
DECRETO Nº 4393/2009 
 “Declara estado de emergência em 
serviços públicos essenciais de limpeza 
urbana” 

 
 
 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI, Prefeito Municipal de São 

Sebastião, no uso de suas atribuições legais e  
 
CONSIDERANDO QUE, esta Municipalidade abrirá oportunamente 

Concorrência Pública para a implantação e operação de um conjunto de serviços 
relativos à manutenção da limpeza de vias públicas coleta e transporte de resíduos 
produzidos no Município de São Sebastião, com o objetivo de se prevenir quanto à 
paralisação desses serviços públicos essenciais; 

 
CONSIDERANDO QUE, ouvido o pessoal encarregado da elaboração 

dos estudos técnicos para os serviços em tela, através de ofício encaminhado, 
informou não haver tempo hábil para a conclusão de tais estudos, a preparação do 
Edital, julgamento, homologação, adjudicação e conseqüente assinatura do futuro 
contrato de acordo com o previsto na Lei 8666/93 e suas alterações posteriores em 
curto espaço de tempo; 

 
CONSIDERANDO QUE, a situação de tais serviços atualmente 

executados pela Municipalidade, de acordo com o aludido ofício da Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Urbanos, estão muito aquém do exigido pelos Órgãos 
ambientais; 

 
CONSIDERANDO QUE, os serviços de limpeza pública não poderão 

deixar de ser feitos em qualquer hipótese sob pena de enormes riscos para a 
segurança, a saúde e o bem estar da População do Município por serem serviços 
públicos essenciais; 

 
CONSIDERANDO QUE, com base em Parecer Jurídico, estar 

caracterizado o estado de emergência nestes serviços públicos essenciais; 
 
CONSIDERANDO QUE, à vista do disposto do Artigo 24, inciso IV da 

Lei Federal nº. 8666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, autoriza a 
Administração Pública utilizar-se de instrumentos legais para se socorrer à 



imprevisibilidade alheia à sua vontade e no caso específico tratar-se de serviço 
público essencial. 

 
 

D E C R E T A: 

 
 
Artigo 1º - Nos termos do inciso IV do artigo 24 da Lei Federal nº. 

8666 de 21 de Julho de 1993 e alterações posteriores, fica declarado estado de 
emergência nos serviços de limpeza urbana no Município de São Sebastião. 

 
Artigo 2º - Fica o Poder Executivo Municipal através dos setores 

internos competentes, autorizado a tomar todas as providências e medidas cabíveis, 
pelos meios que melhor convier, para impedir a interrupção dos serviços de limpeza 
urbana no Município, com a contratação de empresa especializada no Setor, sob 
regime de emergência, pelo prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos e ininterruptos permitidos em Lei ou até a conclusão da Concorrência 
Pública a ser instaurada oportunamente, a que primeiro ocorrer. 

 
Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo os seus efeitos a 02 de janeiro de 2009. 
 
Artigo 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

São Sebastião, 16 de janeiro de 2009. 
 
 
 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 

Prefeito 
 
 
 
 

 

Registrado em livro próprio, e publicado por afixação na data supra. 


