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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNQUEIRO 

GABINETE DO PREFEITO 
DECRETO Nº 010 DE 31 DE MARÇO DE 2021

 
Prorroga o Decreto 003/2021 de 04 de janeiro
de 2021 que Declarou Situação de Emergência
administrativa no âmbito do Município de
Junqueiro.

 
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Junqueiro
– Estado de Alagoas, em pleno exercício do cargo, no uso de
suas atribuições legais que lhe são conferidas em lei;
Considerando a persistência das razões e dificuldades
constantes no decreto 003/2021;
Considerando que a despeito das orientações e monitoramento
realizados pelos Órgãos de controle externo, são evidenciados
graves problemas de desorganização de ordem administrativas
e financeira encontradas pelos gestores municipais sucessores e
recém empossados, as quais são utilizados como fundamento à
decretação de estado de emergência administrativa;
Considerando a urgência necessária à retomada da
normalidade dos serviços essenciais e a sua manutenção
prestadas à coletividade pelo Poder local, bem como que o
período de 90 dias não foram suficientes para alcançar essa
normalidade;
Considerando que as medidas implementadas pela
administração pública visa adoção de providências urgentes
que visem resguardar sobretudo os serviços de saúde,
educação, assistência social, saneamento básico, manutenção
de vias e estradas;
Considerando a permanência do caos administrativo
principalmente na rede hospitalar do Município em meio a
Pandemia de COVID-19, decorrente da falta de equipamentos
médicos, medicamentos hospitalares, material laboratorial,
material de limpeza, infraestrutura sucateada, necessários para
o funcionamento adequado da rede hospitalar, a fim de prestar
à coletividade os serviços de atendimento médico, consultas,
exames;
Considerando a recomendação do Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas através da Instrução Normativa 001/2017,
em seu Art. 5º, Parágrafo único, e que o município de
Junqueiro declarou inicialmente emergência administrativa por
apenas 90 dias, porém, não foram suficientes para completa
reorganização administrativa e conclusão dos processos
licitatórios;
 
DECRETA:
 
Art. 1º Prorroga-se por mais 90 dias os efeitos do Decreto de
Emergência Administrativa 003/2021 no município de
Junqueiro, totalizando o prazo máximo de 180 dias previsto no
inciso IV do art. 24 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
 
REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 
Gabinete do Prefeito, em 31 de março de 2021.
 
CICERO LEANDRO PEREIRA DA SILVA
Prefeito  
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