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 ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO 

GABINETE DO PREFEITO 
 

 
 
DECRETO N. 006/2017 
 
 

DECRETA ESTADO DE EMERGÊNCIA NO 
ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
 
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRINHO NO 
ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas 
pela Constituição de 1988, Lei Orgânica do Município de Juazeirinho e Legislações 
Vigentes e, 

 
Considerando, o grave estado de anormalidade ocasionado pela 

comprovada instabilidade financeira do município. 
Considerando, o comprovado estado de sucateamento da maioria 

dos veículos que compõe a frota municipal. 
Considerando, o comprovado esvaziamento total dos quantitativos 

de materiais que compõem os estoques do município.      
Considerando, o comprovado estado de precariedade na 

conservação de prédios públicos no especificamente as escolas, os postos de 
saúde, os mercados, as praças, os campos e quadras esportivas, além de estadas, 
imóveis diversos, logradouros e demais áreas públicas localizadas em toda Zona 
Rural e Urbana do município.   

Considerando, o comprovado estado deplorável em que se 
encontra os serviços básicos prestados a população no que se refere a educação, 
a saúde, a assistência social, o transporte a toda infraestrutura provocado pela 
insatisfação dos servidores públicos municipais ocasionados pelos atrasos nas 
folhas de pagamentos. 

Considerando, o comprovado valor elevado do estoque da dívida 
municipal com o registro de altos valores, precisamente no que se refere a 
Previdência Social, água, fornecedores, obras etc. 
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Considerando, finalmente, que a administração que se instala não 

deu causa nem motivo a este estado, e, para garantia de responsabilidade futura 
quanto às prestações de contas, especialmente de recursos oriundos de convênios 
com outras esferas de governo. 

Considerando, que os serviços básicos essências não podem 
parar, nem tão pouco sofrer qualquer solução de continuidade. 

       
DECRETA: 
 
Art. 1º. – Fica declarado ESTADO DE EMERGÊNCIA, em toda 

extensão territorial do município de Juazeirinho – PB., durante o tempo que 
permanecer a instabilidade institucional do município e o Estado de insolvência na 
Administração Municipal.  

Art. 2º. – Fica determinado a redução imediata das despesas com: 
Combustíveis, Água, Luz,  Telefones e Materiais em Geral, bem como, a 
suspensão imediata das despesas com: Gratificação e Vantagens sem amparo 
legal concedida a Servidores,  a disponibilidade de Servidores a outros Órgãos e 
Repartições de outras Administrações, Contratos Administrativos que não estejam 
amparados na legislação, Mensalidades Escolares (Bolsas de Estudos) e ainda, 
Assistência Social Individualizada (passagens, medicamentos, exames 
laboratoriais, cestas básicas e etc.).    

Art. 3º. –  Fica autorizado a todos os Secretários Municipais, a 
adoção imediata de providências necessárias e urgentes ao restabelecimento da 
situação, promovendo para tanto, a aquisição e contratação de bens e serviços 
essenciais necessários, usando para tanto, nos procedimentos, a Dispensa de 
Licitações, com amparo legal nos dispositivos da Lei Federal nº. 8.666/93.      

Art. 4º. Ficam suspensos contratos relativos a obras pelo prazo 
necessário a realização das vistorias e elaboração de boletins com a finalidade de 
atribuir o percentual de medição.  

Art 5º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação na 
impressa oficial e em veículos de comunicação ao alcance da população, 
especialmente de radiodifusão.  

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário. 
  

Gabinete do Prefeito Municipal de Juazeirinho - PB, 03 de janeiro de 2017. 
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