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AVISO DE REVOGAÇÃO DA ABERTURA DOS ENVELOPES DO  
 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2021  
 

CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO – BA 
CNPJ N.º 14.592.836/0001-37 

 
A Câmara Municipal de Brumado-BA torna público a revogação da data de abertura 
dos envelopes da licitação Pregão Presencial n.º 007/2021, tipo menor preço 
global, cujo objeto consiste na contratação de empresa para aquisição de 
computadores e impressoras destinados à esta Casa Legislativa.  
 
Brumado-BA, 22 de março de 2021. 
  
 
 

SALETE VIANA NOGUEIRA 
PREGOEIRA 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021 
 

OBJETO: Locação de sistemas de gestão pública, com a prestação de serviços 

técnicos correlatos, incluindo o treinamento e o suporte para usuários. 

 
CONSIDERANDO que após apreciação do valor apresentado pela Empresa STAF 

TECNOLOGIA LTDA, foi mantida a decisão exarada pela Pregoeira Oficial e Equipe de 

Apoio, a qual habilitou e declarou vencedora do Pregão Presencial n.º 006/2021 a 

licitante STAF TECNOLOGIA LTDA, CNPJ nº 03.361.154/0001-05, nos termos previstos na 

decisão da respectiva pasta licitatória; 

 
CONSIDERANDO,  ainda, que tal decisão visa garantir a melhor proposta para a 

Administração Pública, além de homenagear os princípios norteadores da atividade 

administrativa, 

 

ADJUDICO E HOMOLOGO 
 

o resultado apresentado pela Pregoeira Oficial e membros da Equipe de Apoio da 

Câmara Municipal de Brumado, constante da ata do Pregão Presencial n.º 006/2021, 

para que atinjam os seus legais e necessários efeitos. 

 
Publique-se e cumpra-se. Brumado-BA, 22 de março de 2021. 

 
 

 
JOSÉ CARLOS MARQUES PESSOA 

Presidente da Câmara Municipal de Brumado 
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RESOLUÇÃO Nº 01 DE 22 DE MARÇO DE 2021 

 
Institui ritos de procedimentos para a 
realização de sessões ordinárias e 
extraordinárias, na modalidade remota, no 
âmbito da Câmara Municipal de 
Livramento de Nossa Senhora – BA, como 
solução a ser utilizada durante a 
emergência de saúde pública relacionada à 
pandemia do COVID-19 e assemelhados. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA, com espeque no art. 
76 do Regimento Interno, resolve: 
 
Art. 1º - Esta resolução estabelece os procedimentos nas discussões e votações das matérias 
legislativas, em sessões deliberativas ordinárias e extraordinárias, na modalidade remota, sujeitas 
à apreciação da Câmara Municipal, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19 e outras 
assemelhadas. 
 
§ 1º - As discussões e votações, na modalidade remota, consistem no uso de soluções 
tecnológicas aplicadas ao legislativo, na apreciação das matérias legislativas, por áudio e vídeo. 
 
§ 2º - A apreciação das matérias legislativas será da modalidade remota no Plenário e nas 
Comissões, conforme o caso. 
 
Art. 2º - As sessões, na modalidade remota, devem seguir, no que for possível, o Regimento da 
Câmara, mediante procedimentos de soluções tecnológicas com a funcionalidade de transmitir as 
sessões remotas, em áudio e vídeo. 
 
§ 1º - As sessões na modalidade remota deverão ser convocadas pelo presidente da Câmara nas 
situações que impeçam ou inviabilizem a presença física dos Vereadores nas sessões previstas 
regimentalmente; 
 
§ 2º - As sessões na modalidade remota ocorrerão sempre nas terças-feiras às 18h00min. 
 
Art. 3º - Para os procedimentos no uso de ferramentas, a sessão na modalidade remota 
funcionará com o uso de sistemas de videoconferência para permitir a participação a distância do 
Vereador nos debates e votação das matérias legislativas, aos moldes da presença física, 
compreendendo: 
 
I – Funcionamento em equipamentos de comunicação móvel (aparelho celular) ou em 
equipamentos conectados à rede mundial de computadores (internet), que garantam a 
autenticidade e reconhecimento dos parlamentares; 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - CNPJ 16.415.127/0001-01



Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 0522 de Março de 2021

 II –  Exigência de requisitos para verificação de presença e participação nas deliberações dos 
Vereadores; 
 
III – Permissão de acesso simultâneo de até 30 (trinta) conexões;  
 
IV – Gravação da íntegra dos debates e dos resultados das votações em registro de ata da sessão 
na modalidade remota; 
 
V – Permissão e controle do tempo para o uso da palavra do Vereadores; 
 
VI – Registro de votação nominal e aberta dos Vereadores; 
 
VII – Captura de imagem e/ou áudio; 
 
VIII – Disponibilização do resultado da matéria legislativa, somente quando ultimar a votação; 
 
IX – Proclamação do resultado após verificação, salvo retificação de voto. 
 
Art. 4º - As sessões, na modalidade remota, serão convocadas pelo presidente da Câmara com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para deliberação de matérias legislativas 
consideradas urgentes. 
 
I - As sessões, na modalidade remota, serão públicas, complementadas pela transmissão 
simultânea dos canais de mídia institucionais e a disponibilização do áudio e do vídeo; 
 
II – Ao iniciar a sessão, os Vereadores no exercício do mandato receberão endereço eletrônico 
e/ou código de acesso para a devida conexão remota; 
 
III – Os registros de presença e de votação serão realizados por meio de ferramentas de controle 
que permitam a sua verificação por qualquer dos Vereadores; 
 
IV – Ao ser conectado, o Vereador deverá informar o seu nome parlamentar e a sigla partidária, 
e se líder, informar nome e partido representado na Câmara, a ser solicitado pelo presidente da 
sessão remota. 
 
§ 1º - As sessões ordinárias ou extraordinárias, na modalidade remota, deverão ter a duração 
máxima estipulada pelo regimento interno. 
 
§ 2º - As sessões extraordinárias, na modalidade remota, obedecerão às exigências do regimento 
interno.  
 
Art. 5º - A sessão, na modalidade remota, terá a sua pauta definida pelo Presidente, ouvidas as 
lideranças.  
 
§ 1º - Somente serão submetidos ao sistema remoto de votação os projetos que estiverem em 
condições de pauta, instruídos com os pareceres das Comissões. 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - CNPJ 16.415.127/0001-01



Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAISPágina 06 22 de Março de 2021

 § 2º - Os avulsos das matérias pautadas na Ordem do Dia deverão ser disponibilizados 
previamente, por meio eletrônico com as emendas e os pareceres, conforme o caso. 
Art. 7º - Os procedimentos adotados para votação, que se dará por meio virtual, deverão 
identificar o posicionamento do voto do parlamentar com as opções ‘SIM’, ‘ NÃO’ e 
‘ABSTENÇÃO’.  
 
§ 1º - A chamada para a votação nominal na sessão, pela modalidade remota, atenderá os 
procedimentos com acesso remoto dos sistemas utilizados pela Câmara, em dispositivo 
previamente cadastrado.  
 
§ 2º - Para registrar o voto, o Vereador deverá posicionar-se frente à câmara de seu dispositivo 
para a captura da imagem e áudio, para fins de eventual auditoria.  
 
§ 3º - O quórum de votação será apurado apenas para os Vereadores que se acharem conectados 
e que proferirem seus votos, consignando-se falta aos desconectados, salvo problemas técnicos. 
 
§ 4º - A conclusão dos votos registrados pelos Vereadores será anunciada pelo Presidente da 
Mesa Diretora. 
 
Art. 8º - As atas das sessões pela modalidade remota serão disponibilizadas e enviadas a cada um 
dos vereadores, e caso haja necessidade de retificação, o interessado deverá requerer as 
modificações, cabendo ao presidente a decisão. 
 
§ 1º - Concluída a sessão pela modalidade remota, o operador do sistema dará o comando de 
emissão do registro completo, que será homologado pelo Presidente.  
 
§ 2º - O registro completo será a ata da sessão pela modalidade remota a ser transcrita pela 
secretaria.  
 
Art. 9º.   Caberá ao Vereador: 
 
I – Providenciar equipamento compatível para conexão à Rede Mundial de Computadores 
(Internet), com banda larga que permita qualidade de transmissão e recepção de áudio e vídeo; 
 
II – Utilizar equipamento que possua dispositivo de câmera frontal habilitada e com 
acessibilidade remota; 
 
III –  Fornecer número de contato telefônico e/ou endereço eletrônico da rede social para 
recebimento de mensagens, nos casos de pane do sistema de videoconferência; 
 
IV – Manter-se conectado ao dispositivo e ao sistema sem entregar a outrem, evitando 
interrupções, enquanto durar a sessão pela modalidade remota;  
 
V – Evitar exposição púbica de pessoas que não sejam parlamentares no momento das sessões 
remotas; 
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 VI – Portar-se adequadamente com vestuário condigno durante a realização da sessão pela 
modalidade remota. 
 
Parágrafo único.  Aplica-se às sessões, pela modalidade remota, a disciplina das sessões 
extraordinárias e ordinárias, no que couber. 
 
Art. 10.  A integração do sistema de videoconferência deverá agregar as soluções tecnológicas 
disponíveis na Câmara, ou que venham a ser desenvolvidas ou adquiridas. 
 
Art. 11.  O Presidente da Câmara Municipal, após ouvir os líderes de bancadas e o plenário, 
decidirá sobre os casos omissos. 
 
Art. 12.  Caberá à Mesa Diretora da Câmara disponibilizar número telefônico para suporte aos 
Vereadores durante as sessões remotas. 
 
Art. 13.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Livramento de Nossa Senhora, Estado da Bahia, 
22 de março de 2021. 
 
 

RONILTON CARNEIRO ALVES 
Presidente 
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DECRETO N. 1.682, DE 22 DE MARÇO DE 2021. 

Dispõe sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais 

de prevenção ao contágio pelo Coronavírus (COVID-19) no 

âmbito do Município de Caculé no período de 22 de março a 

29 de março de 2021 e estabelece outras providências.  

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas  atribuições legais,  

CONSIDERANDO os Decretos Estaduais Nº 20.311 de 14 de março de 2021 e Nº 20.324 de 19 de 

março de 2021, que institui, em todo o território do Estado da Bahia, as restrições, como 

medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19; 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional 

pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19); 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que 

dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), especialmente a 

obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do Centro de Operações de 

Emergências em Saúde Pública (COE-nCoV); 

CONSIDERANDO que não cabe à Administração Pública se eximir de adotar medidas 

temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (2019-nCoV) no âmbito do seu 

território; 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou a situação do 

Coronavírus (COVID-19) como pandemia, sinalizando o risco potencial da doença infecciosa 

atingir a população mundial de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido 

identificados como de transmissão interna, requerendo, portanto, a adoção de medidas 

preventivas, com vistas a minimizar os problemas decorrentes da  situação; 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma 

do artigo 196 da Constituição da República; 

CONSIDERANDO a necessidade de conter a propagação de Infecção e transmissão local e 

preservar a saúde dos cidadãos e cidadãs em geral; 

CONSIDERANDO o aumento dos indicadores - número de óbitos, taxa de ocupação de leitos de 

UTI e número de casos ativos - divulgados diariamente nos boletins epidemiológicos e o 

iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos de prevenção de 

responsabilidade do Poder Executivo Municipal; 

DECRETA :  

Art. 1º. As medidas de enfrentamento da emergência da saúde pública de importância 

internacional decorrente do novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito municipal, ficam definidas 

nos termos deste Decreto. 

Art. 2º. Atendendo aos termos do Decreto Estadual Nº 20.324 de 19 de março de 2021, fica 

determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a permanência e 

o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 18h às 05h, durante a vigência 

desse Decreto.  

 § 1º - Ficam excetuadas da vedação prevista no caput deste artigo as hipóteses de 
deslocamento para ida a serviços de saúde ou farmácia, para compra de medicamentos, ou 
situações em que fique comprovada a urgência. 

  
§ 2º - A restrição prevista no caput deste artigo não se aplica aos servidores, funcionários e 
colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas 
de saúde e segurança. 
 
§ 3º - Os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas atividades com até 
30 (trinta) minutos de antecedência do período estipulado no caput deste artigo, de modo a 
garantir o deslocamento dos seus funcionários e colaboradores às suas residências.  
 
§ 4º - Ficam excetuados, da vedação prevista no caput deste artigo:  
I - o funcionamento dos terminais rodoviários, bem como o deslocamento de funcionários e 
colaboradores que atuem na operacionalização destas atividades fins;  
II - os serviços de limpeza pública e manutenção urbana;  
III - os serviços delivery de farmácia, medicamentos e alimentos;  
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros;  
V – postos de combustíveis. 
 
Art. 3º - Art. 3º - Fica autorizado em todo território municipal o funcionamento do comercio, 
com 30% da capacidade do estabelecimento, e atribuindo como condições indispensáveis para 
sua abertura as seguintes medidas para reduzir os riscos de contaminação: 
 

I. O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira das 05h até às 17:30h, e 

nos sábados das 05h até às 14h.  

II. Disponibilizar um funcionário na porta do estabelecimento para controlar o fluxo de 

entrada e saída de pessoas, não podendo o ambiente exceder 30% da sua 

capacidade máxima. 

III. O funcionário responsável pelo controle do fluxo devera portar álcool 70% e 

higienizar as mãos de todas as pessoas que adentrarem no local, vedado o acesso 

de pessoas sem máscaras de proteção; 

IV.  Disponibilizar dentro dos estabelecimentos, em lugares estratégicos e de fácil 

acesso, dispensadores de álcool 70% para higiene dos clientes; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00
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V.  Uso obrigatório de máscaras de proteção por todos os seus funcionários e usuários; 

VI. Intensificar as ações de limpeza com material sanitizante adequado; 

VII. Evitar a aglomeração de pessoas aguardando atendimento, podendo   o

estabelecimento utilizar um sistema de senhas para ordenar a entrada, além de 

utilizar o serviço delivery; 

VIII. Fornecer Equipamentos de Proteção Individual – EPI aos seus funcionários; 

IX. Incentivar o pagamento por meios eletrônicos, evitando a circulação de dinheiro em 

espécie; 

X. Reordenar as filas através de marcações, garantindo o distanciamento mínimo de 

02 (dois) metros entre os usuários; 

XI. Priorizar o atendimento aos cidadãos que se encontram em grupo de risco definido 

pela Organização Mundial de Saúde – OMS, podendo estipular um horário para 

atendimento exclusivo; 

XII. Divulgar as informações sobre os métodos de prevenção ao contágio, bem como 

das ações que devem ser tomadas em caso de suspeita de contaminação; 

XIII. Assegurar que os colabores que apresentarem febre ou tosse sintam-se 

estimulados, sem receio de prejuízos de remuneração, a comunicarem 

imediatamente o fato e ficarem em casa, conforme recomenda a OM S (Organização 

Mundial da Saúde). 

§ 1º - Mercados e padarias poderão funcionar todos os dias da semana 05h até às 17:30h, 

vedada a comercialização de bebidas alcoólicas da sexta as 17:00h até segunda 05h, ainda que 

em sistema delivery; 

§ 2º - Farmácias e postos de combustível poderão funcionar 24 horas; 

§ 3º - O funcionamento de hotéis, motéis e similares fica permitido durante todos os dias da 

semana, restrito à capacidade máxima diária de 30% (trinta por cento). 

§ 4º - As clínicas e demais estabelecimentos de saúde públicos e privados deverão se organizar 

para realizar seus atendimentos com horário marcado, evitando o  atendimento por ordem de 

chegada, a fim de evitar aglomerações e grandes fluxos de pessoas ao mesmo tempo; 

Art. 4º Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais no âmbito municipal por 
tempo indeterminado ou ulterior deliberação.  
 
Art. 5º. Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de Caculé, 

independentemente do número de participantes, ainda que previamente autorizados, que 

envolvam aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores, 

cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros públicos ou privados, circos, 

eventos científicos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em academias 

de dança e ginástica, durante a vigência desse decreto, com exceção à Feira livre e de 

celebrações religiosas, devendo respeitar as seguintes diretrizes:  

§ 1º. Em relação à FEIRA LIVRE, fica autorizada a sua realização para abastecimento ao público, 

de segunda a sexta das 05 horas até às 17:30h e no sábado até às 14 horas, desde que seja 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS Página 1122 de Março de 2021

 
realizada em local aberto e organizada de forma a não gerar aglomerações, com distância de 2 

metros de uma barraca para outra, com uso obrigatório de máscaras para comerciantes e 

clientes, devendo o feirante disponibilizar álcool 70% para uso em geral.  

§ 2º - Em relação à FEIRA LIVRE, como forma de evitar a disseminação do Vírus, FICA PROIBIDA, 

pelo prazo de vigência desse decreto, a presença de comerciantes de qualquer natureza, 

oriundos de outros Municípios.  

§ 3º - Ficam permitidos os atos religiosos litúrgicos durante todos os dias da semana, das 05 

horas até às 17:30h , desde que obedecido o distanciamento de 2 metros de uma pessoa para 

outra e dois metros de um banco para outro, não podendo o ambiente exceder de 30% (trinta 

por cento) da sua capacidade máxima, sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo 

disponibilizar uma pessoa na porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das 

pessoas com álcool 70%. 

Art. 6º - Os bares, restaurantes, lanchonetes e sorveterias poderão funcionar, com 30% da 

capacidade do estabelecimento, sem aglomerações, sendo obrigatório o uso de máscaras, com 

no máximo quatro pessoas por mesa, distanciamento de 2 metros entre as mesas, devendo 

disponibilizar uma pessoa na porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das 

pessoas com álcool 70% e obedecer as seguintes regras: 

I. O horário de funcionamento será das 05h até às 17:30h todos os dias da semana; 

II. Vedada a comercialização de bebidas alcoólicas da sexta as 17:00h até segunda 05h, 

ainda que em sistema delivery;  

III. Fica PROIBIDA a aproximação de mesas no local; 

IV.  Os estabelecimentos que comercializem refeições do tipo “self-service”, como 

exemplos de restaurantes, lanchonetes e sorveterias, deverão di sponibilizar luvas 

descartáveis para evitar o contato direto das mãos dos clientes  com os talheres, além 

de funcionários orientando e fiscalizando o seu uso; 

Art. 7º - Os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação poderão funcionar todos 
os dias da semana até às 24h.  
 
Art. 8º. Fica PROIBIDO o funcionamento das quadras esportivas, campos societys e realização 

de qualquer atividade esportiva no âmbito do município de Caculé. 

Art. 9º. Fica PROIBIDO o funcionamento clubes de serviço e lazer no âmbito do município de 

Caculé. 

 

Art. 10º. Ficam proibidas aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, Hospital, Centro de 

Especialidades Multiprofissional, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), salas de vacinas, 

clínicas particulares, consultórios médicos e similares, onde ocorram aglomerações em salas de 

espera. 
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Parágrafo único: Fica proibida a visita ao internamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida, 

sendo permitido um acompanhante por paciente, quando necessário. 

Art. 11º. Os velórios e enterros deverão restringir a 10 (dez) o número máximo de pessoas 

simultaneamente, sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo disponibilizar uma pessoa na 

porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com álcool 70%, vedada à 

aglomeração no entorno das dependências. Também fica proibido o fornecimento e consumo 

de alimentos e bebidas dentro do ambiente.  

Parágrafo único: Fica vedada a realização de velórios em residências.  

Art. 12º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será caracterizado como 

infração à Legislação Municipal e sujeitará o infrator às segui ntes penalidades:  

I. Advertência e notificação para o primeiro descumprimento; 

II. Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para o segundo descumprimento, cumulado com 

o fechamento do estabelecimento por 05 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

III. Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o terceiro descumprimento, cumulado com o 

fechamento do estabelecimento por 30 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

Art. 13º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações mais recentes das 

autoridades técnicas que, quando possível, fique em isolamento social e que utilize máscaras 

quando o deslocamento for inevitável, especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes 

aos grupos de risco para o COVID-19. 

Art. 14º. Todos os órgãos públicos e particulares são obrigados a afixar o presente decreto em 

suas dependências, em local visível e de fácil acesso.   

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições em 

contrário. 

Caculé, 22 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 

Parágrafo único: Fica proibida a visita ao internamento no Hospital Nossa Senhora Aparecida, 

sendo permitido um acompanhante por paciente, quando necessário. 

Art. 11º. Os velórios e enterros deverão restringir a 10 (dez) o número máximo de pessoas 

simultaneamente, sendo obrigatório o uso de máscaras e devendo disponibilizar uma pessoa na 

porta do local para controlar o fluxo e higienizar as mãos das pessoas com álcool 70%, vedada à 

aglomeração no entorno das dependências. Também fica proibido o fornecimento e consumo 

de alimentos e bebidas dentro do ambiente.  

Parágrafo único: Fica vedada a realização de velórios em residências.  

Art. 12º. O não cumprimento das medidas estabelecidas neste Decreto será caracterizado como 

infração à Legislação Municipal e sujeitará o infrator às segui ntes penalidades:  

I. Advertência e notificação para o primeiro descumprimento; 

II. Multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para o segundo descumprimento, cumulado com 

o fechamento do estabelecimento por 05 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

III. Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o terceiro descumprimento, cumulado com o 

fechamento do estabelecimento por 30 dias e cassação do alvará pelo mesmo período; 

Art. 13º. Recomenda-se à população, em atendimento às orientações mais recentes das 

autoridades técnicas que, quando possível, fique em isolamento social e que utilize máscaras 

quando o deslocamento for inevitável, especialmente os idosos e outras pessoas pertencentes 

aos grupos de risco para o COVID-19. 

Art. 14º. Todos os órgãos públicos e particulares são obrigados a afixar o presente decreto em 

suas dependências, em local visível e de fácil acesso.   

Art. 15º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições em 

contrário. 

Caculé, 22 de março de 2021. 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 
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PORTARIA Nº 149/2021. 

 

CONVOCA OS MEMBROS NOMEADOS PARA O CME-

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MANDATO 

2021 A 2023 PARA POSSE E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACULÉ, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais de acordo com o disposto no § 1º. Do art. 4º. Da Lei nº. 154 de 26 de fevereiro de 2002 e 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação, Decreto nº 1.681 de 19 de março de 

2021. 

RESOLVE: 

Art. 1º - Ficam convocados os conselheiros nomeados, titulares e suplentes, respectivamente, 

para o Conselho Municipal de Educação do Município de Caculé, Estado da Bahia no período 

2021 a 2023: 

Representantes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura: 

x Titular - MARISTÉLIA APARECIDA NERES PORTO 

x Suplente - ANNA GABRYELA PEREIRA XAVIER 

Representantes dos Secretários Escolares da Rede Municipal:  

x Titular - RODRIGO GOMES SILVEIRA 

x Suplente - CLEUTALINE PRATES DOS SANTOS 

Representantes dos Dirigentes das Escolas Municipais:  

x Titular - CLARICE CARVALHO BRITO 

x Suplente - ANGELA MARIA XAVIER LOPES 

Representantes dos Profissionais de Educação: 

x Titular - LUCAS CARVALHO BRITO 

x Suplente - EDNALVA SOARES TEIXEIRA SANTOS 

Representantes do Corpo Discente das Escolas da Rede Municipal:  

x Titular - MARINÊS GONÇALVES DE AZEVEDO BRITO 

x Suplente - JOÃO BATISTA OLIVEIRA LIMA 
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Representantes dos Pais de Alunos:  

x Titular - VILMA PINHEIRO MIRANDA AMORIM 

x Suplente - OLINDIMAR APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 

Representantes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB: 

x Titular - NOÉ SANTANA SANTOS 

x Suplente - EDNA AFONSO DOS SANTOS 

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:  

x Titular - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BISPO 

x Suplente - DEJANIRA PINHEIRO DA SILVA 

Representantes do Conselho Tutelar: 

x Titular - ODENILSON MENDES DA SILVA 

x Suplente - ANTONIO MÁRCIO CARDOSO DA SILVA 

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:  

x Titular - SILVANA PEREIRA DA SILVA COTA 

x Suplente - MARIA BERNADETE GOMES BRITO 

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:  

x Titular - RAUANA FERREIRA SOUZA 

x Suplente - ELIANE DOS SANTOS SOARES 

 A serem empossados no dia 24 de março de 2021 na sede da Casa dos Conselhos das 14:00 h 

(quatorze horas) às 16:00 h (dezesseis horas ) alternada e individualmente, onde serão adotados 

todos os protocolos relacionados a Pandemia do COVID 19. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

ADAILTON SILVA COTRIM 

Secretario Municipal de Educação e 
Cultura 

 

Representantes dos Pais de Alunos:  

x Titular - VILMA PINHEIRO MIRANDA AMORIM 

x Suplente - OLINDIMAR APARECIDA DA SILVA RODRIGUES 

Representantes do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB: 

x Titular - NOÉ SANTANA SANTOS 

x Suplente - EDNA AFONSO DOS SANTOS 

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente:  

x Titular - MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA BISPO 

x Suplente - DEJANIRA PINHEIRO DA SILVA 

Representantes do Conselho Tutelar: 

x Titular - ODENILSON MENDES DA SILVA 

x Suplente - ANTONIO MÁRCIO CARDOSO DA SILVA 

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social:  

x Titular - SILVANA PEREIRA DA SILVA COTA 

x Suplente - MARIA BERNADETE GOMES BRITO 

Representantes da Secretaria Municipal de Saúde:  

x Titular - RAUANA FERREIRA SOUZA 

x Suplente - ELIANE DOS SANTOS SOARES 

 A serem empossados no dia 24 de março de 2021 na sede da Casa dos Conselhos das 14:00 h 

(quatorze horas) às 16:00 h (dezesseis horas ) alternada e individualmente, onde serão adotados 

todos os protocolos relacionados a Pandemia do COVID 19. 

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de março de 2021. 

 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

ADAILTON SILVA COTRIM 

Secretario Municipal de Educação e 
Cultura 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACULÉ - CNPJ 13.676.788/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 1522 de Março de 2021

 

RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 176/2021 

RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº. 176/2021 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A SRA. 
ANNE KARINE NASCIMENTO 
BRITO. 

 

O Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica CNPJ nº 0 12.419.478/0001-3, situado 

à Praça Coração de Jesus, n° 191 – Centro – Caculé/BA,  neste ato representado 

pelo seu titular a  Sra. Marilene Gonçalves  Secretária de Saúde, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a SRA. ANNE KARINE NASCIMENTO BRITO, 

brasileira, residente e domiciliada na Rua Eleutério Tavares 25, Caculé/BA, 

portadora do CPF nº 054.438.695-74 e RG 15.961.008-77 expedido do pela 

SSP/BA, doravante denominada apenas CONTRATADA, com base na Lei 

Complementar Municipal n°. 02/2005, no art. 64 e Lei 8.666/93 de 21 de junho de 

1993, resolvem celebrar o presente Contrato de prestação de serviços, mediante as 

cláusulas e condições seguintes 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O Presente termo tem por objetivo, rescindir o Contrato de nº 176/2021 O Objeto 
do presente contrato é a prestação de serviços como Fisioterapeuta com o nº do 
CREFITO 257596-F atendendo de acordo a necessidade do CENTRO EPECIALIAZDO 
DO COVID19 neste município  
  

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

As partes declaram expressamente que desejam rescindir o Contrato de nº 

176/2021 por acordo amigável, dando as partes  reciprocamente, plena geral e 

irrevogável quitação de toda e qualquer obrigação oriundo do Contrato ora 

rescindido, nada mais havendo a reclamar, agora ou no futuro, em juízo ou fora 

dele.     

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Caculé/Ba, para dirimir  quaisquer dúvidas 

oriundas do presente RESCISÃO AMIGÁVEL, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente  RESCISÃO AMIGÁVEL em 

três vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para 

que se produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
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Caculé/BA, 01 de Março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

MARILENE GONÇALVES 

Gestor do Fundo Municipal De Saúde 

 

 

_____________________________ 

ANNE KARINE NASCIMENTO BRITO 

 

TESTEMUNHAS: 

01............................................. 

CPF 

 

02............................................. 

CPF 

 

 

Caculé/BA, 01 de Março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

MARILENE GONÇALVES 

Gestor do Fundo Municipal De Saúde 

 

 

_____________________________ 

ANNE KARINE NASCIMENTO BRITO 

 

TESTEMUNHAS: 

01............................................. 

CPF 

 

02............................................. 

CPF 
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 183/2021 

RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº. 183/2021 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E A SRA. 
LOUISLENE SANTOS ALMEIDA. 

 

O Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica CNPJ nº 0 12.419.478/0001-3, situado 

à Praça Coração de Jesus, n° 191 – Centro – Caculé/BA,  neste ato representado 

pelo seu titular a  Sra. Marilene Gonçalves  Secretária de Saúde, doravante 

denominado CONTRATANTE, e a Sra LOUISLENE SANTOS ALMEIDA Residente AV. 

Antonio Coutinho 326 brasileira Caculé/Bahia, portador do CPF nº. 059.113.815-83 

e RG 1608876900  expedido pela SSP/BA doravante denominada CONTRATADA, 

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar 

Municipal n° 02/2005, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas 

seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O Presente termo tem por objetivo, rescindir o Contrato de nº 183/2021 prestação 

de serviços como Auxiliar de Serviço gerais  na Vigilância Sanitária lotada na  

secretaria de saúde atendendo a polução  neste município, com carga horária de 40 

semanais.  

 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

As partes declaram expressamente que desejam rescindir o Contrato de nº 

183/2021 por acordo amigável, dando as partes reciprocamente, plena geral e 

irrevogável quitação de toda e qualquer obrigação oriundo do Contrato ora 

rescindido, nada mais havendo a reclamar, agora ou no futuro, em juízo ou fora 

dele.     

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Caculé/Ba, para dirimir  quaisquer dúvidas 

oriundas do presente RESCISÃO AMIGÁVEL, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e acordados, firmam o presente RESCISÃO AMIGÁVEL em 

três vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para 

que se produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
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Caculé/BA, 01 de Março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

MARILENE GONÇALVES 

Gestor do Fundo Municipal De Saúde 

 

 

_____________________________ 

LOUISLENE SANTOS ALMEIDA 

 

TESTEMUNHAS: 

01............................................. 

CPF 

 

02............................................. 

CPF 

 

 

Caculé/BA, 01 de Março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

MARILENE GONÇALVES 

Gestor do Fundo Municipal De Saúde 

 

 

_____________________________ 

LOUISLENE SANTOS ALMEIDA 

 

TESTEMUNHAS: 

01............................................. 

CPF 

 

02............................................. 

CPF 
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RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO Nº. 216/2021 

RESCISÃO AMIGÁVEL DO 
CONTRATO Nº. 216/2021 DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO 
MUNICIPAL DE SAUDE E O SR. 
GERALDO ROCHA BATISTA. 

 

O Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica CNPJ nº 0 12.419.478/0001-3, situado 

à Praça Coração de Jesus, n° 191 – Centro – Caculé/BA,  neste ato representado 

pelo seu titular a  Sra. Marilene Gonçalves  Secretária de Saúde, doravante 

denominado CONTRATANTE, e o SR. Geraldo Rocha Batista, inscrito no CPF nº 

01267466561 e RG nº 08.215.190-34 expedido pela SSP/BA, residente na Rua 

Padre Gabriel 08, bairro Senhor do Bomfim expedido pela SSP/BA doravante 

denominada CONTRATADA, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações, Lei Complementar Municipal n° 02/2005, celebram o presente contrato, 

mediante as cláusulas seguintes. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O Presente termo tem por objetivo, rescindir o Contrato de nº 216/2021 serviço 

como motorista no monitoramento da Pandemia do COVID-19 a disposição da 

Secretaria de Saúde deste Município. Com carga horária de 40 horas semanais 

 CLÁUSULA SEGUNDA – DA RESCISÃO 

As partes declaram expressamente que desejam rescindir o Contrato de nº 

216/2021 por acordo amigável, dando as partes reciprocamente, plenas gerais e 

irrevogável quitação de toda e qualquer obrigação oriundo do Contrato ora 

rescindido, nada mais havendo a reclamar, agora ou no futuro, em juízo ou fora 

dele.     

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca de Caculé/Ba, para dirimir  quaisquer dúvidas 

oriundas do presente RESCISÃO AMIGÁVEL, renunciando as partes a qualquer 

outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem justos e acordados, firmam a presente RESCISÃO AMIGÁVEL em 

três vias, de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para 

que se produzam seus jurídicos e legais efeitos. 
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Caculé/BA, 01 de Março de 2021. 

 

 

_____________________________ 

MARILENE GONÇALVES 

Gestor do Fundo Municipal De Saúde 

 

 

_____________________________ 

GERALDO ROCHA BATISTA  

TESTEMUNHAS: 

01............................................. 

CPF 

 

02............................................. 

CPF 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS 
CNPJ N: 16.418.766/0001-20  

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

A Pregoeira da PM de Caraíbas, realizará Pregão Presencial Nº 002/2021 EM - 31/03/2021 às 09:30 h, em sua sede, 
para Registro de Preços para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais Caraíbas - BA. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: licitacaraibas17@gmail.com. Outros 
atos referentes a este processo e edital serão publicados no Diário Oficial do Município: 
https://www.caraibas.ba.gov.br/Site/DiarioOficial ou junto a Divisão de Licitação e Contratos na sede desta Prefeitura de 
segunda a sexta das 8:30 às 12:00 hs. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJERU - CNPJ 13.284.658/0001-14

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2021

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de 
Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores 
alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 010/2021 do tipo menor preço por Item, com modo de disputa “aberto”. 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Gás Liquefeito do tipo "P-13" para atender as necessidades das Secretarias Municipais, 
de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o 
edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão divulgados no site Diário Oficial do Município: 
https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: de 22/03/2021 à partir das 17:45h 
até 06/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 06/04/2021, às 08:30h. Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e 
(77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.
´

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 068, de 17 de 
Setembro de 2018, Decreto Municipal nº 066, de 07 de maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores 
alterações, torna público a realização do Pregão Eletrônico nº 006/2021 do tipo menor preço por Lote, com modo de disputa “aberto”. 
OBJETO: Registro de Preços para Aquisição de Serviços de Reservas, Emissão de Bilhetes e Fornecimento de Passagens Rodoviárias 
para atendimento às necessidades das Secretarias Municipais, de acordo com as especificações constantes do Edital. O pregão será 
realizado no site www.licitacoes-e.com.br, no qual encontra-se o edital completo. Demais publicações e Edital deste processo serão 
divulgados no site Diário Oficial do Município: https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. RECEBIMENTO DAS 
PROPOSTAS: de 22/03/2021 à partir das 17:45h até 07/04/2021 às 08:15h. Início da sessão de disputa eletrônica: 07/04/2021, às 08:30h. 
Informações: licitacaoguajeru@gmail.com e (77)3417-2252. Jilvan Teixeira Ribeiro - Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Registro de Preços

A Prefeitura Municipal de Guajeru-Ba, em acordo com Decreto Municipal nº 065, de 07 de maio de 2013, Decreto Municipal nº 066, de 07 de 
maio de 2013, Leis Federais nº 8.666/93, e nº 10.520/02 com suas ulteriores alterações, torna público o Edital de abertura da Licitação na 
Modalidade Pregão Presencial nº 001/2021 do tipo menor preço por Lote, cuja sessão pública será no dia 05/04/2021, às 08:30h na Sede 
da Prefeitura, situada à Praça Antônio Carlos Magalhães, nº 24, na cidade Guajeru, Bahia, Fone: (77)3417-2252. OBJETO: Registro de 
Preços para Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços para manutenção, montagem e desmontagem de equipamentos de Poços 
Artesianos no Município, de acordo com as especificações constantes do Edital. Informações na Sede da Prefeitura e através do e-mail: 
licitacaoguajeru@gmail.com. Edital e outros atos referentes a este processo serão publicados exclusivamente no Diário Oficial do 
Município de Guajeru-Ba, disponível no site https://transparencia.governodeguajeru.ba.gov.br/diario-oficial. Jilvan Teixeira Ribeiro - 
Prefeito Municipal.
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1.1 EXTRATO DO CONTRATO Nº. 063/2021 

EXTRATO DO CONTRATO N 063/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 011/2021. 

CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, com 
sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, representada pelo 
Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, brasileiro, maior, 
professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ± SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 
inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, 
portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 901.454.105-87, residente e domiciliado neste 
município de Ibiassucê - BA 

CONTRATADA : CLEYARA PEREIRA DE ALMEIDA , inscrita no CPF nº: 
033.363.925-19, residente à Rua São Paulo, nº 60, Centro, Ibiassucê/BA, CEP: 46.390-000. 

OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviços como 

fisioterapeuta da Atenção Básica, deste Município, conforme Edital de Credenciamento nº 

001/2021 - FMS e seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do 

CONTRATADO. 

 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 011/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura 
e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 15.998,00 (quinze mil, novecentos e 
noventa e oito reais), sendo R$ 1.599,80 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta 
centavos) mensal.   

 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 01 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

CLEYARA PEREIRA DE ALMEIDA 
 CPF: 033.363.925-19 

Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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EXTRATO DO CONTRATO N 067/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 015/2021. 

 
CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, com 
sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, representada pelo 
Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, brasileiro, maior, 
professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ± SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 
inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185,representado pela gestora Rosania Santos Almeida, 
portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 901.454.105-87, residente e domiciliado neste 
município de Ibiassucê ± BA.  
 
CONTRATADO : EDUARDO ALMEIDA SANTOS, inscrito no CPF: 037.863.125-08, 
residente à Rua Érico Veríssimo, S/N, Alto do Tanque, Ibiassucê/Ba, CEP: 46.390-000. 

OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviço como 
enfermeiro do SAMU, deste município, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2021 - 
FMS e seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 015/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura 
e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 13.750,00 (treze mil, setecentos e 
cinquenta reais), sendo R$ 1.375,00 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais) mensal.   

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 01 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates 
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

EDUARDO ALMEIDA SANTOS 
CPF: 037.863.125-08 

Contratado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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EXTRATO DO CONTRATO N 070/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 018/2021. 

 
CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, com 
sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, representada pelo 
Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, brasileiro, maior, 
professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ± SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 
inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, 
portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 901.454.105-87, residente e domiciliado neste 
município de Ibiassucê - BA 
 
CONTRATADA : I.F.M. BARROS CLINICA, inscrita no CNPJ: 18.116.767/0001-46, 
estabelecida à Rua Plínio Rodrigues, Nº 56, Santa Rita, Caetité/Ba, CEP: 46.400-000. 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviços médicos 
especialista em Neurologia CEMI (Centro de Especialidades Medicas Ibiassucê), deste 
Município, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2021 - FMS e seus anexos, que serão 
desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 018/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura 
e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 
100,00 (cem reais) por consulta.   

 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 01 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates  
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

I.F.M. BARROS CLINICA 
 CNPJ: 18.116.767/0001-46 

Contratada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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EXTRATO DO CONTRATO N 081/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 029/ 2021. 

 
CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, com 
sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, representada pelo 
Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, brasileiro, maior, 
professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ± SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 
inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, 
portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 901.454.105-87, residente e domiciliado neste 
município de Ibiassucê - BA 
 
CONTRATADO : SILVAN SANTOS DE PAULA, inscrito no CNPJ: 14.413.208/0001-
47, estabelecido na Rua Sisinio Viana, Nº 280, São Cristóvão, Caculé/BA, CEP: 46.300-
000. 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviços médicos 
em atendimento clinico geral na Unidade de Saúde da Família USF ± Pedrinhas ± I e 
atendimento de urgência/emergência em Obstetrícia no Hospital Municipal São Sebastião, 
deste Município, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2021 - FMS e seus anexos, que 
serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 029/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura 
e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 138.000,00 (cento e trinta e oito mil), 
sendo R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais) mensal.  

 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 01 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates  
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

SILVAN SANTOS DE PAULA 
 CNPJ: 14.413.208/0001-47 

Contratado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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EXTRATO DO CONTRATO N 082/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 030/ 2021. 

 
CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, 
com sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, 
representada pelo Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, 
brasileiro, maior, professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ±  SSP/BA 
e inscrito no CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE , inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela 
gestora Rosania Santos Almeida, portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 
901.454.105-87, residente e domiciliado neste município de Ibiassucê - BA 
  
CONTRATADA : THEÓFILO MATHIAS SANTANA MARTINS , inscrita no CNPJ: 
36.318.045/0001-56, estabelecida na Rua 15 de Agosto, S/N, Bairro: Tauape, Licínio de 
Almeida/BA, CEP: 46.335-000. 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviços em 
atendimento médico hospitalar em regime de urgência e emergência no Hospital Municipal 
São Sebastião, deste Município, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2021 - FMS e 
seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO. 
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 030/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua 
assinatura e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 96.000,00 (noventa e seis mil), sendo 
R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por plantão de 24h no Hospital Municipal São 
Sebastião.   

 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 01 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates  
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

THEÓFILO MATHIAS SANTANA MARTINS 
 CNPJ: 36.318.045/0001-56 

CONTRATADO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 092/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 040/2021. 

 
CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, com 
sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, representada pelo 
Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, brasileiro, maior, 
professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ± SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 
inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, 
portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 901.454.105-87, residente e domiciliado neste 
município de Ibiassucê - BA 
 
CONTRATADO : RODRIGO LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO, inscrito no CPF: 
033.363.905-75, residente na Avenida Senador Antônio Fernandes, nº 57, Centro, 
Ibiassucê/BA. 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviços como 
enfermeiro no Hospital Municipal São Sebastião, deste Município, conforme Edital de 
Credenciamento nº 001/2021 - FMS e seus anexos, que serão desenvolvidos nas instalações 
do CONTRATADO.  
 
FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 040/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura 
e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 26.800,00 (vinte e seis mil e oitocentos 
reais), sendo R$ 335,00 (trezentos e trinta e cinco reais) por plantão.   

 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 01 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates  
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

RODRIGO LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO 
 CPF: 033.363.905-75 

Contratado 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66 
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EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2021 
INEXIGIBILIDADE N° 050/2021.  

CONTRATANTE : O MUNICÍPIO DE IBIASSUCÊ ± ESTADO DA BAHIA , Pessoa 
Jurídica de Direito Público Interno, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.676.986/0001-66, com 
sede à Praça Oliveira Brito, 100, Centro, Ibiassucê-BA, CEP: 46.390-000, representada pelo 
Prefeito Municipal, FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES, brasileiro, maior, 
professor, portador da Carteira de Identidade N.º 0064365603 ± SSP/BA e inscrito no 
CPF/MF sob o N.º 020.449.785-04, através do FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , 
inscrito no CNPJ n° 11.421.459/000185, representado pela gestora Rosania Santos Almeida, 
portadora da RG nº 08.057.824-66  e CPF: nº 901.454.105-87, residente e domiciliado neste 
município de Ibiassucê - BA 

CONTRATADA : PAULO SERGIO GONDIM CASTRO , inscrita no CNPJ: 
18.358.437/0001-67, estabelecida na Rua Quintino Bocaiuva, S/N, Centro, Caetité/BA, 
CEP: 46.400-000. 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente termo de contrato a prestação de serviços médico 
especialista em consulta e cirurgias gerais alta complexidade no Hospital Municipal São 
Sebastião, deste Município, conforme Edital de Credenciamento nº 001/2021 - FMS e seus 
anexos, que serão desenvolvidos nas instalações do CONTRATADO. 

FUNDAMENTO LEGAL:  Lei 8.666/93, vinculado a Inexigibilidade n° 050/2021, na 
forma prevista no caput do art. 25, da Lei n. º 8.666/93. 

PERÍODO DE VIGÊNCIA: O presente contrato entrará em vigor a partir da sua assinatura 
e terá seu término em 31 de dezembro de 2021. 

VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), sendo 
R$ 900,00 (novecentos reais) por cirurgia.  

 

Prefeitura Municipal de Ibiassucê, 12 de março de 2021. 
 
 
 

Francisco Adauto Rebouças Prates  
PREFEITO MUNICIPAL DE 

IBIASSUCÊ/BAHIA 
Contratante 

 

FMS ± FUNDO MUNICIPAL DE 
SAÚDE DE IBIASSUCÊ 

 CNPJ n° 11.421.459/0001-85 
Rosania Santos Almeida 

Contratante 
 

PAULO SERGIO GONDIM CASTRO 
 CNPJ: 18.358.437/0001-67 

Contratada 
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DECRETO 114/2021 DE 19 DE MARÇO DE 2021 . 

 

Proíbe pesca predatória no âmbito do 
Município de Ibiassucê e dá outras 
providências. 

 

 O Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Ibiassucê, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais contidas no art. 34, da Lei Federal Nº 9.605 
de 1998 (Lei de Crimes Ambientais) e na Lei Municipal 119 de 21 de Fevereiro de 
2003 (Código Ambiental de Ibiassucê),  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica proibida a pesca predatória no âmbito do Município de 
Ibiassucê.  

§ 1º - Entende-se por pesca predatória a feita mediante utilização de 
apetrechos, técnicas, explosivos, produtos químicos, aparelhos e métodos que 
comprometam, em quaisquer proporções, o equilíbrio das espécies, em especial o 
uso de redes, tarrafas, explosivos e substâncias tóxicas.  

§ 2º - Ficam excluídas da proibição prevista neste artigo, as pescas 
artesanais e amadoras que utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão ou 
vara e anzol.  

§ 3º - São vedados o transporte, a comercialização, o beneficiamento e a 
industrialização de espécimes provenientes da pesca proibida.  

Art. 2º - O exercício da pesca predatória citada no artigo anterior incorre 
nas seguintes penas:  

I. Detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas 
cumulativamente;  

II. Apreensão dos apetrechos utilizados na pesca pr edatória, citados no § 
1º. 

 Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando 
as disposições em contrário.  

 

lbiassucê, em 19 de março de 2021. 

 

 

Francisco Adauto Rebouças Prates 

Prefeito de Ibiassucê-BA 

Francisco Adauto Rebouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuçaççççççççççç s Prates 

Prefeito de Ibiassucê BA
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EDITAL Nº 001 DE 19 DE MARÇO 2021 

CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – 

CACS/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE JACARACI ESTADO DA BAHIA PARA O BIÊNIO 

2021/2022 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Jacaraci torna público o presente EDITAL com o 

objetivo de regulamentar e promover a eleição da representação das entidades dos usuários 

do Sistema de Educação, das entidades de profissionais e trabalhadores da educação, bem 

como da sociedade civil, nos termos da Lei Federal.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e da 

Lei Municipal n.º 214 de 17 de março de 2021. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º A função do Conselheiro Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

não é remunerada sendo considerada relevante serviço público. 

Art. 2º As eleições do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

FUNDEB, exercerá as funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo e fiscalizador 

sobre a formulação e o planejamento das políticas de educação do município. 

Art. 3º As eleições do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB 

reger-se-ão a partir da publicação deste edital de convocação nas escolas e nos meios de 

comunicação deste município. 

 

DOS OBJETIVOS 

 

Art. 4º Regulamentar o processo eleitoral para a recomposição do Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB para o biênio 2021/2022 em atendimento a 

lei n.º 14.113/2020. 

 

DA COMISSÃO 

 

Art. 5º A comissão eleitoral é composta pelos seguintes membros: SÔNIA SOUZA SILVA, 

VERONICA SOCORRO GOMES CARVALHO, ANDREIA RODRIGUES MIRANDA e CIBELE 

MARTINS SOUZA, nomeados pela Portaria n.º 005/2021. 
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Art. 6º Compete à Comissão Eleitoral: 

I – Elaborar e divulgar o edital de convocação; 

II – Coordenar o processo eleitoral; 

III – Conduzir as votações; 

IV – Divulgar o resultado da eleição; 

V – Fazer a(s) ata(s) do processo eleitoral 

 

DO CALENDÁRIO 

 

PERÍODO DE INSCRIÇÃO 22 a 23/03 

PUBLICAÇÃO DAS INSCRIÇOES 24/03 

ELEIÇÃO 25/03 

ASSEMBLEIA/VOTAÇÃO 09h às 16h conforme cronograma 

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 26/03 

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 26 a 29/03 

HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

30/03 

NOMEAÇÃO E POSSE 31/03 

 

DO CRONOGRAMA DE ASSEMBLEIAS PARA VOTAÇÃO 

 

Professor da educação básica pública 09h às 10h 

Diretor de escola básica pública  10h às 11h 

Servidor técnico-administrativo de escola básica pública  11h às 12h 

Estudante da educação básica pública 13h às 14h 

Escolas do campo 14h às 15h 

Pai de aluno(s) da educação básica pública  15h às 16h 

 

DA COMPOSIÇÃO 
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I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) 

da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente; 

II - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública;  

III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas;  

IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas 

públicas;  

V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública;  

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais 1 

(um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas.  

VII - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);  

VIII - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, indicado por seus pares;  

IX - 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil;  

X - 1 (um) representante das escolas do campo;  

§ 1º Os membros do Conselho constantes nos incisos I, VII, VIII, IX e estudantes 

secundaristas serão indicados por ofício pela entidade responsável. 

§ 2º Os membros do Conselho constantes nos incisos II, III, IV, V, VI e X serão eleitos por 

seus respectivos pares, em eleição organizada pela comissão eleitoral. 

 

DAS INSCRIÇÕES 

 

Art. 7º Os representantes das categorias Professor da educação básica pública, Diretor de 

escola básica pública, Servidor técnico-administrativo de escola básica pública, Estudante da 

educação básica pública, Escolas do campo, Pai de aluno(s) da educação básica pública que 

queiram participar do processo eletivo deverão realizar suas inscrições via Google Forms no 

link: 

https://docs.google.com/forms/d/1bcrIgcdWYTSI6Xz8b9jTvVj_xsPhGCA1TigKbyfx34w/edit 

§ 1º O período de inscrição dos candidatos será de 22 a 23/03/2021. 

 

DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE CANDIDATOS 

 

Art. 8º Caberá a Comissão eleitoral a divulgação da lista dos candidatos a conselheiro 

municipal, no mínimo, com 12h de antecedência do pleito. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 38 22 de Março de 2021

 
§ A lista com os nomes dos candidatos deverá ser divulgada no Diário Oficial da Prefeitura 

Municipal de Jacaraci, no endereço eletrônico http://www.jacaraci.ba.gov.br/diario_oficial.  

 

DA ELEIÇÃO 

 

Art. 9º As eleições para as categorias Professor da educação básica pública, Diretor de escola 

básica pública, Servidor técnico-administrativo de escola básica pública, Estudante da 

educação básica pública, Escolas do campo, Pai de aluno(s) da educação básica pública 

serão realizadas em assembleias específicas de cada categoria, no dia 25/03, conforme 

cronograma. 

Art. 10º A assembleia de cada categoria acontecerá através da plataforma Google Meet (os 

links serão divulgados em 24/03 no Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Jacaraci, no 

endereço eletrônico http://www.jacaraci.ba.gov.br/diario_oficial), de acordo cronograma. Será 

divulgado no chat de cada reunião, o link de votação que acontecerá via Google Forms. 

Art. 11º Os eleitores só poderão votar nos representantes de suas respectivas categorias. 

Art. 12º Se os pais ou responsáveis forem, ao mesmo tempo, alunos, servidores, professores 

ou diretores nas unidades escolares, terão direito apenas a um voto. 

Art. 13º A idade mínima para votar é 16 anos e para ser votado 18 anos. 

Art. 14º Após o encerramento de cada assembleia será lavrada a respectiva atas, nas quais 

constarão as eventuais ocorrências. 

Art. 15º Serão anexadas às respectivas atas, listas de frequências geradas via Google Forms. 

  

DA APURAÇÃO 

 

Art. 16º Serão considerados titulares os representantes que obtiverem o maior número de 

votos dentro de cada categoria e representantes suplentes os membros que forem o segundo 

mais votado, dentro de sua respectiva categoria. 

Art. 17º Havendo empate na votação será considerado eleito: 

I – nos casos de Professor da educação básica pública, o que contar com maior tempo de 

serviço. 

II – Nos demais casos, os que tiverem a maior idade, levando em consideração dia, mês e 

ano. 

DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
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Art. 17º O candidato poderá interpor recursos no período de 26 a 29/03, devendo ser 

encaminhada justificativa para o e-mail: sec.educ@hotmail.com, indicando com precisão os 

pontos do inconformismo, que será submetido à Comissão Eleitoral, mediante exposição 

fundamentada. 

Art.18º As decisões dos julgamentos dos recursos serão publicados em anexo a homologação 

do resultado final. 

Art. 19º Das decisões da Comissão não caberá recurso. 

 

DA HOMOLOAÇÃO 

 

Art. 19º Os resultados, após julgamentos dos recursos, serão homologados e divulgados no 

site do Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Jacaraci, no endereço eletrônico 

http://www.jacaraci.ba.gov.br/diario_oficial.  

 

DA NOMEAÇÃO E POSSE 

 

Art. 20º O Poder Executivo deverá nomear os conselheiros titulares e suplentes em Ato legal 

específico (Decreto ou Portaria). 

Art. 21º Após nomeação, os conselheiros serão empossados em reunião específica para este 

fim. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 22º A Secretaria Municipal de Educação poderá divulgar no sítio eletrônico 

http://www.jacaraci.ba.gov.br/diario_oficial outros documentos tais como: cronograma, avisos, 

links, mapas ou outros que possuem caráter de orientação aos candidatos, de forma 

complementar ao que consta deste edital. 

Art. 23º Os casos omissos referentes ao processo eleitoral, não previstos neste edital, ou 

dúvidas provenientes de sua interpretação, serão decididos pela comissão eleitoral. 

 

Jacaraci – Bahia, 19 de março de 2021 

 

ALEXANDRE DIJAN COQUI 
Secretário Municipal de Educação 

DECRETO Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 
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DECRETO N° 021/2021 

 

 

Dispõe sobre a criação de Comissão para analisar 

os levantamentos e demonstrativos elaborados 

pela Comissão de Transmissão de Governo, e dá 

outras providências. 

 

 

Considerando que a transmissão de mandato de Chefe do Poder Executivo Municipal 

deve pautar-se pelos princípios da continuidade administrativa, da boa fé, da 

transparência na gestão pública, da probidade administrativa e da supremacia do 

interesse público. 

 

Considerando que a transmissão de mandato é o processo que objetiva propiciar 

condições para que o administrador público sucessor possa receber de seu antecessor 

todos os dados e informações necessárias a implantação do novo programa de gestão, 

desde a data de sua posse;  

 

Considerando a Resolução Normativa nº 1.311/2012, do TCM/BA, em que dispõe sobre 

os procedimentos a serem adotados pelo antigo e atual Chefe do Poder Executivo, por 

ocasião da transmissão de mandato. 

 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1°. Instituir Comissão, com conhecimentos técnicos nas áreas orçamentária, 

financeira e patrimonial, que terá como atribuição analisar os levantamentos e 

demonstrativos elaborados pela Comissão de Transmissão de Governo.  
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Art. 2°. A Comissão será composta pelos seguintes membros: 

 Arlito Lucas Mendes Prates – Assessoria Jurídica 

 Erasmo Kácio Dias de Aguiar – Tesouraria 

 Kele Cristina Cruz Ribeiro Lima – Contabilidade 

 Mhônia Sara Sousa de Jesus - Contabilidade 

 Wesley Coutinho Neves – Controladoria Interna 

 

Art. 3°. Deverá a Comissão emitir Relatório Conclusivo a ser enviado ao Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA e à Câmara Municipal de Malhada 

de Pedras até o dia 31 de Março de 2021, nos termos do Art. 6°, V, da Resolução 

Normativa nº 1.311/2012. 

 

Art. 4°. Essa Portaria entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

 

 

Malhada de Pedras, 18 de Março de 2021. 

 

 

CARLOS ROBERTO SANTOS DA SILVA 
Prefeito 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MALHADA DE PEDRAS - CNPJ 14.106.561/0001-84

EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 050/2021 
 

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA 
 

O MUNICÍPIO DE MALHADA DE PEDRAS-BA, pessoa jurídica de direito público interno, com sede 
nesta cidade de Malhada de Pedras-Ba, inscrita no CNPN sob o nº 14.106.561/0001-84, tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, e, subsidiariamente à Lei Federal nº. 8.666/93 com 
as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94 Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 
147/2014, Decreto Presidencial nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 017, de 04 de Março de 2021 e Decreto 
Municipal nº 018, de 04 de Março de 2021, Decreto Municipal nº 019, de 04 de Março de 2021, Portaria 
Municipal nº 052, de 01 de Março de 2021 e demais normas e redações aplicáveis torna que fará realizar no 
dia 31/03/2021, às 08:30h, PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade Pregão Eletrônico nº 001/2021 , 
do tipo MENOR PREÇO Lote, com modo de disputa “ABERTO” para seleção da proposta mais vantajosa 
para Registro de Preços para eventual e Aquisição de Oxigênio Medicinal, Reguladores de Pressão para 
Cilindro de Oxigênio Medicinal, Fluxômetros e Umidificadores para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas deste 
Edital. 
 
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões da Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras-Ba pelo endereço 
www.licitacoes-e.com.br selecionando as opções Pesquisa Avançada > Pesquisa por Identificador > Cód. “”. 
O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Licitações-e. 
 
 
 

 
Secretária Municipal de Administração 
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LEI Nº 170/2021

 

“Altera disposições das Leis Municipais n. 47, de 
fevereiro de 2007 e alterada pela lei nº 100 de 23 de 
maio de 2013 e dispõe sobre a reestruturação do 
Conselho Municipal de Acompanhamento e 
Controle Social do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-
FUNDEB, em conformidade com o artigo 212-A da 
Constituição Federal, regulamentado na forma da 
Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020 e 
dá outras providências”. 

 

HERÁCLITO LUIZ PAIXÃO MATOS , Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado da 
Bahia,  no uso de suas atribuições legais, de acordo com a lei Orgânica do 
Município e com a Constituição Federal, faz saber que a Câmara Municipal 
aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 
 

Art. 1º O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação no Município de Mortugaba - CACS-FUNDEB, criado 
nos termos da Lei nº 47, de fevereiro de 2007 e alterada pela lei nº 100 de 23 
de maio de 2013, em conformidade com o artigo 212-A da Constituição Federal, 
regulamentado na forma da Lei Federal nº 14.113, 25 de dezembro de 2020, fica 
reestruturado de acordo com as disposições desta lei. 

Art. 2º O CACS-FUNDEB tem por finalidade proceder ao acompanhamento e ao 
controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do 
Fundo, com organização e ação independentes e em harmonia com os órgãos da 
Administração Pública Municipal, competindo-lhe: 

I - elaborar parecer sobre as prestações de contas, conforme previsto no 
parágrafo único do art. 31 da Lei Federal nº 14.113, de 2020; 

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária 
anual, objetivando concorrer para o regular e tempestivo tratamento e 
encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a 
operacionalização do Fundo; 

III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar- PNATE e do Programa de 
Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos 
- PEJA; 

IV- acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta dos 
programas nacionais do governo federal em andamento no Município; 
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V - receber e analisar as prestações de contas referentes aos programas referidos 
nos incisos III e IV do "caput" deste artigo, formulando pareceres conclusivos 
acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação- FNDE; 

VI - examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e 
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 

VII - atualizar o regimento interno, observado o disposto nesta lei. 
 
Art. 3º O CACS-FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente: 
 
I - apresentar, ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo, 
manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos 
gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da 
internet; 

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário Municipal de 
Educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo 
de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade 
convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias; 

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, com prazo para 
fornecimento não superior a 20 (vinte) dias, referentes a: 

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados 
com recursos do Fundo; 

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, com a discriminação dos 
servidores em efetivo exercício na educação básica e a indicação do o respectivo 
nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que se encontrarem vinculados; 

c) convênios/parcerias com as instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos; 

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções; 

IV - realizar visitas para verificar, "in loco", entre outras questões pertinentes: 

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços realizados pelas instituições 
escolares com recursos do Fundo; 

b) a adequação do serviço de transporte escolar; 

c) a utilização, em benefício do sistema de ensino, de bens adquiridos com 
recursos do Fundo para esse fim. 

Art. 4º A fiscalização e o controle do cumprimento do disposto no art. 212-A da 
Constituição Federal e nesta lei, especialmente em relação à aplicação da 
totalidade dos recursos do Fundo, serão exercidos pelo CACS-FUNDEB.

Art. 5º O CACS-FUNDEB deverá elaborar e apresentar ao Poder Executivo 
parecer referente à prestação de contas dos recursos do Fundo. 
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Parágrafo único. O parecer deve ser apresentado em até 30 (trinta) dias antes 
do vencimento do prazo de apresentação da prestação de contas pelo Poder 
Executivo ao Tribunal de Contas dos Municípios, conforme previsto no art. 83 da 
Lei Orgânica do Município de Mortugaba, que é de até 31 de março de cada 
exercício financeiro. 

Art. 6º O CACS-FUNDEB será constituído por: 

I - membros titulares, na seguinte conformidade: 

a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo, sendo pelo menos 1 (um) deles da 
Secretaria Municipal de Educação; 

b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do 
Município; 

c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;

d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas do Município; 

e) 2 (dois) representantes dos pais/responsáveis de alunos da educação básica 
pública do Município; 

f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do 
Município, devendo 1 (um) deles ser indicado pela entidade de estudantes 
secundaristas, caso exista no âmbito do Município; 

g) 1 (um) representante do Conselho Municipal de Educação- CME; 

h) 1 (um) representante do Conselho Tutelar, previsto na Lei Federal nº 8.069, de 
13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente-, indicado por seus 
pares; 

i) 2 (dois) representantes de organizações da sociedade civil; 

j) 1 (um) representante das escolas do campo; 

II - membros suplentes: para cada membro titular, será nomeado um suplente, 
representante da mesma categoria ou segmento social com assento no Conselho, 
que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus 
afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato. 

§ 1º Para fins da representação referida na alínea "i" do inciso I do "caput" deste 
artigo, as organizações da sociedade civil deverão atender as seguintes 
condições: 

I - ser pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei 
Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Mortugaba; 

III - estar em funcionamento há, no mínimo, 1 (um) ano da data de publicação do 
edital; 
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IV- desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos 
gastos públicos; 

V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo CACS-FUNDEB ou 
como contratada pela Administração a título oneroso. 

§ 2º Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, no caso da alínea 
"f" do inciso I do "caput" deste artigo, a representação estudantil poderá 
acompanhar as reuniões do conselho, com direito a voz. 

Art. 7º Ficam impedidos de integrar o CACS-FUNDEB: 

I - o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Secretários Municipais, bem como seus 
cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau; 

II - o tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria 
que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos 
recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins desses 
profissionais, até o terceiro grau; 

III - estudantes que não sejam emancipados; 

IV - responsáveis por alunos ou representantes da sociedade civil que: 

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no 
âmbito dos órgãos do Poder Executivo; 

b) prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo. 

Art. 8º Os membros do CACS -FUNDEB, observados os impedimentos previstos 
no artigo 7º desta lei, serão indicados na seguinte conformidade: 

I - pelo Prefeito, quando se tratar de representantes do Poder Executivo; 

II - pelo Conselho dos Conselhos de Escola (CRECE), por meio de processo 
eletivo organizado para esse fim, no caso dos representantes dos estudantes e 
dos responsáveis por alunos; 

III - pelas entidades sindicais da respectiva categoria, quando se tratar dos 
representantes de diretores de escola, professores e servidores administrativos; 

IV - pela Secretaria Municipal de Educação, por meio de processo eletivo 
amplamente divulgado e observadas as condições previstas no §§ 1º e 2º do 
artigo 6º desta lei, quando se tratar de organizações da sociedade civil e, se 
necessário, do segmento de estudantes e seus responsáveis. 

Parágrafo único.  As indicações dos Conselheiros ocorrerão com antecedência 
de, no mínimo, (vinte) dias do término do mandato dos conselheiros já 
designados. 

Art. 9º Compete ao Poder Executivo designar, por meio de portaria específica, os 
integrantes dos CACS-FUNDEB, em conformidade com as indicações referidas 
no artigo 8º desta lei. 
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Art. 10. O Presidente e o Vice-Presidente do CACS-FUNDEB serão eleitos por 
seus pares em reunião do colegiado, nos termos previstos no seu regimento 
interno. 

Parágrafo único. Ficam impedidos de ocupar as funções de Presidente e de 
Vice-Presidente qualquer representante do Poder Executivo no colegiado. 

Art. 11. A atuação dos membros do CACS-FUNDEB: 

I - não será remunerada; 

II - será considerada atividade de relevante interesse social; 

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações 
recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades e sobre as 
pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações; 

IV - será considerada dia de efetivo exercício dos representantes de professores, 
diretores e servidores das escolas públicas em atividade no Conselho; 

V - veda, no caso dos conselheiros representantes de professores, diretores ou 
servidores das escolas públicas, no curso do mandato: 

a) a exoneração de ofício, demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou 
transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam; 

b) o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do 
término do mandato para o qual tenha sido designado;

VI - veda, no caso dos conselheiros representantes dos estudantes em atividade 
no Conselho, no curso do mandato, a atribuição de falta injustificada nas 
atividades escolares, sendo-lhes assegurados os direitos pedagógicos. 

Art. 12. O primeiro mandato dos Conselheiros do CACS-FUNDEB, nomeados nos 
termos desta lei terá vigência até 31 de dezembro de 2022. 

Parágrafo único. Caberá aos atuais membros do CACS-FUNDEB exercer as 
funções acompanhamento e de controle previstas na legislação até a assunção 
dos novos membros do colegiado nomeados nos termos desta lei.

Art. 13. A partir de 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Prefeito, o 
mandato dos membros do CACS-FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a 
recondução para o próximo mandato. 

Art. 14. As reuniões do CACS-FUNDEB serão realizadas: 

I - na periodicidade definida pelo regimento interno, respeitada a frequência 
mínima bimestral, ou por convocação de seu Presidente; 

II - extraordinariamente, quando convocadas pelo Presidente ou mediante 
solicitação por escrito de no mínimo, 2/3 (dois terços) dos integrantes do 
colegiado. 
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§ 1º As reuniões serão realizadas em primeira convocação, com a maioria simples 
dos membros do CACS-FUNDEB ou, em segunda convocação, 30 (trinta) 
minutos após, com os membros presentes. 

§ 2º As deliberações serão aprovadas pela maioria dos membros presentes, 
cabendo ao Presidente o voto de qualidade nos casos em que o julgamento 
depender de desempate. 

Art. 15. O Poder Executivo disponibilizará em sítio na internet informações 
atualizadas sobre a composição e o funcionamento do CACS-FUNDEB terá 
continuidade com a inclusão: 

I - dos nomes dos Conselheiros e das entidades ou segmentos que representam; 

II - do correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o Conselho; 

III - das atas de reuniões; 

IV - dos relatórios e pareceres; 

V - outros documentos produzidos pelo Conselho. 
 
Art. 16. Caberá ao Poder Executivo, com vistas à execução plena das 
competências do CACS- FUNDEB, assegurar: 

I - infraestrutura, condições materiais e equipamentos adequados e local para 
realização das reuniões; 

II - profissional de apoio para secretariar, em especial, as reuniões do colegiado. 

Art. 17. O regimento interno do CACS-FUNDEB deverá ser atualizado e aprovado 
no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias após a posse dos Conselheiros, o 
qual deverá ser Homologado pelo chefe do poder Executivo, mediante Decreto 
Municipal. 

Art. 18. Novo conselho será Instituído até o 30/03/2021, devendo os novos 
conselheiros serem indicados, em tempo, observando o prazo legal. 

Art. 19. Até que seja instituído o novo conselho, no prazo referido no art. 18, 
caberá ao conselho existente da data de publicação desta Lei exercer as funções 
de acompanhamento e de controle previstos na Legislação, extinguindo seu 
mandato em 30/03/2021, data da constituição do novo conselho. 

Art. 20. As Despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das verbas 
próprias constantes no orçamento vigente, sumplementadas se necessário. 

Art. 21. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mortugaba/BA, 03 de março de 2021. 

 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
- Prefeito Municipal - 
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DECRETO Nº 35 DE 22 DE MARÇO DE 2021. 

 

“Institui no Município de Mortugaba, Estado da Bahia, 

restrições aos estabelecimentos comerciais e atividades de 

atendimento ao público, como medidas temporárias de 

prevenção ao contágio e enfrentamento ao novo coronavírus 

causador da COVID-19, e dá outras providências”. 

 
HERÁCLITO LUIZ PAIXAO MATOS, Prefeito Municipal de Mortugaba, Estado da Bahia, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,
 
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de Janeiro de 2020, em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19);  
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-
19), especialmente a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência 
do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-n CoV);  
 
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, 
proteção e recuperação, na forma do art. 196 da Constituição Federal; 
 
CONSIDERANDO que a situação de calamidade da COVID-19 no Município de 
Mortugaba foi decretada e reconhecida pela Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, 
por meio do Decreto Legislativo n.º 2458 de 28 de janeiro de 2021, com vigência até de 
30/06/2021,  
  
CONSIDERANDO que a situação ainda demanda o emprego de medidas de prevenção, 
controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar a 
disseminação da doença, e tentar quebrar ou diminuir a cadeia de transmissão do vírus; 
 
CONSIDERANDO o avanço do COVID -19 (coronavírus) no país e na nossa região e no 
nosso Município, com muitos casos ativos e restar configurada a transmissão comunitária 
dos vírus;  
 
CONSIDERANDO os atuais dos indicadores no município – número de casos ativos e 
suspeitos, número de óbitos e considerando a taxa de ocupação de leitos de UTI e o 
iminente colapso das redes públicas e privadas de saúde, 
 
CONSIDERANDO o Decreto Nº 20.324 de 19 de março de 2021 do Governo do Estado 

da Bahia, publicado no DOE, que instituiu medidas de enfrentamento ao novo 

coronavírus e restrição de circulação (Toque de recolher) noturna, entre outras,  

D E C R E T A 

Art. 1º - Fica adotado por este Município de Mortugaba os termos do Decreto do Estado 
da Bahia número n. 20.324 de 19 de março de 2021, no que for aplicado aos Municípios, 
acrescendo as determinações constantes deste Decreto. 
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§ 1º - fica estabelecido no âmbito do Município que as empresas das atividades não 
essenciais, desde que respeitem as regras de horário de funcionamento previstas no 
referido Decreto Estadual, podem trabalhar desde que respeitem as regras de 
distanciamento social, não aglomeração e utilização de máscaras, devendo o 
responsável pelo estabelecimento controlar a entrada de pessoas. 
 
I - Os Salões de Beleza e similares deverão funcionar somente no atendimento individual 
e com horários marcados ficando proibida a espera em salas ou recepções; 
 
II - Ficam permitidas as atividades em igrejas e templos religiosos com controle de 
entrada das pessoas a no máximo 30% da capacidade, desde que respeitem as regras 
de horário de funcionamento previstas no referido Decreto Estadual. 
 
III – As academias com controle de entrada das pessoas a no máximo 30% da 
capacidade do local, ou, então, a no máximo 10 (dez) usuários por horário (considerando 
o atual tamanho das academias existentes no nosso Município), devendo, além disso, 
proceder a higienização dos aparelhos de usuário para usuário, cobrar a utilização das 
mascaras, distanciamento entre as pessoas e proibir o compartilhamento de materiais, 
desde que respeitem as regras de horário de funcionamento previstas no referido Decreto 
Estadual   
 
§ 2º - Os Supermercados, açougues, quitandas, terão o horário de funcionamento 
mantido de forma reduzida para às 18h minutos (dezoito horas) de segunda a sábado e 
fica proibido o funcionamento no domingo. 
 

I) Tendo em vista, inúmeras reclamações de aglomerações de pessoas em 
supermercados, desrespeitando o caput desse artigo, fica determinado que 
os supermercados que não controlarem a entrada de usuários e o 
distanciamento entre as pessoas poderão ter o seu alvará de 
funcionamento e sanitário suspensos, além das demais medidas 
administrativas inclusive a incidência de multas.  

 
§ 3º -  A feira livre poderá ocorrer desde que seja observado o distanciamento entre as 
barracas e os consumidores, e sendo extremamente vedada a participação de feirantes 
advindos de outros municípios. 
 
  I – A feira livre ocorrerá aos sábados; 
 
§ 4º - Os velórios devem ser realizados em espaços (públicos ou capelas velórios) que 
não sejam residências, desde que não implique em aglomeração e que se observe 
distância mínima de dois metros entre as pessoas, devendo o responsável pela funerária, 
controlar a entrada de usuários a no máximo 30% da capacidade do local, devendo, alem 
disso, seguir o disposto no artigo 2º e seus incisos. 
 

I - Os velórios terão duração máxima de cinco horas; 
 
§ 5º - Ficam submetidas às determinações Estaduais as atividades das escolas públicas 
e privadas existentes no nosso Município, durante o período de vigência deste Decreto. 
 
§ 6º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de 
Mortugaba, independentemente do número de participantes, ainda que previamente 
autorizados, que envolvam aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos 
coletivos e amadores, cerimônias de casamento, eventos recreativos em logradouros 
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públicos ou privados, circos, eventos científicos, solenidades, passeatas e afins, durante 
o período de vigência deste decreto. 

Art. 2º - Em caso de descumprimento do disposto neste Decreto, fica suspensa a 
emissão de Alvarás para as atividades descritas, sem prejuízo de adoções de medidas 
coercitivas.  

Art. 3º - Ficam as Secretarias Municipais competentes incumbidas de fiscalizar o 
cumprimento das disposições deste decreto e a Polícia Militar do Estado da Bahia apoiar 
as medidas necessárias adotadas no Município, tendo em vista o disposto neste Decreto.  

Art. 4º - O não cumprimento de qualquer das medidas estabelecidas no presente decreto 
caracterizar-se-á como infração à legislação municipal e sujeitará o infrator às 
penalidades e sanções aplicáveis.  

Art. 5º - Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Art. 6º - Este Decreto vigorará no período compreendido entre 22 de março a 
01/04/2021, podendo sofrer alterações mais restritivas ou de abrandamento conforme a 
evolução do cenário epidemiológico.  

 
Art. 7º - A todos os Mortugabenses ressaltamos a obrigatoriedade de se observarem o 
disposto no Decreto Estadual n. 20.324 de 19 de março de 2021, e de seguirem a 
restrição de circulação noturna proibida a partir das 18h até as 5h da manhã pelo período 
determinado no referido Decreto Estadual. É proibida a venda de bebida alcoólica em 
qualquer estabelecimento comerciais (essenciais ou não), inclusive por sistema de 
entrega em domicilio (Delivery), das 18 horas do dia 26 de março até 05 horas do dia 29 
de março de 2021, ou até ulterior determinação, ressalta-se, ainda, que quem 
desobedecer poderá ter o seu alvará de funcionamento e sanitário suspensos, além das 
demais medidas administrativas inclusive a incidência de multas.  

 Art. 8º - Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Revogam-se as 
disposições em contrário.

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Mortugaba, 22 de março de 2021. 

 
 
 

Heráclito Luiz Paixão Matos 
Prefeito Municipal
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AVISO DE LICITAÇÃO  
 
 

 
CARTA CONVITE Nº 00 2/2021 - OBJETO: aquisição de Peixe corvina inteiro, 
congelado, embalado em embalagem lacrada. Selo de comprovação na embalagem, 
para distribuição junto a famílias carentes do Município de São Felipe/ba, no período 
da Semana Santa de 2021, de acordo com as condições oferecidas na Proposta de 
Preço, de acordo com o Art. 22. Parágafo 3º da Lei Federal nº 8.666/93. DATA PARA 
ENTREGA DOS ENVELOPES E REALIZAÇÃO DA SESSÃO:  30/03/2021 
HORÁRIO: 09:00 horas LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES DE 
PROPOSTA DA SESSÃO DE LANCES E DOCUMENTA ÇÃO:  Prefeitura Municipal 
de São Felipe, Praça Conêgo José Lourenço, nº 42, Centro – São Felipe (Ba). As 
informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 
licitação serão prestados pelo Presidente da C.P.L. e demais membros, diariamente, das 
08:00 às 12:00 horas, na sala de Licitações, sito a Praça Conêgo José Lourenço, nº 42, 
Centro – São Felipe (Ba), pelo Telefax (075) 3628-2021 ou pelo e-mail: 
licitacaosaofelipe@gmail.com. São Felipe, 22/03/2021. MILTON COUTO RIBEIRO 
BLOISI – Presidente C.P.L.  
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