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Decretos

DECRETO Nº 096, de 02 de agosto de 2022.
Decreta Situação de Emergência nos
serviços de transporte público escolar
fluvial.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELMONTE/BA, no uso de suas atribuições legais
conferidas pela Lei Orgânica; e
CONSIDERANDO que no dia 30/05 foi publicado no Diário Oficial do Município de
Belmonte/BA a Chamada Publica Nº 007/2022 - Processo nº 071/2022 para o
credenciamento e eventual contratação de prestador de serviço especializado em
transporte escolar fluvial, o qual foi aberto a partir do dia 31/05/2022, porém declarado
DESERTO;
CONSIDERANDO que no dia 06/07/2022 foi publicado no Diário Oficial do Município
de Belmonte/BA a Chamada Publica Nº 008/2022 - Processo nº 092/2022 para o
credenciamento e eventual contratação de prestador de serviço especializado em
transporte escolar fluvial, o qual foi aberto a partir do dia 05/07/2022, porém declarado
DESERTO;
CONSIDERANDO que as aulas já retornaram desde o dia 25/07/2022;
CONSIDERANDO ser de responsabilidade do Município de Belmonte/BA a execução
do transporte escolar municipal fluvial e este serviço não poder ser interrompido,
devido ao cumprimento do Calendário Letivo;
CONSIDERANDO que são necessárias ações para que se evitem prejuízos sociais
nas áreas de serviços tidos como essenciais, tais como o transporte público escolar
fluvial;
CONSIDERANDO que as interrupções dos serviços públicos podem trazer prejuízos
sociais significativos, caracterizando situação de anormalidade;
CONSIDERANDO que é um dever e uma obrigação do Poder Público Municipal
manter os serviços públicos tidos como essenciais e que a simples paralisação dos
serviços compromete o bem estar de toda uma coletividade;
CONSIDERANDO, por fim, que estas circunstâncias impõem ao Poder Público à
adoção de medidas administrativas urgentes e especiais de modo a garantir aos
alunos da rede municipal o acesso ao transporte público fluvial;
DECRETA:
Art. 1° Fica decretada situação de emergência no Município de Belmonte, Estado da
Bahia, na área de prestação de serviços de transporte público escolar fluvial.
Art. 2° Fica estabelecida a emergência por 180 (cento e oitenta) dias para restabelecer
a normalidade dos serviços de que trata este Decreto.
Art. 3° Fica autorizada, também, a administração Pública Municipal, nos termos do
artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, a contratar serviços necessários à execução dos
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serviços, sem a necessidade de certame licitatório, uma vez constatada a
indispensabilidade da contratação.
Art. 4° Durante a vigência da situação de emergência, serão realizados os
procedimentos administrativos para a contratação através do competente processo
licitatório, conforme a legislação vigente.
Art. 5° O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Belmonte/BA, aos dois dias do mês de agosto de
dois mil e vinte e dois (02/08/2022).

Carlos Alberto Rezende Gama
Prefeito Municipal
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