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DECRETO nº 083/2022 

 

“Declara situação de emergência 
em razão do furto ocorrido na 
Creche Municipal – Escola 
Municipal Pingo de Gente” 

 

 

O Excelentíssimo Prefeito de Goianá, Sr. ESTEVAM DE ASSIS BARREIROS, 
no uso de suas atribuições legais, e 

CONSIDERANDO o furto sofrido pelo Município onde foram subtraídos as fiações 
elétricas de caixas subterrâneas  da Creche Municipal – Escola Municipal Pingo de Gente  

CONSIDERANDO que esta é a única escola municipal que oferece o serviço de 
educação para todas as crianças entre 03 e 05 anos de idade; 

CONSIDERANDO que no momento o serviço de educação está seriamente prejudicado, 
já que a escola não pode receber os alunos; 

CONSIDERANDO a realidade municipal, onde muitas crianças carentes têm na escola 
a alimentação adequada, o que não pode ser suprido em suas residências; 

CONSIDERANDO que por conta da pandemia da COVID-19 prorrogou-se por 
demasiado o prazo dos menores sem frequentar a sala de aula; 

CONSIDERANDO a previsão no art. 24, IV da Lei 8.666/93; 

DECRETA: 

Art. 1º. Fica declarado situação de emergência Município de Goianá – MG em razão do 
furto sofrido na escola municipal pingo de gente. 

Art. 2º. O presente decreto tem a finalidade de criar situação jurídica especial para execução 
das ações de socorro e assistência à população atingida e restabelecimento de serviços essenciais. 
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Art. 3º. Fica dispensável a licitação para adquirir bens ou produtos que se destinem a 
atender as emergências causadas pelos fatos aqui descritos, sem prejuízo das normas do 
art. 26 da Lei 8.666/93. 

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 

 

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

Goianá, 20 de junho de 2022. 

 

 

ESTEVAM DE ASSIS BARREIROS 
Prefeito de Goianá 
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