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DECRETO N.º 1.493, DE 21 DE JANEIRO DE 2013. 

 

 

 

 

Declara Situação de Emergência Financeira e 

Administrativa no âmbito do Município de 

Cabeceira Grande e dá outras providências. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABECEIRA GRANDE, Estado de 

Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, especialmente as que lhe são conferidas 

pelos artigos 78 e 120, inciso I, alínea “h”, da Lei Orgânica do Município, e  

 

CONSIDERANDO a situação calamitosa verificada após a posse por meio de 

levantamentos efetuados, inclusive com base na ressalva aposta no ato de transmissão do 

cargo de Prefeito e, ainda, a situação externa com relação ao descaso com as estradas 

vicinais, as obras contratadas e paralisadas, as escolas municipais, as ruas e avenidas, e 

demais próprios públicos, 

 

CONSIDERANDO as dificuldades orçamentárias e financeiras decorrentes 

do substancial e preocupante descumprimento, por parte do gestor anterior, de obrigações 

patronais, previdenciárias, folha de pagamento, bem como junto a fornecedores e servidores 

públicos, e a existência de inúmeros processos de Restos a Pagar sem que o gestor tenha 

reservado recursos para tal, 

 

CONSIDERANDO que praticamente todos os contratos de prestação de 

serviços ou fornecimento de produtos tiveram seus prazos encerrados no último dia 31 de 

dezembro de 2012 sem que tenham sido renovados/prorrogados, notadamente no âmbito de 

serviços de saúde, educação, social, limpeza pública etc, 

 

CONSIDERANDO a falta de material de consumo, de estoque de 

medicamentos, de contas de energia elétrica e telefone vencidas, compromissos assumidos e 

não cumpridos relativos a diversas obrigações, inclusive divida substancial de energia 

elétrica do Serviço Autônomo de Saneamento de Cabeceira Grande – Sanecab – e a 

condição deficitária de tal autarquia,    

 

CONSIDERANDO a situação precária da maioria dos bens móveis e 

equipamentos que compõem o patrimônio público municipal, 
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(Fls. 2 do Decreto n.º 1.493, de 21/1/2013) 

 

 

 

 

CONSIDERANDO o estado lastimável da maioria dos veículos e máquinas 

que compõem a frota oficial, sendo que grande parte está sucateada, com ausência de peças, 

revisões técnicas etc, 

 

CONSIDERANDO a precariedade do recolhimento de lixo e limpeza pública 

nas ruas e avenidas do Município, bem como de lotes vagos, quadro que pode ocasionar 

sérios riscos à saúde pública, 

 

CONSIDERANDO a situação de total descontrole administrativo e 

institucional provindo da gestão anterior, 

 

CONSIDERANDO, pois, a necessidade de realização de atos de gestão 

administrativa de natureza urgente, visando, sobretudo, a regularidade e continuidade da 

prestação de serviços públicos, inclusive os essenciais, tais como saúde, limpeza, educação, 

infraestrutura, saneamento, e funcionamento da máquina administrativa,  

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica declarada, no âmbito do Município de Cabeceira Grande, Situação 

de Emergência Financeira e Administrativa, pelo prazo de 90 (noventa dias), contado a 

partir de 2 de janeiro de 2013, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual período, 

com o intuito de restabelecer o equilíbrio financeiro e o respeito aos princípios inerentes à 

Administração Pública, bem como alcançar a indispensável regularidade da prestação de 

serviços públicos e promover o pagamento de dívidas existentes dentro das possibilidades 

financeiras e orçamentárias. 

 

Art. 2º O Chefe do Poder Executivo poderá promover contratações de serviços 

ou aquisição de produtos e compras, em caráter emergencial e observada a necessidade e o 

interesse público, especialmente nas áreas da Saúde, Educação, Social, Infraestrutura, 

Saneamento Básico, Jurídica, Orçamentária, entre outras, atendidas as formalidades legais, 

notadamente o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os 

seus efeitos a 2 de janeiro de 2013. 

 

 



             PREFEITURA DE CABECEIRA GRANDE 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 

 

 

Praça São José s/n.º, Centro - Cabeceira Grande - Minas Gerais – CEP: 38625-000 
PABX: (0**38) 3677-8040, 3677-8044, 3677-8077 – e-mail: gabin@pmcg.mg.gov.br  

 

(Fls. 3 do Decreto n.º 1.493, de 21/1/2013) 

 

 

 

 

Cabeceira Grande, 21 de janeiro de 2013; 17º da Instalação do Município.  

 

 

 

 

 

ODILON DE OLIVEIRA E SILVA 

Prefeito 


