
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DECRETO Nº 022-A, DE 22 DE ABRIL DE 2020 
          

 

“Dispõe sobre a prorrogação da suspensão dos 
contratos temporários no município, exceto das 
atividades essenciais de Cotegipe/BA e dá outras 
providências.” 

 

 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE COTEGIPE, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições legais, especialmente os poderes que lhes são conferidos pela Lei 
Orgânica do Município e 

 

CONSIDERANDO o princípio da eficiência administrativa, estabelecido no artigo 37, 
“caput”, da Constituição Federal; 

 

CONSIDERANDO a pertinência da implementação de uma política efetiva de controle 
e gestão de recursos, por meio de análise detalhada acerca da oportunidade, 
conveniência e necessidade da adequação dos gastos públicos; 

 

CONSIDERANDO o contexto econômico e conjuntural em que se encontra inserido o 
Município de Cotegipe, com a gradativa perda de receita decorrente da queda do 
coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, sua principal fonte de 
recursos, com impactos diretos nos recursos vinculados ao setor de Educação, em face 
dos efeitos correlacionados ao Coronavirus (COVID-19); 

 

CONSIDERANDO o inteiro teor do Decreto Municipal de nº 011 de março de 2020, 
que suspendeu as atividades públicas por período inicial de 30 dias, e da materialização 
de medidas de controle e prevenção da proliferação do COVID-19; 

 

CONSIDERANDO a possibilidade de suspensão total dos contratos administrativos 
com o propósito de restabelecer o equilíbrio econômico e financeiro, respeitando as 
necessidades básicas da população, e da paralisação das atividades publicas 
consolidadas no Decreto de nº 011 de 19 de março de 2020; 
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DECRETA 

 

Art. 1º – Fica determinada a prorrogação da suspensão dos contratos em regime 
especial de direito administrativo, nos termos do Decreto nº 12/2020 de 23 de Março de 
2020, ressalvados os serviços e as atividades considerados de natureza essencial, bem 
como outras atividades a critério e discricionariedade das Secretarias da Administração 
Pública, por período de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 2º – Deverão os titulares das diversas Secretarias, proceder com as tratativas 
necessárias à suspensão dos contratos administrativos vigentes, em conformidade com 
as necessidades dos departamentos respeito a escalonamento necessário, ressalvados os 
contratos de prestação de serviços essenciais; 

 

Art. 3º  – O presente decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE, REGISTRE-SE. 

 
 
 

Cotegipe/BA, em  22 de Abril de 2020. 
 
 
 
 

MÁRCIA DA SILVA SÁ TELES 
Prefeita Municipal 

 

 


