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DECRETO MUNICIPAL N 09/2017, DE 03 DE JANEIRO DE 2017. 

 

“Decreta situação de emergência no Município de GENTIO 

DO OURO/BA e da outras providências”. 

 

 

O Prefeito Municipal de Gentio do Ouro, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições, 

segundo as regras e princípios estabelecidos na Constituição Federal, na Constituição Estadual 

e na Lei Orgânica Municipal e, 

CONSIDERANDO, as dificuldades que foram geradas por conta da estiagem que assola o 

município a vários meses. 

CONSIDERANDO, a total falta de equipamentos adequados para a prestação dos serviços 

públicos essenciais e para a manutenção dos Prédios Públicos; 

CONSIDERANDO o estado de abandono da limpeza pública Municipal, verificada pelo acúmulo 

excessivo de lixo domiciliar e entulhos em logradouros e vias públicas, bem como a falta de 

servidores efetivos para a referida função; 

CONSIDERANDO a total falta de medicamentos e profissionais da área da saúde para atender 

à população nos postos de saúde; 

CONSIDERANDO o péssimo estado de conservação da frota de veículos municipais, 

praticamente sem condição de uso; 

CONSIDERANDO a precariedade dos equipamentos e serviços de informática e processamento 

de dados municipais; 

CONSIDERANDO o descaso do Gestor anterior quanto às solicitações feitas pelos membros da 

equipe de Transição de Governo indicados pelo gestor eleito; 

CONSIDERANDO que a estrutura física do Hospital Municipal Getúlio Reginaldo Cunha foi 

encontrada deteriorada, com falhas estruturais dificultando o atendimento ao público; 

CONSIDERANDO que o pagamento dos serviços de energia, água, telefone, encontram-se 

vencidos há vários meses; 

CONSIDERANDO que a maioria das Repartições Públicas Municipais estão deterioradas, sem 

manutenção ou condições de uso; 
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CONSIDERANDO, que a malha viária municipal encontra-se em péssimo estado de 

conservação; 

CONSIDERANDO ainda inexistência de processo de transição; 

FINALMENTE, considerando que todo esse quadro, encontrado pelo Prefeito Municipal, já no 

primeiro dia de gestão, implica em grave violação da ordem pública, com repercussão na 

prestação dos serviços públicos e no exercício das atividades que são constitucionalmente 

reservadas ao Poder Executivo do Municipal, o que demanda medidas concretas e urgentes, 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica decretada situação de emergência, em toda a extensão territorial do Município de 

Gentio do Ouro, Estado da Bahia. 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a 02 de janeiro de 2017 e terá 

validade até 31 de março de 2017. 

Art. 3º. Comunique-se a situação emergencial ao Ministério Público do Estado da Bahia e ao 

Tribunal de Contas da União, do Estado e dos Municípios do Estado da Bahia. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor com data retroativa a 02 de janeiro de 2017, revogadas 

as disposições em contrário. 

Registre-se, Publica-se e Cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito Municipal, 03 de janeiro de 2017. 

 

ROBÉRIO GOMES CUNHA 

Prefeito Municipal 
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