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PORTARIA

Nº 57/2020
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RESUMO DO TERMO ADITIVO 01 AO CONTRATO Nº 014-05/2020 
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO Nº 014-05/2020 DE 
FORNECIMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-
BA, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE AGNALDO TEIXEIRA DOS SANTOS 
NOS TERMOS ABAIXO: 

 
CONTRATANTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
CONTRATADO: AGNALDO TEIXEIRA DOS SANTOS 
OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Fornecimento de Refeições para alimentação dos funcionários municipais 
envolvidos na Prevenção e Combate do COVID-19 no Município. 
 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  
 
O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer 25% (vinte e cinco por cento) ao valor do Contrato nº 014-
05/2020 e prorrogar o prazo de execução do contrato até 22/09/2020, conforme art. 65 da Lei nº 8.666/93 e suas 
ulteriores alterações. Valor do Termo Aditivo a R$ 3.087,50 (três mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 
 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, 
ratificadas. 
 
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO 
 
A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, no Diário Oficial do Município, conforme determina 
o parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93. 
 
E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo em 02 (duas) vias de igual teor, 
o qual depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas. 

 
Guajeru - BA, 05 de Agosto de 2020. 

 
 
 

_____________________________________ 
Gilmar Rocha Cangussu 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
_____________________________________ 

Érica Leal Cangussu 
Gestora do FMS 

Contratante 
 

_____________________________________ 
Agnaldo Teixeira dos Santos 

Contratada 
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RESUMO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO  CONTRATO 014-05/2020 
 

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO 
CONTRATO 014-05/2020 DE FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAJERU-BA, ATRAVÉS DO FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE E AGNALDO TEIXEIRA DOS 
SANTOS NOS TERMOS ABAIXO: 

 

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU-BA / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONTRATADA: AGNALDO TEIXEIRA DOS SANTOS  

OBJETO DO CONTRATO ORIGINAL: Fornecimento de Refeições para alimentação dos funcionários 
municipais envolvidos na Prevenção e Combate do COVID-19 no Município. 
 
I - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Termo de Apostilamento tem por objeto, conforme previsto no § 8º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, promover a 
inclusão da dotação orçamentária abaixo especificada no Contrato 014-05/2020: 
 
Unidade Orçamentária: 03.07.02 - Secretaria de Saúde - FMS 

Projeto/Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Atenção Básica 
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 - Materiais de Consumo 
 
II - CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO 
 
As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem. 
 
III - CLÁUSULA TERCEIRA - DA ASSINATURA 
 
Assinam o presente instrumento as partes envolvidas no processo originário, em 02 (duas) vias de igual teor, caracterizando o 
ciente de todas. 
 

Guajeru-Ba, 08 de Julho de 2020. 
 
 

_________________________ 
Gilmar Rocha Cangussu 

Prefeito Municipal 
Contratante 

 
 

_________________________________ 
Érica Leal Cangussu 

Gestora do FMS 
Contratante 

 
 

_________________________________ 
Agnaldo Teixeira dos Santos 

Empresa Contratada 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 

PREGÃO PRESENCIAL N º. 014/2020

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de perfuração de poço artesiano, conforme especificados 
no edital. DATA: 14/08/2020. HORÁRIO: 08h00min. CRITÉRIO: Menor Preço Global. LOCAL: Na sede da prefeitura 
situada na Praça Oliveira Brito, nº. 100 - centro - Ibiassucê-Ba. O Edital completo poderá ser adquirido no site: 
www.ibiassuce.ba.gov.br/licitacoes ou na sede da Prefeitura, no horário de 08:00 ás 12:00. Ibiassucê, 05/08/2020. Lauro 
Maurício de Azevedo Frotas - Pregoeiro 
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DECRETO 041/2020 DE 05 DE AGOSTO DE 2020.

"Autoriza o retorno de atividades não essenciais,
suspende o funcionamento da feira livre e práticas 
esportivas de contato como medidas temporárias de 

prevenção e controle para enfrentamento do 
COVID-19 no âmbito do Município de lbiassucê, e 

estabelece outras providências".

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA , no uso de suas atribuições legais que lhe confere 
a Lei Orgânica desse Município, e,

CONSIDERANDO o vencimento do prazo de 15 (quinze) dias de suspensão 

de todas atividades não essenciais sem que houvesse a proliferação comunitária de 
COVID-19;

CONSIDERANDO o disposto nos decretos 031, 032 e 033 que 
regulamentam sobre a liberação de bares e restaurantes para funcionamento na 

modalidade presencial, regulamentação de cultos e manifestações religiosas, e 
realização de atividades físicas, respectivamente;

CONSIDERANDO que a feira livre gera aglomeração de público de risco;

CONSIDERANDO que as práticas esportivas de contato físico geram 

demasiado risco de proliferação de COVID-19;

DECRETA:

Art. 1°. Fica autorizada a abertura de comércio não essencial, respeitadas 

limitações sanitárias anteriormente impostas em especial quanto a de utilização de 
máscaras pelos colaboradores e clientes, disponibilização de álcool em gel ou pia 

com água e sabão, distanciamento e quantidade máxima de usuários, bem como 
medidas adicionais que se fizerem necessárias.

Art. 2º. Atribui-se eficácia aos decretos municipais 031/2020 que 

regulamentam sobre a liberação de bares e restaurantes para funcionamento na 
modalidade presencial, 032/2020 que dispõe sobre os cultos e manifestações 

religiosas, e o decreto 033/2020 que versa sobre funcionamentos de academias, 
estúdios de pilates e prática de atividades físicas, com exceção dos art. 8º a 10 do 

citado decreto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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Parágrafo único. Permanece suspensa, , a 

prática de atividades físicas de contato, incluindo-se futsal, futebol, handebol, 

vôlei, basquete etc., nos espaços públicos e privados do município.

Art. 3º. Fica suspensa pelo prazo de 7(sete) dias a realização de feira livre
ou a prática de qualquer comércio ambulante no município de Ibiassucê. 

Art. 4º. Fica vedado, até nova determinação, sob pena de multa e
cassação de licença de funcionamento: 

a) a realização de shows, espetáculos ou eventos coletivos festivos, seja em

qualquer ordem ou dimensão, com aglomeração de pessoas no Município de 

Ibiassucê/ BA. 

b) o aluguel, cessão ou empréstimo, ainda que não oneroso, de espaços

voltados a realização de eventos coletivos de qualquer natureza (clubes, salões, 

sítios, piscinas, residências etc.); 

c) utros eventos ou atividades, não disciplinadas anteriormente, em que
haja a aglomeração de mais de 20 (vinte) pessoas por vez; 

Art. 5º. Fica prorrogada a suspensão das atividades escolares, bem como 
os cursos de capacitação na rede pública e privada, nos ensinos fundamental, médio 
e universitário até o dia 07 de setembro do corrente ano, ou até que seja expedida 
nova determinação. 

Art. 6º. Fica, desde já, a Vigilância Sanitária Municipal, encarregada de 
analisar as particularidades de cada estabelecimento comercial, essencial ou não e
impor, após estudo técnico, outras medidas que se fizerem pertinentes para evitar a 
disseminação de COVID-19, sendo que na recusa do cumprimento das medidas 
impostas está autorizada a proceder com a imediata interdição do estabelecimento.  

Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 06 de agosto de 2020, sendo 

mantido, no que couber, o teor de decretos anteriores, revogando-se as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de lbiassucê, em 05 de agosto de 2020.

Francisco Adauto Rebouças Prates

Prefeito de Ibiassucê-BA

Francisco Adauto Rebouçççaaaaaaaaaaaassssss Prates

Prefeito de Ibiassu cccccccccccê-BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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DECRETO N° 042, de 06 de agosto de 2020. 
 

Declara de utilidade pública, para fins de 
desapropriação para construção de 
caixa d’água, situado no bairro Alto do 
Cruzeiro, área de terra que indica e dá 
outras providências. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 75, inciso VII da Lei Orgânica 
Municipal, do artigo 182, inciso 4° da Constituição Federal, e no art. 5°, alínea “M”, do 
Decreto – Lei n° 3.365 de 21 de junho de 1941. 
 
CONSIDERANDO, que a Administração Pública objetiva a construção de uma caixa 
d’água no bairro Alto do Cruzeiro, beneficiando a população de todo o município. 
 
CONSIDERANDO, ainda que o imóvel objeto da presente desapropriação fica 
localizado no único espaço disponível e apropriado para construção. 
 
DECRETA: 
 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública, para fins de desapropriação,o imóvel nos 
seguintes limites e características: possui 40 m (quarenta metros) de frente (leste); 40 
m (quarenta metros) de fundos (oeste); por 60 m (sessenta metros) de comprimento 
em linha reta do lado direito (sul); por 60m (sessenta metros)de cumprimento em linha 
reta do lado esquerdo (Sul), totalizando uma área total de 2.400m² (dois mil e 
quatrocentos metros quadrados),e que possui os seguintes azimute plano e distância: 
167°13'4.90" e 40.00 m; até o vértice 02, de coordenadas N 8419503.54 m e E 
796078.31 m; deste, segue com os seguintes azimute plano e distância: 257°42'14.03" 
e 60.00 m; até o vértice 03, de coordenadas N 8419490.86 m e E 796020.14 m; deste, 
segue com os seguintes azimute plano e distância: 346º53'29.12" e 40.00 m; até o 
vértice 04, de coordenadas N 8419529.58 m e E 796011.13 m; deste, segue com os 
seguintes azimute plano e distância: 77º29'1.42" e 60.00; até o vértice 01, de 
coordenadas N 8419542.53 m e E 796069.46 m, estando localizada na área constante 
no memorial descritivo em anexo. 
 
Paragrafo Único. A área declarada de utilidade pública para fins de desapropriação 
será a destinada à construção de uma caixa d’água, no bairro Alto do Cruzeiro. 
 
Art 2° - Este decreto entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 
 
Gabinete do prefeito de Ibiassucê/BA, em 06 de agosto  de 2020. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N°006/2020     

Cria comissão de Avaliação de 
Imóvel a ser desapropriado pelo 
Município. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ , no uso de suas atribuições legais 

e,

CONSIDERANDO a necessidade de realizar a desapropriação de área que 

será destinada a instalação de caixa d’água;

CONSIDERANDO o decreto n° 042/2020 que declara de interesse publico o 

imóvel pertencente aos Srs. Márcio José Brisola e José Carlos Azevedo Prates, 

perfazendo uma área de 2.400 m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), para 

fins de desapropriação. 

RESOLVE: 

Art 1° - Criar comissão de avaliação de imóvel, a fim de realizar desapropriação 

de parcela de imóvel localizado no bairro Alto do Cruzeiro, município Ibiassucê/Ba, 

pertencente aos Srs. Márcio José Brisola e José Carlos Azevedo Prates, perfazendo 

uma área total de 2.400 m² (dois mil e quatrocentos metros quadrados), para fins de 

desapropriação, através do decreto n° 41/2020, registrado sob o número de matricula 

8.522.

Art. 2°- Ficam nomeados para formarem Comissão de Avaliação: 

I– Presidente: Gilmar Aparecido Oliveira Rocha 

II – Secretário: Sebastião Neto Silva Brito 

III – Membro: Leonardo Brito Rebouças 

Parágrafo Único: Os integrantes da Comissão, sempre que necessário, 

dedicarão todo o tempo aos trabalhos do processo, ficando dispensados dos serviços 

na repartição durante o curso das diligencias e elaboração do relatório. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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Art. 3° - O prazo para conclusão da Avaliação será de 05 (cinco) dias, podendo 

ser prorrogável por igual período. 

Art. 4° - O presente processo Administrativo deverá observar os princípios 

constitucionais da Administração Pública e a Lei 8.666/93. 

Art. 5° - A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas a disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ibiassucê, estado da Bahia, em 06 de agosto 

de 2020. 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
Prefeito Municipal 
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__D1009A2495__

PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 001/2020

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2020.  A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público o Pregão Eletrônico nº
001/2020 – objeto – aquisição de materiais permanentes (móveis escritório, computadores e impressoras, tv, ar
condicionado, purificador de água e refrigerador) e de consumo (dispenser, suportes, carrinhos, lixeiras, caixa
térmica, etc) para estruturação da Farmácia Básica do Município. Informações na Prefeitura, das 08:00 às 12:00,
pelo tel: (77) 3415-2320 ou portal: www.ituacu.ba.gov.br/licitacoes. Local da disputa e Edital: no site
www.comprasgovernamentais.gov.br. Inicio da sessão às 10:00 h do dia 18 de agosto de 2020. Ituaçu - Bahia, 05
de agosto de 2020. Edilson Novais Silva – Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
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__D1009A2496__

PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 018/2020 ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2020

A Prefeitura Municipal de Ituaçu torna público para conhecimento dos Interessados a ANULAÇÃO do Pregão
Presencial SRP de nº 018/2020 – objeto: r ealização de registro de preços, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL visando à futura e eventual c ontratação de pessoa (s) jurídica (s) para a aquisição de pães
destinados à manutenção da Merenda escolar e das demais Secretarias deste Município , por conveniência e
oportunidade com base no art. 49 da Lei 8.666/93, nas Súmulas 346 e 473 do STF e  baseado no princípio da
autotutela administrativa. Ituaçu-Bahia. Edilson Novais Silva - Pregoeiro Municipal. Adalberto Alves Luz – Prefeito
Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUAÇU - CNPJ 14.106.280/0001-21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

 
DECRETO Nº67, DE 06 DE AGOSTO DE 2020. 

 Dispõe sobre medidas complementares 
temporárias de prevenção ao contágio 
pelo Novo Coronavírus (COVID-19), no 
âmbito territorial do município de 
Jacaraci, e dá outras providencias.  

 

 

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU, Prefeito do Município de JACARACI, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Jacaraci.  
 
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia;  
 
CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Portaria N.º 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, declarou emergência em Saúde Pública de importância nacional em 
decorrência da infecção humana pelo Novo Coronavírus (COVID-19);  
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação, no Município de Jacaraci, da Lei 
Federal nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública decorrentes do Coronavírus; 
 
CONSIDERANDO  que o Governo do Estado publicou o Decreto nº 19.549, de 18 de 
março de 2020, declarando situação emergencial em todo território baiano, 
 
CONSIDERANDO que o Município de Jacaraci publicou o Decreto nº 29, de 03 de 
abril de 2020 declarando o estado de calamidade pública para fins de prevenção e 
enfrentamento à epidemia causada pelo COVID 19.  
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 19.529 de 16 de março de 2020 que 
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;  
 
CONSIDERANDO a Lei nº 059 de 15 de novembro de 2008 que regulamenta a 
fiscalização sanitária bem como dispõe providências cabíveis pelo Governo Municipal.  
 
CONSIDERANDO a Lei nº 060 de novembro de 2008 que dispõe sobre a taxa de 
fiscalização na área da saúde.  
 
CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação da infecção e transmissão 
local e preservar a saúde da população em geral. 
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DECRETA:  
 
Art. 1º As atividades fiscalizatórias deverão ser intensificadas pelos órgãos competentes 
especialmente pela Vigilância Sanitária Municipal e Fiscalização de Posturas.  
 
Paragrafo único. Qualquer tentativa de obstruir a atividade de fiscalização ou deixar de 
atender as determinações do Poder Público, fará com que o responsável incorra nas 
penalidades previstas neste decreto e na legislação criminal em vigor, ficando o servidor 
público autorizado a requisitar o auxílio da força policial, se necessário.  
 
Art. 2º A atuação da Fiscalização Municipal se pautará na seguinte conduta diante dos 
estabelecimentos e indivíduos que não cumprirem com as disposições de posturas e 
sanitárias de combate à propagação do novo coronavírus previstas nos atos normativos 
municipais e estaduais: 
I – Advertência, emitida por notificação; 
II – Multa, no valor de 10 (dez) a 100 (cem) vezes a Unidade Padrão Fiscal Municipal, 
caso não sejam atendidas as orientações sanitárias após a advertência; 
III – Multa em dobro, se reincidente; 
IV – Interdição do local; 
V – Cassação da licença de funcionamento. 
 
§ 1º. Havendo indícios de crimes contra a saúde pública, a Fiscalização Municipal 
expedirá relatório circunstanciado, procedendo seu encaminhamento à Promotoria de 
Justiça para verificação da hipótese de incidência dos crimes previsto no art. 267 e 268 
do Código Penal; 
§ 2º. A penalidade prevista no inciso IV incidirá quando for verificada a continuidade 
da conduta constante no Auto de Infração que aplicar a multa prevista no inciso III; 
§ 3º. A penalidade prevista no inciso V será aplicada quando o prazo previsto no inciso 
IV não seja cumprido; 
§ 4º. A interdição prevista no inciso IV será de trinta dias e poderá ter o prazo reduzido 
mediante a regularização dos protocolos sanitários, sendo aprovado por comissão de 
membros da Fiscalização Municipal. 
 
Art. 3º As pessoas que desferirem fatos ofensivos à reputação de algum funcionário 
público responsável pela vigilância, fiscalização sanitária e enfrentamento a pandemia, 
bem como ofender a sua dignidade, por meios de internet, whatszap, pessoalmente, será 
responsabilizado penalmente pelos arts. 139 e 140 do Código Penal Brasileiro.  
 
Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aqueles que cometerem o crime previsto 
no art. 330 do Código Penal Brasileiro, que prevê como crime aquele que desobedece 
ordem de funcionário público.  
 
Art. 4º As pessoas vindas de outros municípios que ingressarem no Município de 
Jacaraci, que não permanecerem em quarentena na residência pelo prazo mínimo de 14 
dias, assim como, aos familiares e/ou terceiros que tiverem contato com os mesmos, 
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acarretará as penalidades estabelecidas nos incisos I, II e III do art. 2º do presente 
decreto. 
 
Parágrafo Único- Aplica-se o disposto no caput mesmo com apresentação de TESTE 
RÁPIDO, vez que está disposto no art. 9º do Decreto nº 52, de 18 de junho de 2020 que 
o citado teste não será aceito como medida de não cumprimento do isolamento social 
voluntário.  
 
Art. 5º Os servidores municipais que tiveram possível exposição ao vírus COVID-19, 
através de contato próximo com pessoas que tiveram a doença ou que estiveram em 
locais com transmissão sustentada e comunitária da doença, ou que retornaram de 
viagens para cidades com casos positivos por motivo de doença ou como acompanhante 
de paciente, deverá efetuar comunicação imediata à Secretaria Municipal de Saúde e 
permanecer em isolamento domiciliar voluntário por 14 (quatorze) dias, mesmo que não 
apresente sintomas, não sofrendo quaisquer prejuízos em sua remuneração, sendo dadas 
como faltam justificadas, obrigando a repor os dias faltados caso haja a sua devida 
necessidade, o seu descumprimento acarretará as penalidades estabelecidas nos incisos 
I, II e III do art. 2º do presente decreto, além de responder processo administrativo 
disciplinar.  
 
Art. 6º Os estabelecimentos de prestação de serviço lavagens de veículos que não 
obedecerem as determinações dispostas no art. 3º do Decreto nº 52 de 18 de junho de 
2020, que dispõe sobre os protocolos a serem adotados para atendimento. Como 
agendamento individualizado, adoção de uso de mascaras pelos profissionais, protetor 
facial, óculos, luvas descartáveis, macacão impermeável, além de higienizar os 
equipamentos para cada atendimento, acarretará as penalidades estabelecidas no art. 2º 
do presente decreto.  
 
Art. 7º Comércios que constam no Decreto nº 22 de 23 de março de 2020, tidos como 
serviços essenciais, que não cumprirem com disponibilização de álcool em gel 70% na 
entrada do estabelecimento para todos os transeuntes, que tiver funcionários sem o uso 
de mascara de proteção, que possibilitar a entrada, bem como, atender clientes sem o 
uso de mascaras de proteção e ainda que não observarem distanciamento e 
aglomerações, acarretará as penalidades estabelecidas no art. 2º do presente decreto.  
 
Art. 8º Supermercados, mercadinhos, padarias, bares, distribuidoras de bebidas, 
restaurantes e lanchonetes que permitirem que as pessoas se aglomerem nas calçadas 
próximas ao seu estabelecimento, a fim de consumirem bebidas alcoólicas fornecidas 
pelo próprio estabelecimento comercial, acarretará as penalidades estabelecidas no art. 
2º do presente decreto.  
 
Art. 9º Salões de Beleza, barbearias e as clinicas de estética que não cumprirem com o 
disposto no art. 15º do Decreto nº 47 de 14 de maio de 2020, que trata sobre o 
atendimento com horário agendado, intervalos de 15 minutos, não permissão de mais de 
01 (um) cliente no estabelecimento, a fim de evitar aglomerações, obrigação da 
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higienização imediata de cadeiras e utensílios/equipamentos após cada atendimento, 
descartando-se, então, os itens utilizados individualmente a,c arretará as penalidades 
estabelecidas no art. 2º do presente decreto.  
 
Art. 10º Os estabelecimentos onde se pratique atividades físicas de forma coletiva, 
como academias de ginástica, que descumprirem o estabelecido no art. 1º e seus incisos 
do Decreto nº 60 de 08 de julho de 2020, acarretará as penalidades estabelecidas no art. 
2º do presente decreto.  
 
Art. 11º Capacitações, reuniões institucionais, de associações de classe, comunitárias, 
religiosas ou comemorativas, que não respeitarem o número máximo de 20 (vinte) 
pessoas, o distanciamento seguindo a etiqueta respiratória, o uso de mascaras e 
disponibilização de álcool em gel 70%, acarretará as penalidades estabelecidas no art. 2º 
do presente decreto.  
 
Art. 12º A partir da presente data o Munícipio de Jacaraci decreta o fechamento dos 
comércios de alimentos prontos e bebidas pelo período de 15 (quinze dias) podendo ser 
prorrogado, devido a mudança no cenário atual pertinente a disseminação do COVID19.   
 
Parágrafo único. Os comércios de alimentos prontos e bebidas, em todo território do 
município de Jacaraci, bem como, deliverys, que não respeitarem a determinação 
exposta no caput e após o início da permissão de seu funcionamento o disposto no 
Decreto nº 63 de 21 de julho de 2020, acarretará as penalidades estabelecidas no art. 2º 
do presente decreto.  
 
Art. 13º A penalidade pecuniária será judicialmente executada se imposta de forma 
regular e pelos meios hábeis, e se o infrator recusar-se a satisfazê-la no prazo legal.  
 
Parágrafo único. A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em divida ativa 
 
Art. 14º O pagamento da multa não exime o infrator de ser responsabilizado nas esferas 
cível e penal, podendo ainda assim responder pelos crimes previstos no art. 268 e 330 
do Código Penal (Decreto-Lei n 2.848). 

 
Art. 15º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 06 de agosto de 2020. 
 

 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL  
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JACARACI, 06 de agosto de 2020. 
 

 

________________________________________ 
ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU 

PREFEITO MUNICIPAL  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE POCÕES 
PÇA DA BANDEIRA - CENTRO 

CNPJ: 14.242.200/0001-65 - CEP: 45.260-000 - POCOES - BA 

DECRETO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

Página: 1 de 2 

 

 

 
 

DECRETO nº 16 DE 06 DE AGOSTO DE 2020 
 
 
 

Abre CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO POR EXCESSO 
DE ARRECADAÇÃO no valor de R$ 191.520,00 (Cento 
e novanta e um mil, quinhentos e vinte reais) para 
ações de enfrentamento de calamidade pública 
decorrente do Coronavírus (COVID-19) e da outras 
providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere 
a Lei Municipal, em vigor. 

             CONSIDERANDO o disposto no art.167, parágrafo 3º da Constituição Federal e no artigo nº 41, inciso III e artigo 

nº 44 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964; 

             CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre medidas 

de enfrentamento da emergência de saúde publica de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

            CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 156 de 20 de Abril de 2020, que Declara Estado de Calamidade 

Pública no Município de Poções, bem como estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da pandemia do Coronavírus (COVID-19); 

           CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 2413 de 23 de abril de 2020 e 2440 de 29 de junho de 2020, da 

Assembléia Legislativa do Estado da Bahia, onde se reconhece, para os fins do disposto nos Inciso I e II do art. 65 da lei 

complementar nº 101 de 04 de maio de 2.000, a ocorrência do estado de calamidade pública no Município de Poções.  

 
Decreta: 
 
Artigo 1º. - Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$ 191.520,00 (Cento e noventa e um mil, quinhentos e 

vinte reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente. 

   

             Artigo 2º - Fica aberta uma nova Ação Orçamentária conforme detalhamento abaixo: 

 
 

030801 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

 
  8.122.10.2.071 – AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI – PORTARIA MC 369/2020 

 

3.3.90.30.00 Material de consumo  Fonte 29 36.750,00 

 

 

 
 
 
 8.122.10.2.072 – AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ALIMENTOS – PORTARIA MC 369/2020 

 

3.3.90.30.00 Material de consumo  Fonte 29 22.770,00 

 

 

 

 

 

 

Total por Ação: 36.750,00 

Total por Unidade Orçamentária: 36.750,00 

  

Total por Ação: 22.770,00 

Total por Unidade Orçamentária: 22.770,00 
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  8.122.10.2.073 – AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA ACOLHIMENTO – PORTARIA MC 369/2020 

 

3.3.90.30.00 Material de consumo               Fonte 29 65.600,00 

3.3.90.32.00 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita               Fonte 29 8.000,00 

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica Fonte 29 18.400,00 

4.4.9.0.52.00 Equipamentos e material permanente              Fonte 29 40.000,00 

 

 

 
 
 
 

 

 

            Artigo 3º - O Crédito aberto na forma do artigo 1º deste Decreto será coberto com recursos provenientes 

de excesso de arrecadação originário da arrecadação oriunda de transferências de recurso especial para 

enfrentamento do COVID-19 (PROGRAMA FEDERATIVO DO SUAS DE ENFRENTAMENTO AO CORANAVIRUS 

SARS-COV-2 (COVID-19) PELA PORTARIA MC 369/2020) 
 

           Artigo 4º - Revogada as disposições em contrário, o presente Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação, devendo ser dado imediato conhecimento do seu conteúdo ao Poder Legislativo.  

 
 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE POCÕES, Estado da Bahia, em 06 de Agosto de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS 

Prefeito Municipal     
CPF:         785.506.885-68 

  

Total por Ação: 132.000,00 

Total por Unidade Orçamentária : 132.000,00 

Total: 191.520,00 
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