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PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 072/2021  

(29/04/2021) 
 

DISPENSA Nº DL56-2021 
 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de mão de obra relacionada à serviços de 
limpeza, conservação e condução de veículos, destinados à Câmara Municipal de Brumado. 
 
 
VALOR GLOBAL : R$86.930,40(Oitenta e seis mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos). 
 
 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
 
 
PARECER: Com base no art. 24, inciso IV da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações posteriores, 
que regula o instituto das licitações e contratos administrativos, a presente Comissão de Licitação 
opina pelo reconhecimento da situação de DISPENSA EMERGENCIAL, em razão da urgente 
necessidade da contratação de serviços de conservação, limpeza e condução de veículo destinados ao 
Legislativo Municipal, cujas atividades são essenciais ao regular desenvolvimento das atividades 
parlamentares, opinando, por conseguinte, pela contratação direta da empresa PSP GOMES JUNIOR 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.424.506/0001-44, já que atendidos os requisitos legais 
indispensáveis à contratação. 
 
Este é o parecer, salvo melhor e superior Juízo. Oportunidade em que remeto os autos à Procuradoria 
Jurídica da Câmara Municipal de Brumado para se manifestar sobre a hipótese. 
 
 
Brumado-BA, 29 de abril de 2021. 
 
 

 
SALETE VIANA NOGUEIRA 
Presidente da Comissão de Licitações  
Câmara Municipal de Brumado 
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CONSULENTE: PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

ASSUNTO: 
 
 
 

 
 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL POR DISPENSA DE 
LICITAÇÃO –ART. 24, INCISO IV DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93  
 
 

P A R E C E R   J U R Í D I C O 

 
Cuida-se de análise acerca da possibilidade de contratação direta, por dispensa de 
licitação, de empresa especializada para cessão de mão de obra relacionada à 
serviços de limpeza, conservação e condução de veículos, sem fornecimento de 
materiais, destinados à Câmara Municipal de Brumado, para atender 
emergencialmente a necessidade do Poder legislativo em relação a tais serviços 
acessórios, durante o período de 03 (três) meses. 
 
Sendo assim, passa esta Procuradoria Jurídica a opinar. 
 
Inicialmente, insta esclarecer que as exceções mais comuns à regra da obrigatoriedade 
de licitar, encontram previsão legal expressa nos artigos 24 e 25 do Estatuto Licitatório 
(Lei 8.666/1993), que arrolam as hipóteses de dispensa e inexigibilidade de licitação, 
respectivamente, desde que preenchidos os requisitos da lei e obedecendo, 
necessariamente, os princípios constitucionais insculpidos no art. 37 da CF/88. 
 
Trata-se de exceções à regra de licitar, com clara previsão legal, justificadas a partir de 
situações peculiares em que a administração pública pode contratar serviços ou bens 
diretamente, observadas as demais regras de contratação. 
 
No caso submetido à consulta, denota-se que a contratação pretendida pela Câmara 
Municipal de Brumado decorre de uma situação emergencial vivenciada pelo Poder 
Legislativo, cumpre esclarecer que os serviços pretendidos já vinham sendo 
desenvolvidos na Câmara de Brumado, porém, o contrato teve sua vigência findada em 
31 de dezembro de 2020, quando, então, o Legislativo passou a estar desassistido com 
os serviços pretendidos, prestes a retomar as atividades parlamentares com fim do 
recesso previsto para 01 de fevereiro do corrente ano. 
 
 Aliado a isto, necessário reconhecer que a inexistência no quadro permanente de 
servidores do Legislativo de pessoal para desempenhar as atividades de limpeza, 
conservação e condução de veículos, de modo que a terceirização dos serviços 
acessórios é medida que se impõe. 
 
Não bastasse isso, oportuno destacar e o prazo da dispensa anteriormente realizada 
não foi suficiente para finalização do procedimento, haja vista, o afastamento do 
Presidente da Casa em razão da COVID-19, não tendo sido deflagrada por este até a 
data do seu afastamento o respectivo processo, portanto, não há tempo hábil para 
desencadear o competente processo licitatório indispensável à contratação pretendida.  
 
Percebe-se, assim, que a excepcionalidade de contratação direta justifica-se, in casu, 
pela premente necessidade de atendimento imediato dos serviços acessórios de 
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limpeza e conservação do paço legislativo, bem como da condução dos veículos 
pertencentes à sua frota, já que a natural demora na realização de procedimento 
licitatório pode frustrar a solução da necessidade aqui pretendida, prejudicando 
demasiadamente das atividades parlamentares. 
 
Sobre a contratação direta por dispensa licitatória em razão de uma situação 
emergencial, convém transcrever o que reza o art. 24, inciso IV, da lei 8.666/93: 
 

“Art. 24 – É dispensável a Licitação: 
(...) 
IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou 
particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação 
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 
prorrogação dos respectivos contratos;” 

 
É inquestionável a urgência demandada para a contratação pretendida, sendo certo 
que a contratação direta evitará prejuízos aos serviços desenvolvidos no Legislativo 
municipal. 
 
Demais disto, oportuno lembrar que o município de Brumado, assim como os diversos 
municípios brasileiros, está em pleno estado de calamidade pública e demais medidas 
restritivas editadas por ato administrativo publicado pelo Poder Executivo em 2020 e 
2021, vejamos: 
 
DECRETO n.º 5.250/2020, de 08/04/2020; 
 
DECRETO Nº 20.441 DE 02 DE MAIO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.400, de 18 de 
abril de 2021, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.400 DE 18 DE ABRIL DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado da 
Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências; 
 
DECRETO Nº 20.397 DE 13 DE ABRIL DE 2021: Dispõe sobre as restrições indicadas, 
como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá 
outras providências; 
 
DECRETO Nº 20.395 DE 13 DE ABRIL DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado da 
Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências; 
 
DECRETO Nº 20.393 DE 12 DE ABRIL DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 27 de 
março de 2020, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.389 DE 12 DE ABRIL DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado da 
Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências; 
DECRETO Nº 20.388 DE 11 DE ABRIL DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado da 
Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências. 
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DECRETO Nº 20.369 DE 04 DE ABRIL DE 2021: Altera o Decreto nº 20.358, de 01 de 
abril de 2021, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.359 DE 01 DE ABRIL DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado da 
Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências; 
 
DECRETO Nº 20.358 DE 01 DE ABRIL DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado da 
Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, 
causador da COVID-19, e dá outras providências; 
 
DECRETO Nº 20.357 DE 01 DE ABRIL DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 27 de 
março de 2020, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.350 DE 30 DE MARÇO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 27 
de março de 2020, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.349 DE 29 DE MARÇO DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências; 
 
DECRETO Nº 20.348 DE 28 DE MARÇO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.311, de 14 
de março de 2021, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.333 DE 24 DE MARÇO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.311, de 14 
de março de 2021, na forma que indica; 
 
DECRETO Nº 20.331 DE 23 DE MARÇO DE 2021: Dispõe sobre a suspensão dos 
transportes intermunicipais, na forma que indica, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.324 DE 19 DE MARÇO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.311, de 14 
de março de 2021, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.323 DE 18 DE MARÇO DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.312 DE 16 DE MARÇO DE 2021   Dispõe sobre medidas temporárias 
para enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras 
providências. 
 
DECRETO Nº 20.311 DE 14 DE MARÇO DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.296 DE 09 DE MARÇO DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.286 DE 07 DE MARÇO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.260, de 02 
de março de 2021, na forma que indica. 
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DECRETO Nº 20.280 DE 05 DE MARÇO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.260, de 02 
de março de 2021, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.278 DE 04 DE MARÇO DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.260 DE 02 DE MARÇO DE 2021: Institui, nos Municípios do Estado 
da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.259 DE 28 DE FEVEREIRO DE 2021: Institui, nos Municípios do 
Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.254 DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021: Institui, em todo o território do 
Estado da Bahia, as restrições indicadas, como medidas de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.240 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2021: Institui, nos Municípios 
indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.239 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.233, de 
16 de fevereiro de 2021, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.235 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 
27 de março de 2020, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.234 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 20.233, de 
16 de fevereiro de 2021, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.233 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021: Institui, nos Municípios 
indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo 
coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências. 
 
DECRETO Nº 20.229 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 
27 de março de 2020, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.205 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 
27 de março de 2020, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.198 DE 29 DE JANEIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 27 
de março de 2020, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.193 DE 26 DE JANEIRO DE 2021: Dispõe sobre o expediente nas 
repartições públicas do Poder Executivo Estadual nos dias 12, 15 e 16 de fevereiro de 
2021, na forma que indica. 
 
DECRETO Nº 20.183 DE 15 DE JANEIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 27 
de março de 2020, na forma que indica. 
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DECRETO Nº 20.165 DE 04 DE JANEIRO DE 2021: Altera o Decreto nº 19.586, de 27 
de março de 2020, na forma que indica.reconhecido pelo Poder Legislativo através do 
Decreto nº 2293, de 15/04/2020, prorrogado pelos Decretosnsº 2440, de 29/06/2020 e 
2.928, de 29/01/2021, todos da Assembleia Legislativa da Bahia, em virtude da 
pandemia constatada em todo o Brasil. 
 
Desse modo, após constatação da real situação emergencial vivenciada pelo 
Legislativo Municipal, que urge contratar serviços acessórios indispensáveis ao regular 
desenvolvimento das atividades parlamentares, imperioso reconhecer como 
configurada a hipótese de dispensa licitatória prevista no inciso IV, do art. 24 da lei 
8.666/1993, opinando esta ProcuradoriaJurídica pela possibilidade jurídica de 
contratação direta, desde que observadas as determinações legais e demais 
providência de praxe. 
 
É o parecer, salvo melhor juízo. 
 
Brumado-BA, 30 de abril de 2021. 
  
 

DR. HALF COTRIM DE CASTRO 
Procurador Jurídico – OAB/BA 47.531 

Portaria n.º 01/2021 
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HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 072/2021  
 
 

DISPENSA Nº DL56-2021 
 
 

 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de mão de obra relacionada à serviços de 
limpeza, conservação e condução de veículos, sem fornecimento de materiais, destinados à Câmara 
Municipal de Brumado. 
 
 
VALOR GLOBAL : R$86.930,40(Oitenta e seis mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos) 
 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Brumado opinou pela DISPENSA DE 
LICITAÇÃO , com fundamento no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
 
Acolho, HOMOLOGO e RATIFICO os pareceres apresentados pela Comissão e pela Procuradoria 
Jurídica, referente ao objeto acima identificado para que produza os legais efeitos. Publique-se e 
cumpra-se. 
 
 
 

Brumado-BA, 03 de maio de 2021. 
 
 

 
Verimar Dias da Silva Meira 

Presidente em Exercício da Câmara Municipal de Brumado 
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AVISO 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 072/2021  

(29/04/2021) 
 

DISPENSA Nº DL56-2021 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADO , através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público que os serviços abaixo especificados foi objeto de dispensa licitatória. 
 
 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para cessão de mão de obra relacionada à serviços de 
limpeza, conservação e condução de veículos, sem fornecimento de materiais, destinados à Câmara 
Municipal de Brumado. 
 
 
VALOR GLOBAL : R$86.930,40(Oitenta e seis mil novecentos e trinta reais e quarenta centavos) 
 
VIGÊNCIA: 03 (três) meses. 
 
 
FUNDAMENTO: Com base no art. 24, inciso IV da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores. 
 
 
 

Brumado-BA, 03 de maio de 2021. 
 

 
 

 
SALETE VIANA NOGUEIRA 

Presidente da Comissão de Licitações 
Câmara Municipal de Brumado 
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DECRETO N. 1.700, DE 11 DE MAIO 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 11 de maio a 17 

de maio de 2021 e estabelece outras providências.  

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

CONSIDERANDO o Decreto Estadual Nº 20.460 de 09 de maio 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; 
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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. Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer indivíduo a 

permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, das 22h 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 - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e congêneres 
deverão encerrar o atendimento presencial às 21:30h, permitidos os serviços de entrega em 
domicílio (delivery) de alimentação até as 24h. 
 
§ 5º - 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 de entrega a domicílio (delivery) de farmácia, medicamentos e alimentos;  
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros;  
V – postos de combustíveis. 
 
§ 6º - Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os períodos de restrição previstos neste 
artigo, os serviços necessários ao funcionamento de toda e qualquer atividade industrial, do 
setor eletroenergético, das centrais de telecomunicações (call centers) que operem em regime 
de 24h e dos Centros de Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores. 
 
Art. 3º - Fica vedada a venda de bebida alcoólica em quaisquer estabelecimentos, inclusive por 
sistema de entrega em domicílio (delivery), de 18h de sexta feira, 14 de maio até as 05h de 
segunda 17 de maio de 2021.  
 
Parágrafo único - Os estabelecimentos referidos no caput deste artigo deverão iso lar seções, 
corredores e prateleiras nos quais estejam expostas bebidas alcoólicas.  
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Art. 4º - 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 21:30h, e 

aos sábados das 05h até às 14:00.  

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; 

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 21:30h, 

vedada a comercialização de bebidas alcoólicas durante a vigência desse decreto, 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). 
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§ 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. 5º Permanecem suspensas as atividades escolares presenciais no âmbito municipal por 
tempo indeterminado ou ulterior deliberação.  
 
Art. 6º. 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, 

na quarta-feira e na sexta-feira das 05 horas até as 21:30h e no sábado das 05 horas até às 14 

horas, desde que seja realizada em local aberto e organizada de forma a não gera r

aglomerações, com distância de 2 metros de uma barraca para outra, com uso obrigatório de 

máscaras para comerciantes e clientes, devendo o feirante dispo nibilizar 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 - Fica suspenso por tempo indeterminado a venda de bebidas alcoólicas no Mercado 

Municipal de Caculé, como forma de evitar a aglomeração de pessoas naquele local. 

§ 4º - Ficam permitidos os atos religiosos litúrgicos durante todos os dias da semana, das 05 

horas até às 21:30h, 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. 7º - 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 às seguintes regras: 

I. O horário de funcionamento será das 05h até às 21:30h todos os dias da semana; 

II. Vedada a comercialização de bebidas alcoólicas de 18h de sexta feira 14 de maio até as 

05h de segunda feira 17 de maio de 2021, ainda que em sistema delivery;  

III. Fica PROIBIDA a aproximação de mesas no local; 
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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. 8º - Os serviços de entrega em domicílio (delivery) de alimentação poderão funcionar todos 
os dias da semana até às 24h.  
 
Art. 9º. Fica PROIBIDO o funcionamento das quadras esportivas, campos societys e realização 

de qualquer atividade esportiva no âmbito do município de Caculé. 

Art. 10º. Fica PROIBIDO o funcionamento clubes de serviço e lazer no âmbito do município de 

Caculé. 

Art. 11º. 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. 

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

sendo permitido um acompanhante por paciente, quando necessário. 

Art. 12º. 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. 13º. 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. 14º. 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. 15º. Todos os órgãos públicos e particulares são obrigados a afixar o presente decreto em 

suas dependências, em local visível e de fácil acesso.   
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Art. 16º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições em 

contrário. 

Caculé, 11 de maio de 2021. 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 

 
Art. 16º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revoga ndo as disposições em 

contrário. 

Caculé, 11 de maio de 2021. 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito Municipal de Caculé 
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PORTARIA Nº 171/2021 

Nomeia para o cargo de Chefe da Divisão de 

Limpeza Pública, Parques e Jardins, da Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. Benedito 

Jorge Pinheiro Silva e dá outras providências. 

 

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

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Chefe da Divisão de Limpeza Pública, Parques e Jardins, 

da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. Benedito Jorge Pinheiro Silva, 

CPF 151.720.235-34. 

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

disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2021 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 

 

 

PORTARIA Nº 171/2021 

Nomeia para o cargo de Chefe da Divisão de 

Limpeza Pública, Parques e Jardins, da Secretaria 

Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. Benedito 

Jorge Pinheiro Silva e dá outras providências. 

 

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

atribuições legais e constitucionais, no uso das atribuições legais e com fundamento na 

Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal.  

RESOLVE: 

Art.1° - Nomeia para cargo de Chefe da Divisão de Limpeza Pública, Parques e Jardins, 

da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento, o Sr. Benedito Jorge Pinheiro Silva, 

CPF 151.720.235-34. 

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

disposições em contrário. 

 

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

 

Gabinete do Prefeito, 11 de maio de 2021 

 

Pedro Dias da Silva 

Prefeito 
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 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 014/2021 
ID nº 871541 

 
A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 014/2021, tendo 
como objeto a contratação de empresa para a confecção de cadernos, cadernetas, agendas e 
venda de materiais de escritório, destinados a compor o kit escolar dos alunos do ensino 
municipal e jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação deste Município, (conforme termo de referência), que será 
realizado no dia 21 de maio de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da 
plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no 
link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) 
e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), 
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – 
Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé/BA, 11 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 
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A Prefeitura Municipal de Caculé – Bahia, em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 1.652/2021, Lei 
Complementar nº 123/2006 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/1993, com suas 
posteriores alterações, torna público que será realizado o Pregão Eletrônico nº 014/2021, tendo 
como objeto a contratação de empresa para a confecção de cadernos, cadernetas, agendas e 
venda de materiais de escritório, destinados a compor o kit escolar dos alunos do ensino 
municipal e jornada pedagógica para o ano letivo de 2021 em atendimento as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação deste Município, (conforme termo de referência), que será 
realizado no dia 21 de maio de 2021, às 10h00min, na sede desta Prefeitura, através da 
plataforma www.licitacoes-e.com.br. Aos interessados o Edital estará à disposição na íntegra no 
link: Diário Oficial do Município - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br) 
e/ou Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Caculé - Site Oficial (cacule.ba.gov.br), 
mais informações junto ao setor competente, estabelecido à Rua Rui Barbosa – Nº 26, Centro – 
Caculé/BA – CEP: 46.300-000, das 07h00min às 13h00min ou via E-mail: 
licitacao@cacule.ba.gov.br. Os demais atos deste processo serão publicados no Diário Oficial do 
Município. Caculé/BA, 11 de maio de 2021. Pregoeiro: João Pedro Ribeiro do Nascimento. 
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DECRETO Nº 69/2021 
 
 
 

“Dispõe sobre a Nomeação do Chefe do 
Setor de Tributos e dá outras providências”. 

 
 

         
O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO  
DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município 
de Caraíbas, nos Artigo 66 inciso IX e 74. 
 
 
RESOLVE: 

 
 

Artigo 1º - Nomear o Sr. Érico de Barros Santos para o cargo de Chefe do Setor de Tributos , 
desta prefeitura. 
 
 
Artigo 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições 
em contrário. 
 
 
 

Registre-se. 
Publique-se. 
Cumpra-se. 

 
Caraíbas, 23 de Abril de 2021. 

 
 

 
JONES COELHO DIAS 

Prefeito Municipal 
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DECRETO Nº 75 DE 07 MAIO DE 2021 

 
Aprova Regimento Interno da Secretaria Municipal de 
Assistência Social do Município de Caraíbas BA e dá outras 
providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CARAÍBAS, ESTADO DA BAHIA, JONES COELHO 

DIAS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas na Lei Orgânica do município de 

Caraíbas, nos artigos 66, inciso IX e 74; na Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS nº 

8.742/1993; e ainda o que dispõe na Lei nº 16/2019 sobre a Política Municipal de Assistência Social 

no Capítulo III que trata da Gestão e Organização.  

DECRETA: 

Art.1º. Fica aprovado o Regimento Interno da Secretaria Municipal de Assistência Social, na forma 

do texto em anexo, parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Caraíbas Bahia, 07 de Maio de 2021. 

 
 

 
 

JONES COELHO DIAS 
Prefeito Municipal 
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REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DO MUNICÍPIO DE CARAÍBAS – BAHIA 
 

 

TÍTULO I 
DA CARACTERIZAÇÃO, FINALIDADES E COMPETÊNCIAS. 

 
CAPÍTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 
 
Art. 1º.  A Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS - é um órgão de execução programática 
integrante da Administração Pública Municipal, diretamente vinculada ao Gabinete do Prefeito, com as 
competências e atribuições definidas na Lei Orgânica do Município nos artigos 74 a 80, Lei Municipal nº 
08 de 19 de junho de 2012, Lei municipal nº 16/2019 que dispõe sobre a Política Pública de Assistência 
Social do Município de Caraíbas BA, conhecida como “Lei SUAS”, e demais contidas neste regimento. 
 
Art. 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS deverá atender as diretrizes e orientações 
emanadas pelos órgãos centrais dos sistemas da Administração Municipal, previstos na Lei Orgânica do 
município, e nos princípios básicos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
eficácia e supremacia do interesse público. 
 
Art. 3º A Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS atuará de forma articulada com os demais 
órgãos e entidades da Administração Municipal, da esfera estadual e federal na consecução dos objetivos e 
metas governamentais a ela relacionados, observadas as normas gerais do  SUAS, suas competências e 
dimensão de atuação, cabendo-lhe coordenar e executar os serviços, programas, projetos e benefícios  
socioassistenciais em seu âmbito, definidas pela Lei municipal nº 16/2019.  
 
Art. 4º A Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS articula-se em rede com outros órgãos de 
políticas públicas do Município e das esferas estadual e federal, para o desenvolvimento de planos, 
programas, projetos e serviços, que demandem uma ação governamental conjunta, a fim de consolidar a 
gestão compartilhada, cofinanciada e a cooperação técnico-administrativa. 
 
Art. 5º A Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS deverá observar as prioridades definidas no 
Plano Municipal de Assistência Social e as deliberações da Conferência Municipal de Assistência Social, 
sendo que a gestão e execução dos serviços, programas, projetos e benefícios, prestados pela rede 
socioassistencial serão acompanhadas, avaliadas e fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Assistência 
Social. 

 
CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS 
 
Art. 6º Para a consecução de sua finalidade compete à Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, 
nos termos do art. 17 da Lei municipal nº 16/2019, dentre outras atribuições regulamentares: 
 
I – prestar os serviços socioassistenciais de que trata o art. 23, da Lei Federal nº 8.742, de 7 de Dezembro de 
1993, e a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais; 
 
II – executar os projetos de enfrentamento da pobreza, incluindo a parceria com organizações da sociedade 
civil; 
 
III – atender às ações socioassistenciais de caráter de emergência; 
IV –  elaborar Diagnóstico Socioterritorial para subsidiar e fundamentar ações estratégicas na política 
municipal de assistência social, de forma preventiva e proativa, e demais processos de planejamento, 
monitoramento e avaliação, conforme orienta a NOB/SUAS/2012. 
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V- elaborar o Plano Municipal de Assistência Social, observando o quadriênio, a partir das responsabilidades 
e de seu respectivo e estágio no aprimoramento da gestão do SUAS e na qualificação dos serviços, 
programas, projetos e benefícios, conforme patamares e diretrizes pactuadas nas instância de pactuação e 
negociação do SUAS; 
 
VI – implantar a vigilância socioassistencial no âmbito municipal, visando ao planejamento e à oferta 
qualificada de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais; 
 
VII –  implantar sistema de informação, acompanhamento, monitoramento e avaliação para promover o 
aprimoramento, qualificação e integração contínuos dos serviços da rede socioassistencial, conforme Pacto 
de Aprimoramento do SUAS e Plano de Assistência Social; 
 
VIII – regulamentar e coordenar a formulação e a implementação da Política Municipal de Assistência 
Social, em consonância com a Política Nacional de Assistência Social e com a Política Estadual de 
assistência social e as deliberações de competência do Conselho Municipal de Assistência Social, 
observando as deliberações das conferências nacional, estadual e municipal; 
 
IX – regulamentar os benefícios eventuais de acordo a modalidade de oferta, forma de concessão e 
periodicidade em consonância com as deliberações do Conselho Municipal de Assistência Social; 
 
X – destinar recursos financeiros para custeio dos benefícios eventuais de que trata o art. 22, da Lei Federal 
nº 8742, de 1993, mediante critérios estabelecidos pelo conselho municipal de assistência Social; 
 
XI – cofinanciar o aprimoramento da gestão, dos serviços, programas, projetos e benefícios eventuais de 
assistência social, em âmbito local; 
 
XII – cofinanciar em conjunto com a esfera federal e estadual, a Política Nacional de Educação Permanente, 
com base nos princípios da Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS - NOB-RH/SUAS, 
coordenando-a e executando-a em seu âmbito. 
 
XIII – realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social em seu âmbito; 
 
XIV – realizar a gestão local do Beneficio de Prestação Continuada - BPC, garantindo aos seus beneficiários 
e famílias o acesso aos serviços, programas e projetos da rede socioassistencial; 
 
XV – realizar em conjunto com o Conselho de Assistência Social, as conferências de assistência social; 
 
XVI – gerir de forma integrada, os serviços, benefícios e programas de transferência de renda de sua 
competência; 
 
XVII – gerir o Fundo Municipal de Assistência Social; e encaminhar à apreciação do Conselho Municipal de 
Assistência Social relatórios trimestrais e anuais de atividades e de execução orçamentária e financeira dos 
recursos. 
 
XVIII – gerir no âmbito municipal, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e o 
Programa Bolsa Família, nos termos do §1º do art. 8° da Lei nº 10.836, de 2004; 
 
XIX – organizar a oferta de serviços de forma territorializada, em áreas de maior vulnerabilidade e risco, de 
acordo com o diagnóstico socioterritorial; 
 
XX – organizar e monitorar a rede de serviços da proteção social básica e especial, articulando as ofertas; 
 
XXI – organizar e coordenar o SUAS em seu âmbito, observando as deliberações e pactuações de suas 
respectivas instâncias, normatizando e regulando a política de assistência social em seu âmbito em 
consonância com as normas gerais da União. 
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XXII – elaborar a proposta orçamentária da assistência social no Município assegurando recursos do tesouro 
municipal; 
 
XXIII – elaborar e submeter ao Conselho Municipal de Assistência Social, anualmente, os Planos de Ação, 
os Planos Plurianuais e a proposta orçamentária dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social - 
FMAS; 
 
XXIV – elaborar e cumprir o plano de providências, no caso de pendências e irregularidades do Município 
junto ao SUAS, aprovado pelo CMAS e pactuado na CIB; 
 
XXV – elaborar e executar o Pacto de Aprimoramento do SUAS, implementando-o em âmbito municipal; 
 
XXVI – elaborar e executar a política de recursos humanos, de acordo com a NOB/RH - SUAS; 
 
XXVII – elaborar e expedir os atos normativos necessários à gestão do FMAS, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Municipal de Assistência Social; 
 
XXVIII – aprimorar os equipamentos e serviços socioassistenciais, observando os indicadores de 
monitoramento e avaliação pactuados; 
 
XXIX – alimentar e manter atualizado o Censo SUAS; o conjunto de aplicativos do Sistema de Informação 
do Sistema Único de Assistência Social – Rede SUAS; o Sistema de Cadastro Nacional de Entidade de 
Assistência Social – SCNEAS de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei Federal nº 8.742, de 1993; 
 
XXX – garantir a infraestrutura necessária ao funcionamento do respectivo Conselho Municipal de 
Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Tutelar, e 
outros vinculados a Secretaria de Assistência Social; garantindo recursos materiais, humanos e financeiros, 
inclusive com despesas referentes a passagens, traslados e diárias de conselheiros representantes do governo 
e da sociedade civil, quando estiverem no exercício de suas atribuições; 
 
XXXI – garantir a elaboração da peça orçamentária que esteja de acordo com o Plano Plurianual, o Plano de 
Assistência Social e dos compromissos assumidos no Pacto de Aprimoramento do SUAS; 
 
XXXII – garantir a integralidade da proteção socioassistencial à população, primando pela qualificação dos 
serviços do SUAS, exercendo essa responsabilidade de forma compartilhada entre a União, Estado e 
município; 
 
XXXIII – garantir a capacitação para gestores, trabalhadores, dirigentes de entidades e organizações, 
usuários e conselheiros de assistência social, além de desenvolver, participar e apoiar a realização de estudos, 
pesquisas e diagnósticos relacionados à política de assistência social, em especial para fundamentar a análise 
de situações de vulnerabilidade e risco dos territórios e o equacionamento da oferta de serviços em 
conformidade com a tipificação nacional; 
 
XXXIV – garantir o comando único das ações do SUAS pelo órgão gestor da política de assistência social, 
conforme preconiza a LOAS; 
 
XXXV – definir os fluxos de referência e contra referência do atendimento nos serviços socioassistenciais, 
com respeito às diversidades em todas as suas formas; 
 
XXXVI – definir os indicadores necessários ao processo de acompanhamento, monitoramento e avaliação, 
observado as suas competências. 
 
XXXVII – implementar os protocolos pactuados na CIT; 
 
XXXVIII – implementar a gestão do trabalho e a educação permanente; 
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XXXIL – promover a integração da política municipal de assistência social com outros sistemas públicos que 
fazem interface com o SUAS; 
 
XLI – promover a articulação intersetorial do SUAS com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia 
de Direitos e Sistema de Justiça, definindo fluxo de encaminhamento para dirimir as demandas.  
 
XLII –  promover a participação da sociedade, especialmente dos usuários, na elaboração da política de 
assistência social; 
 
XLIII – assumir as atribuições, no que lhe couber, no processo de municipalização dos serviços de proteção 
social básica; 
 
XLIV –  participar dos mecanismos formais de cooperação intergovernamental que viabilizem técnica e 
financeiramente os serviços de referência regional, definindo as competências na gestão e no 
cofinanciamento, a serem pactuadas na CIB; 
 
XLV – prestar informações que subsidiem o acompanhamento estadual e federal da gestão municipal; 
 
XLVI –  zelar pela execução direta ou indireta dos recursos transferidos pela União e pelo estado ao 
município, inclusive no que tange a prestação de contas; 
 
XLVII –  assessorar as entidades e organizações de assistência social visando à adequação dos seus serviços, 
programas, projetos e benefícios socioassistenciais às normas do SUAS, viabilizando estratégias e 
mecanismos de organização para aferir o pertencimento à rede socioassistencial, em âmbito local, de 
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais ofertados pelas entidades e organizações de 
assistência social de acordo  com as normativas federais. 
 
XLVIII – acompanhar a execução de parcerias firmadas entre os municípios e as entidades e organizações de 
assistência social e promover a avaliação das prestações de contas; 
 
XLIX – normatizar, em âmbito local, o financiamento integral dos serviços, programas, projetos e benefícios 
de assistência social ofertados pelas entidades e organizações vinculadas ao SUAS, conforme §3º do art. 6º B 
da Lei Federal nº 8.742, de 1993, e sua regulamentação em âmbito federal. 
 
L – aferir os padrões de qualidade de atendimento, a partir dos indicadores de acompanhamento definidos 
pelo respectivo conselho municipal de assistência social para a qualificação dos serviços e benefícios em 
consonância com as normas gerais; 
 
LI – encaminhar para apreciação do conselho municipal de assistência social os relatórios trimestrais e 
anuais de atividades e de execução físico-financeira a título de prestação de contas; 
 
LII – compor as instâncias de pactuação e negociação do SUAS; 
 
LIII – estimular a mobilização e organização dos usuários e trabalhadores do SUAS para a participação nas 
instâncias de controle social da política de assistência social; 
 
LIV – instituir o planejamento contínuo e participativo no âmbito da política de assistência social; 
 
LV – dar publicidade ao dispêndio dos recursos públicos destinados à assistência social; 
 
LVI- criar ouvidoria do SUAS, preferencialmente com profissionais do quadro efetivo; 
 
LVII –  submeter trimestralmente, de forma sintética, e anualmente, de forma analítica, os relatórios de 
execução orçamentária e financeira do Fundo Municipal de Assistência Social à apreciação do CMAS.  
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CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 
Art. 7º A Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Caraíbas Bahia é integrada por uma 
estrutura administrativa e organizacional, contemplando as áreas essenciais do SUAS compatível com o pequeno 
porte I do município: 
  
I- Órgãos Colegiados vinculados:  
a) CMAS 
b) CMDCA 
c) Conselho Tutelar, e outros. 
 

II – Gabinete da Secretaria Municipal de Assistência Social  
a) Secretária (o) e Gestor (a) do FMAS responsável pela Gestão Financeira e Orçamentária 
c) Assessor (a) Técnico 
d) Recepcionista ou atendente 
 
III- Coordenação da Gestão do SUAS com ênfase na Vigilância Socioassistencial 
 
IV- Coordenação da Proteção Social Básica 
      CRAS- Centro de Referência da Assistência Social com a execução dos:  
      Serviços: PAIF e SCFV 
      Benefícios: BPC e BE 
      Programas:  
 
V– Coordenação da Proteção Social Especial - O município por ser Pequeno Porte I não contempla esta Proteção 
Social, porém as demandas surgidas serão atendidas pelo CRAS com os encaminhamentos pertinentes para a Rede 
socioassistencial e intersetorial. 
 
VI- Coordenação da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família. 
 
§ 1º A funcionalidade da Secretaria Municipal de Assistência Social deve ser composta por cargos de confiança de 
livre exoneração do Prefeito, e outros que se fizerem necessários, cujos ocupantes devem ser escolhidos 
preferencialmente entre os servidores concursados.  
 
§2º Atribuições dos cargos que integram a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Assistência social 
– SMAS, de acordo a Lei Municipal nº 16/2019, que dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do 
município de Caraíbas BA, conhecida como “Lei SUAS” são: 
 
I - ÓRGÃOS COLEGIADOS VINCULADOS A SERETARIA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
a) As competências dos Conselhos serão de acordo as Legislações e normativas que os regulamentam; 
b) Promover a aproximação do Estado e Sociedade, com foco de integração, participação, fortalecimento, 
fiscalização e controle de pautas de efetivação de direitos fundamentais. 
 
II – AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPETE: 
a) Coordenação Geral da Política de Assistência Social no município; 
b) Responder legalmente pela Gestão da Política Municipal de Assistência Social;  
c) Assessorar diretamente o Prefeito nos assuntos municipais compreendidos na área de competência da 
Secretaria;  
d) Articular-se aos demais Secretários municipais, com vistas à adoção de medidas que visem ao aperfeiçoamento 
dos serviços públicos municipais e a intersetorialidade;  
e) Dirigir e supervisionar as demandas da Secretaria, fixando os objetivos de ação dentro das disponibilidades de 
recursos e da realidade social do município;  
f) Orientar, acompanhar, e coordenar a execução dos programas, serviços, projetos e benefícios da assistência 
social aprovados no Plano Plurianual pelo Conselho Municipal de Assistência Social;  
g) Manter atualizado o cadastro de entidades que desenvolvem atividades correlatas tanto governamentais quanto 
não governamentais, visando à ação integrada, o monitoramento e a avaliação;  
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h) Gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, com elaboração de instrumentos orçamentários e financeiros na 
lógica do SUAS;  
i) Coordenar os processos de compras da SMAS- Secretaria Municipal de Assistência Social;  
j) Elaborar as solicitações de processos licitatórios da SMAS;  
l) Organizar as prestações de contas de cofinanciamentos dos entes federados firmados com a rede 
socioassistencial do município, e o lançamento nos Sistemas de Informação do Governo Federal e Estadual;  
m) Prestar orientações à rede socioassistencial em matéria de convênios e ou cofinanciamentos e organização de 
Prestação de Contas;  
n) Gerenciar as movimentações do FMAS e FMDCA com apoio da Secretaria de Finanças, Setor de 
Contabilidade e Planejamento;  
o) Orientar, acompanhar, e coordenar a execução dos programas, serviços, projetos e benefícios da assistência 
social aprovados no Plano Plurianual pelo Conselho Municipal de Assistência Social;  
p) Manter atualizado o cadastro de entidades que desenvolvem atividades correlatas tanto governamentais quanto 
não governamentais, visando à ação integrada, o monitoramento e a avaliação;  
q) Desempenhar outras atividades afins; 

 
III - A ASSESSORIA TÉCNICA COMPETE: 
 
a) Prestar assessoramento técnico ao Secretário e sua equipe em assuntos relativos à Politica de Assistência 
Social, elaborando pareceres, notas técnicas, minutas, planos, programas, projetos e relatórios relativos às 
funções da secretaria;  
b) Definir diretrizes, planejar, coordenar e supervisionar ações, monitorando resultados de planejamento 
estratégico;  
c) Realizar estudos e capacitações com a equipe técnica dos Serviços, Programas e Benefícios, visando um 
processo continuado para o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas pela equipe;  
d) Propor alterações do fluxo de trabalho para que as ações possa ter um melhor desempenho; 
e) Assessorar o Conselho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal da Criança e do Adolescente 
e Conselho Tutelar em reuniões, elaboração de Minutas para adequação da legislação, e outros assuntos que 
se fizerem necessários;  
f) Assessorar as entidades e organizações de assistência social visando sua adequação às normas do SUAS, 
bem como a articulação intersetorial com as demais políticas públicas e Sistema de Garantia de Direitos;  
g) Desempenhar outras atividades afins. 

 
IV-  À SECRETÁRIA DE GABINETE COMPETE:  
a) Atender, registrar e orientar ao público em geral, informando a documentação e a tramitação dos 
processos no âmbito da SMAS;  
b) Manter organizado e arquivado documentos oficiais e expedientes do Gabinete  do Secretário (a);  
c) Registrar a entrada e saída de documentos do arquivo sob sua responsabilidade, promovendo o 
atendimento às solicitações de remessa, empréstimos e de informações sobre documentos arquivados; 
d) Redigir e preparar correspondências, atos, avisos, circulares, ordens, instruções de serviço e outros 
expedientes de competência do Gabinete, que devam ser assinados pelo Secretário;  
e) Encaminhar para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município os atos oficiais da SMAS e dos 
Conselhos de Direitos, para que surtam efeitos legais;  
f) Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem determinadas.  
 
V- COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO SUAS COM ÊNFASE NA VIGILÂNCIA 
SOCIOASSISTENCIAL COMPETE: 
 
a) Construir instrumentos de gestão da Política de Assistência Social; 
b) Implantar a Vigilância Socioassistencial no âmbito municipal, visando à produção, sistematização, analise 
e disseminação de informações territorializadas sobre necessidades das populações e territórios, assim como 
seus padrões de qualidade e condições de acesso;  
c) Elaborar a Política Municipal de Assistência Social – PMAS com a mesma vigência do PPA,  de forma 
coletiva e participativa;  envolvendo as Coordenações da SMAS, a rede socioassistencial e a participação da 
Sociedade Civil; 
d) Preencher os instrumentos de gestão Federal no SUAS Web; 
e) Preencher os instrumentos de gestão Estadual no SIACOF; 
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f) Manter atualizado os dados do CadSuas da rede socioassistencial; 
g) Organização, estruturação, padronização de informações, gerenciamento e consulta de sistemas 
informatizados; 
h) Elaborar e atualizar diagnósticos periodicamente da área de Assistência Social e estudos; 
i) Planejamento, Organização de ações, Monitoramento e avaliação;  
j) Prestar orientações técnicas a rede governamental e da sociedade civil referentes à Gestão do SUAS no 
âmbito municipal; 
k) Gerir os Recursos Humanos da SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social; 
l) Elaborar e executar o Plano de Capacitação dos Trabalhadores do SUAS, garantindo a educação 
permanente de todos os membros da equipe; 
m) Propor normas para a “desprecarização” dos vínculos de trabalho no SUAS, com a ampliação do quadro 
de servidores permanentes do SUAS mediante concurso público; 
n) Elaboração e atualização de leis, regras, normas, instruções, além da assessoria normativa para o 
desenvolvimento da política de Assistência Social. 
o) Buscar a eficiência, eficácia e efetividade das ações da Assistência Social, visando à qualidade e equidade 
na oferta e acesso aos usuários; 
p) Propor ações para a consolidação e fortalecimento dos instrumentos e instâncias de negociação e 
pactuação do SUAS, bem como acompanhar suas ações referentes à normatização; 
q) Desempenhar outras atividades afins; 
 
VI- A COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA COMPETE: 
 
a) Garantir o funcionamento do Sistema Único de Assistência Social mediante a oferta de Serviços, 
Benefícios e Programas da Proteção Social Básica para família e indivíduos em condições de risco pessoal e 
social, visando a proteção e promoção social, executados exclusivamente no CRAS- Centro de Referencia da 
Assistência Social. 
b) Garantir a gestão e oferta dos Benefícios pelo CRAS - Centro de Referencia da Assistência Social, e para 
isto deverá elaborar e acompanhar a execução do Plano de Inserção de Benefícios Eventuais, bem como a 
elaboração/atualização do Plano de Inserção dos beneficiários do BPC – Benefício de Prestação Continuada.  
c) Definir condições e critérios de acesso aos direitos relativos à assistência social, visando a garantia da 
proteção social aos que dela necessite, observadas as diretrizes emanadas da PNAS; 
d) Estabelecer diretrizes para a prestação de serviços socioassistenciais de proteção social básica e regular as 
relações de entidades e organizações não governamentais com o Sistema Único de Assistência Social; 
e) Articular e coordenar ações de fortalecimento das instancias de participação e deliberação do sistema 
Único de Assistência Social; 
f) Articular, Organizar e coordenar a rede de serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica no âmbito 
do SUAS, tanto governamental quanto da sociedade civil; 
g) Articular a rede socioassistencial da Proteção Social Básica com a Proteção Social Especial e demais 
Políticas Sociais; 
h) Manter junto com o CRAS os dados atualizados do Diagnóstico Social no Município no âmbito do  SUAS 
na Proteção Social Básica; 
i) planejar e monitorar a execução das ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados, 
de forma a estimular o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços 
ofertados no CRAS e pela rede prestadora de serviços no território, com avaliação de resultados e impacto; 
j) Participar do processo de Monitoramento e Avaliação do SUAS no âmbito municipal da Proteção Social 
Básica; 
k) Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial e demais políticas sociais no território de 
abrangência do CRAS, estabelecendo fluxo de protocolo/referencia e contra referencia; 
l) Coordenar a alimentação de sistemas de informação de âmbito local e monitorar o envio regular e nos 
prazos de informações sobre os serviços socioassistenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria 
Municipal de Assistência Social; 
m) Garantir o funcionamento do Programa Criança Feliz, dando suporte ao Supervisor para o cumprimento 
das finalidades e diretrizes do Programa. 
n) Desempenhar outras atividades afins. 
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VI.1- COORDENAÇÃO DE CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
COMPETE: 
a) Monitorar e avaliar o processo de implantação, execução, monitoramento, registro e avaliação das ações 
dos serviços, programas e projetos da Proteção Social Básica, bem como os benefícios eventuais 
operacionalizados na unidade; 
b) Mapear, articular e potencializar a rede socioassistencial e demais políticas sociais no território de 
abrangência do CRAS, estabelecendo fluxo de protocolo/referencia e contra referência; 
c) Planejar e monitorar a execução das ações de acordo com diretrizes, instrumentos e indicadores pactuados, 
de forma a estimular o diálogo e a participação dos profissionais e das famílias inseridas nos serviços 
ofertados no CRAS e pela rede prestadora de serviços no território, com avaliação de resultados e impacto; 
d) Garantir a oferta dos Serviços do PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e o SCFV – 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 
e) Garantir a oferta dos Benefícios Socioassistenciais como o Benefício de Prestação Continuada – BPC e os 
Benefícios Eventuais – BE e Programas, tal como, o BPC na Escola, ACESSUAS Trabalho e Primeira 
Infância no SUAS/Criança Feliz;  
f) Garantir o envio regular nos prazos definidos às informações sobre os Serviços socioassistenciais 
referenciados, encaminhando-os à Secretaria Municipal de Assistência Social para alimentação dos Sistemas 
de Informação; 
g) Promover e participar de reuniões periódicas com representantes de outras políticas públicas, visando 
articular a ação intersetorial no território; 
h) Desempenhar outras atividades correlatas ou que lhe forem atribuídas na sua área de competência.  
 
VI.2 - SUPERVISOR PROGRAMA CRIANÇA FELIZ  COMPETE:  
a) Realizar caracterização e diagnóstico do território; 
b) Fazer encaminhamentos e devolutivas das demandas trazidas pelo visitador;  
c) Organizar e participar de reuniões semanais com os visitadores para planejar e discutir as Visitas 
Domiciliares;  
d) Acompanhar o visitador nos domicílios, quando necessário;  
e) Encaminhar para a equipe de referência do CRAS ou coordenação municipal do Programa Criança Feliz – 
PCF as necessidades e demandas das famílias que surgirem nas visitas;  
f) Promover capacitação inicial e permanente dos visitadores;  
g) Participar de reuniões intersetoriais e do Comitê Gestor;  
h) Registrar visitas e extrair relatórios do prontuário eletrônico do SUAS 
i) Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 
 
VII – COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL –    
a) Devido o município ser Pequeno Porte I, as famílias e indivíduos em situação de violação de direitos, e ou 
fragilização de vínculos serão acolhidos e atendidos inicialmente no CRAS, e realizado os Encaminhamentos 
aos Órgãos competentes. 
b) Caso o município tenha condições financeiras formalizar uma Equipe técnica dentro da SMAS formada de 
assistente social, psicólogo e advogado para atender as demandas da Proteção Social Especial com suas 
respectivas atribuições.  

 
VIII- COORDENAÇÃO DA GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
COMPETE: 
a) Esclarecer dúvidas da população sobre o Cadastro Único, os programas, serviços e benefícios que as 
famílias participam ou venham participar;  
b) Planejar atividades voltadas para a promoção de reuniões entre as famílias beneficiárias,  escola e saúde, 
orientando-as sobre o Cadastro Único e as condicionalidades do Programa Bolsa Família;  
c) Aprimorar a estrutura do ambiente destinado a cadastramento e digitação;  
d) Realizar busca ativa: entrevista domiciliar, mutirão e ações itinerantes, com a finalidade de inclusão e 
atualização cadastral;  
e) Realizar ações de divulgação e comunicação de campanhas de atualização e inclusão cadastral, 
esclarecendo os critérios para concessão de benefícios, em parcerias com outros órgãos;  
f) Coordenar o desenvolvimento de atividades de notificação e acompanhamento das famílias em 
descumprimento de condicionalidades;  
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g) Realizar encaminhamentos das famílias  ou indivíduos para obtenção de Documentação pessoal, para rede 
de serviço socioassistencial, para acesso a benefícios ou outras políticas públicas;  
h) Verificar, corrigir ou encaminhar as pendências no cadastro das famílias e pessoas apontadas pelo Sistema 
de Cadastro Único;  
i) Viabilizar a emissão de registro técnico (parecer, relatório, formulário etc.) no processo de averiguação 
cadastral ou apuração de denúncias de prestação de informação inverídica;  
j) Desenvolver outras atividades afins, no âmbito de sua competência. 
 
§ 3º Subordinam-se hierarquicamente ao Secretário Municipal de Assistência Social todas as assessorias, 
coordenações, e demais chefias e servidores lotados na SMAS. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

TITULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS, FINAIS E TRANSITÓRIAS. 

 

Art. 8º As unidades organizacionais, que compõem a Secretaria Municipal de Assistência Social, atuarão de 
forma integrada, sob a orientação e direção do Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social.  
 
Art.9º O Secretário promoverá, por ato específico, o remanejamento de pessoal e a relotação de cargos, 
objetivando o atendimento das necessidades. 
 
Art. 10. A delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, 
visando maior racionalidade e objetividade nas decisões. 
 
Art.11.  No caso da ausência e impedimento do Secretário Municipal de Assistência Social, será designado 
por portaria uma Assessoria direta ou no impedimento deste, um servidor dentre os servidores lotados na 
SMAS, o seu substituto legal. 
 
Art. 12.  Os casos omissos e as dúvidas que venham a surgir, na aplicação do presente Regulamento, serão 
resolvidos pelo Secretário Municipal de Assistência Social, mediante atos normativos. 
 
Art. 13. Este Regimento Interno passa a vigorar a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do 
Município, revogadas as disposições contrárias. 
 

 
 

Caraíbas-Bahia, 07 de Maio de 2021. 
 
 
 
 
 
 

Jones Coelho Dias  
Prefeito Municipal 
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Decreto nº 090, de 05 de Maio de 2021 

 

Nomeia e homologa os 

membros do Conselho Municipal do 

CACS-FUNDEB do Município de 

Condeúba – Bahia, e dá outras 

providências. 

 

O Prefeito Municipal de Condeúba – Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 

que lhe são conferidas pela Legislação em vigor, de acordo com a Lei Federal nº 

14.113/2020 e Lei Municipal nº 1048/2021, de 26 de abril de 2021, conforme 

indicações recebidas para formação dos membros do Conselho Municipal do 

CACS-FUNDEB do Município de Condeúba, DECRETA: 

 
Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Acompanhamento e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – Conselho do CACS-FUNDEB, no período 

2021-2022, os seguintes membros: 

I – Representantes do Poder Executivo, sendo um da Secretaria Municipal de 

Educação: 

a) Miriam Penides Oliveira - Titular 

CPF: 073.644.975-28 RG: 16478434-99 

Rua Sete de Setembro nº 34 – Centro – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99182-1552 e-mail: 

b) Emerson Cardoso de Moraes - Suplente 

CPF: 244.616.955-49 RG: 064061523-3 Exe-MD 

Rua Padre Waldemar nº 109 – Centro – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99123-3147 e-mail: 



JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Página 48 11 de Maio de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

c) Maria Jeane Ribeiro de Sousa Miranda - Titular 

CPF: 00.363.755-78 RG: 08477432-09 

Rua 14 de Maio nº 779 B – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99144-6104 e-mail: jeanecondeuba@gmail.com 

d) Wanrléia Soares Avelar do Nascimento - Suplente 

CPF: 032.063.335-71 RG: 09674381-60 

Rua Estrada Verdelho s/n – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular : (77) 99197-3385 e-mail: wanrleia@hotmail.com 

II – Representantes de Professores da educação básica pública do Município: 

a) Maria das Dores Duarte Guerra – Titular  

CPF: 595.096.785-20 RG: 05702346-89 

Rua da Independência nº 389 – Div. Esp. Santo – Condeúba/BA 46.200-000 

Celular: (77) 99146-2959 e-mail: doresduarte_10@hotmail.com 

b) Marli Maria Pereira - Suplente 

CPF: 011.936.165-57 RG: 11422670-91  

Rua São Tomé nº 60 – S. Vicente – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99191-1651 e-mail: maulimariapereira44@gmail.com 

 

III – Representantes de Diretores das escolas básicas públicas do Município: 

a) Vandecleito Soares de Avelar - Titular  

CPF: 018.057.523-29 RG: 068694904 63 

Rua São Luís, 77 – São Vicente – Condeúba - Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: vandecleito_s.a@hotmail.com 

b) Valdecarmen Maria de Brito – Suplente  

CPF: 996.554.385-20 RG: 08045689-89 

Rua São Domingos nº 53 – S. Vicente – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: valdecarmenbrito@live.com 

IV – Representantes de Servidores Técnico-Administrativos de escolas básicas 

públicas do Município: 

a) André Luís da Rocha Lima – Titular  

CPF: 291.513.988-18 RG: 08042100-80 
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Rua São João Evangelista nº 10 – Bom Jesus – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular (77) 99143-4446 e-mail: andrekovic44@yahoo.com.br 

b) João Marcos de Jesus Viana – Suplente 

CPF: 038.255.205-95 RG: 13392875-60 

Rua 21 de Abril nº 51 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99105-0793 e-mail: jmfotos20@gmail.com 

V – Representantes dos Pais/responsáveis de alunos da educação básica pública 

municipal: 

a) Silvana Barbosa Santos de Oliveira - Titular  

CPF: 039.366.875-44 RG: 14805112 00 

Rua 14 de Maio nº 273 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: silvanabarbosa123@outlook.com 

b) Núbia Pereira dos Santos Matos – Suplente 

CPF: 023.710.915-88 RG: 233298776-22 

Rua 21 de Abril, 235 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99196-0687 e-mail: 

 
c) Aleandra Chaves da Rocha – Titular  

CPF: 022.304.835-60 RG: 23170040-78 

Rua Santa Catarina nº 21 – Paulo VI – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: aleandrachaves@hotmail.com 

d) Luzinete Moraes de Oliveira – Suplente 

CPF: 060.664.395-88 RG: 15652959-10 

Rua Tiradentes nº 557 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: luzinetemanicure2016@gmail.com 

VI – Representantes de Estudantes da Educação Básica Pública do Município: 

a) Lucas Nascimento da Silva - Titular  

CPF: 117.995.005-43 RG: 23200311-46  

Rua Airton Senna s/n – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 98874-8064 e-mail: 

b) Jamille Lima Teixeira - Suplente  
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CPF: 103.415.925-95 RG: 16907923-61 

Endereço: Fazenda Araçá – Feirinha – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 98839-6733 e-mail: 

c) Emerson Natan Correia da Silva - Titular 

CPF: 108.377.565-02 RG: 15522455-78 

Rua amazonas nº 70 – Paulo VI – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: emer- 

son.silva306@aluno.enova.educacao.ba.gov.br 

d) Samuel Spinola Sousa Cruz - Suplente 

CPF: 110.014.815-93 RG: 169078873-68 

Rua 21 de Abril nº 194 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: e-mail: 

Samuel.cruz29@aluno.enova.educacao.ba.gov.br 

 

VII – Representantes do Conselho Municipal de Educação – CME: 

a) Juari Francisco do Nascimento – Titular 

CPF: 001.954.705-67 RG: 11368341-33 

Rua estrada Verdelho s/n – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99195-9508 e-mail: juarif.nascimento@hotmail.com 

b) Rosângela Sousa – Suplente 

CPF: 896.428.721-53 RG: 08477635-87 

Rua 21 de Abril nº 358 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 9189-2694 e-mail: rosangelacond@hotmail.com 

VIII – Representantes do Conselho Tutelar de Condeúba: 

a) Mônica de Jesus Nascimento – Titular 

CPF: 021.666.705-47 RG: 13648372 

Rua 14 de Maio nº 650 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99109-5667 e-mail: monicanascimen- 

to222@hotmail.com 

b) Antônio da Cruz Santana – Suplente 
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CPF: 611.156.305-04 RG: 04107163-83 

Rua Ceará nº 330 – São Francisco – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99211-2255 e-mail: santanacondeuba@hotmail.com 

IX – Representantes de Organizações da Sociedade Civil: 

a) Luciana Alves Pereira Verdelho – Titular 

CPF: 023.014.445-46 RG: 53485766-8 

Avenida Independência nº 271 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular (77) 98808-6378 e-mail: lucianaalvesverdelho@gmail.com 

b) Suely Tolentino Flores  Spínola – Suplente 

CPF: 648.556.198-68 RG: 8857792-2 

Praça 2 de Julho nº 50 – S. João – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99155-2980 e-mail: suelyflos2@hotmail.com  

c) Eliana Maria dos Santos - Titular 

CPF: 002.376.095-84 RG: 06864957-64 

Rua Tiradentes nº 453 – Div. Esp. Santo – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99191-9005 e-mail: eliana.lilica@hotmail.com  

 

d) Manoela Messias Madalena Rocha - Suplente 

CPF: 152.906.658-11 RG: 14667059-06 

Endereço: Fazenda Mangarito – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular : (77) 99141-8105 e-mail: 

X – Representantes de escolas localizadas em comunidades remanescentes de 

Quilombo: 

a) Edna Pereira de Carvalho Sousa – Titular  

CPF: 019.165.925-89 RG: 13856793-01 

Endereço: Fazenda Tamboril – Condeúba – Bahia CEP: 46.200-000 

Celular: e-mail: carvalhoenda281@gmail.com 

b) Marli Maria da Cruz Silva – Suplente 

CPF: 025.764.915-88 RG: 12782363-84 

Endereço: Fazenda Tamboril – Condeúba – Bahia CEP: 46.200-000 

Celular: (77) 98816-5085 e-mail: marli.cruz07@hotmail.com 
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XI – representantes de escolas localizadas no Campo: 

a) Jueli Assis do Amaral Alves – Titular  

CPF: 600.773.795-00 RG: 05824891-99 

Rua Maranhão nº 02 – São Francisco – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 98866-0406 e-mail: ju.escolafamilia@yahoo.com.br 

b) Eliene Aparecida Ferreira dos Santos Martins – Suplente 

CPF: 799.692.675-15 RG: 06888696-96 

Avenida Condeúba s/n – Vila do Alegre – Condeúba – Bahia 46.200-000 

Celular: (77) 99210-3080 e-mail: inmartins2009@hotmail.com 

 

Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pelo Plenário do Conselho Municipal 

do CACS-FUNDEB. 

 
Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, este Decreto entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 
 
 
 
Gabinete do Prefeito, 05 de maio de 2021. 

 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal  
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DECRETO Nº 091 DE 10 DE MAIO DE 2021. 
 
 

“Estabelece, no Município de Condeúba, as 
restrições instituídas pelo Governo Estadual 
da Bahia, como medidas de enfrentamento 
ao novo coronavírus, causador da COVID- 
19, através do Decreto nº 20.460 de 09 de 
maio de 2021, e dá outras providências”. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais 
legislação aplicável, 

 
CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) declarou que a COVID-19 foi classificada como uma pandemia; 

 
CONSIDERANDO que a atual situação demanda o emprego urgente de mais 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença; 

 
CONSIDERANDO as medidas de restrição a serem adotadas no território do Estado 
da Bahia, impostas através do Decreto nº 20.460 de 09 de maio de 2021, pelo 
Governo do Estado da Bahia; e 

 
CONSIDERANDO a determinação do Governo Estadual no sentido de que o 
Município de Condeúba promova a adequação dos dispositivos municipais ao 
Decreto Estadual nº 20.460 de 09 de maio de 2021, 

 
 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º - Fica determinada a restrição de locomoção noturna, vedados a qualquer 
indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças 
públicas, das 20h às 05h, de 11 até 17 de maio de 2021, em todo o território  do 
Município de   Condeúba(BA), nos moldes previstos no Decreto Estadual nº , 
20.460 de 09 de maio de 2021. 

 
§ 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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80
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unidades públicas ou privadas de saúde e segurança. 
§ 3º - Aos profissionais inscritos da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no 
desempenho de suas funções, desde que demonstrem efetivamente estar em 
exercício de sua profissão, não se aplica a restrição prevista no caput deste artigo. 
§ 4º - 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. 
§ 5º - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como restaurantes, bares e 
congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 19h, permitidos os 
serviços de entrega em domicílio (delivery) exclusivamente de alimentação até às 
24h. 
§ 6º - Ficam excetuados, da vedação deste artigo: 
I - o funcionamento dos pontos 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 de entrega em domicílio (delivery) de farmácia, medicamentos e 
gêneros alimentícios; 
IV - as atividades profissionais de transporte privado de passageiros. 

 Art. 2º - A lotação máxima permitida em cada estabelecimento comercial, de 
serviços e financeiro, como mercados e afins, bancos e lotéricas, cujo 
funcionamento esteja autorizado, será definida em ato editado pela VISA local, 
considerado o tamanho do espaço físico, com o objetivo de evitar aglomerações. 

 Parágrafo único - A fiscalização do quanto disposto neste artigo caberá ao Município 
de Condeúba. 

 Art. 3º - Fica vedada, em todo o território municipal, a venda de bebida alcoólica em 
quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega em domicílio 
(delivery), no período de 18h de 15 de maio até às 05h de 17 de maio de 2021. 

 
Art. 4º - As atividades letivas, nas unidades de ensino, públicas e particulares, 
poderão ocorrer de maneira semipresencial, conforme disposições editadas pela 
Secretaria da Educação, nos Municípios integrantes de Região de Saúde em que a 
taxa de ocupação de leitos de UTI se mantenha, por 05 (cinco) dias consecutivos, 
igual ou inferior a 75% (setenta e cinco por cento). 

 
 
Parágrafo único - A realização das atividades letivas semipresenciais mencionadas 
no caput deste artigo fica condicionada à ocupação máxima de 50% (cinquenta por 
cento) da capacidade de cada sala de aula e ao atendimento dos protocolos 
sanitários estabelecidos. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

 
Art. 5º - Fica vedada, em todo o território do Estado da Bahia, a prática de 
quaisquer atividades esportivas coletivas amadoras do dia 11 à 17 de maio de 
2021, sendo permitidas as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações. 
. 
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Art. 6º - Fica autorizado, em todo o território do Município de Condeúba(BA), o 
funcionamento de academias e estabelecimentos voltados para a realização de 
atividades físicas, de 11 à 17 de maio de 2021, desde que limitada a ocupação ao 
máximo de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do local, observados os 
protocolos sanitários estabelecidos. 

 Art. 7º - Ficam suspensos eventos e atividades, em todo o território do Município de 
Condeúba(BA), 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 o período de 11 a 17 de maio de 2021. 

 
Parágrafo único - Os atos religiosos litúrgicos poderão ocorrer, desde que, 
cumulativamente, sejam atendidos os seguintes requisitos: 

 
I - respeito aos protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o distanciamento 
social adequado e o uso de máscaras; 
II - instalações físicas amplas, que permitam ventilação natural cruzada; 
III - limitação da ocupação ao máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da 
capacidade do local. 

 

Art. 8º - Fica suspensa a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, 
independentemente do número de participantes, em todo território do Município de 
Condeúba, até 17 de maio de 2021. 

 

Art. 9º - Excepcionalmente, ficam autorizados, durante os períodos de restrição 
previstos neste Decreto, os serviços necessários ao funcionamento de toda e 
qualquer atividade industrial, do setor eletroenergético, das centrais de 
telecomunicações (call centers) que operem em regime de 24h e dos Centros de 
Distribuição e o deslocamento dos seus trabalhadores e colaboradores. 

 

Art. 10 - A Secretaria da Segurança Pública, através da Polícia Militar da Bahia e da 
Polícia Civil, apoiará as medidas necessárias adotadas pelo Município de 
Condeúba, tendo em vista o disposto no Decreto Estadual nº 20.460/21 em conjunto 

                     

com Guarda Municipal. 

 
 

Art. 11 - O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades integrantes 
da Administração Pública Estadual e Municipal, nos termos dos atos normativos 
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editados pelos respectivos entes. 

 

Art. 12 - Os órgãos especiais vinculados à Secretaria da Segurança Pública 
observarão a incidência dos arts. 268 e 330 do Código Penal, nos casos de 
descumprimento do quanto disposto neste Decreto. 

 

Art. 13 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

 
 

Condeúba(BA), 10 de maio de 2021. 

 
 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA Nº 008/2021

Dispõe sobre a antecipação da Feira Livre do 
dia 14 de maio 2021, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONDEÚBA , Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições conferidas por Lei, e de acordo com a Lei Orgânica do Municípal, e  

CONSIDERANDO as inúmeras solicitações efetivadas pelos feirantes em geral; 

CONSIDERANDO, também, que o dia 14 de maio de 2021 em que ocorreria a feira 
livre coincidirá com o feriado municipal relativo ao aniversário de emancipação 
política do município de Condeúba; 

CONSIDERANDO, ainda, os possiveis transtornos a que os consumidores urbanos e 
rurais estarão expostos em razão do fechamento de bancos, órgãos públicos federais, 
estaduais e municipais; e  

CONSIDERANDO, finalmente, o impacto financeiro, caso a feira seja realizada no 
dias 14 de maio 2021,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica alterada para o dia 13 de maio de 2021, a realização da feira livre do 
município de Condeúba(BA), que ocorreria no dia 14 de maio de 2021.  

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se 
as disposições em contrário.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Condeúba(Ba), 10 de maio de 2021. 

Silvan Baleeiro de Sousa 
Prefeito Municipal 
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PORTARIA N.º 007/2021 

 

 

Dispõe sobre a nomeação e constituição de 

servidores para cargos e funções referentes ao 

registro e autenticação de diplomas. 

 

 

O Secretário Municipal de Educação, Alexandre Dijan Coqui, no uso de atribuições legais, 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO N.º 002 de 20 de agosto de 2003 do Conselho 
Municipal de Educação, que autoriza a Secretaria Municipal de Educação a conceder registro de 
diplomas. 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de efetivação de registro e autenticação de 
diplomas do Centro Educacional Municipal Julieta Cardoso David. 

CONSIDERANDO a necessidade de nomear servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Educação para o exercício de registro e autenticação de diplomas, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear e Constituir: 

I – A Sra. LAUZENI PEREIRA DA SILVEIRA BOTELHO para o cargo de Coordenadora do 

Departamento de Organização e Atendimento da Rede Escolar – DOARE. 

II – A Sra. SILVANY SOUSA E SILVA PÚBLIO para a função de Analista de Documentação em 

fase de tramitação. 

III – A Sra. ROSINEIDE DA ROCHA TEIXEIRA para a função de Diretora de Autenticação e 

Validação de documentos em fase de tramitação. 

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Jacaraci – Bahia, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

ALEXANDRE DIJAN COQUI 

Secretário Municipal de Educação 
DECRETO Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

 

PORTARIA N.º 007/2021 

 

 

Dispõe sobre a nomeação e constituição de 

servidores para cargos e funções referentes ao 

registro e autenticação de diplomas. 

 

 

O Secretário Municipal de Educação, Alexandre Dijan Coqui, no uso de atribuições legais, 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO N.º 002 de 20 de agosto de 2003 do Conselho 
Municipal de Educação, que autoriza a Secretaria Municipal de Educação a conceder registro de 
diplomas. 

CONSIDERANDO a imprescindibilidade de efetivação de registro e autenticação de 
diplomas do Centro Educacional Municipal Julieta Cardoso David. 

CONSIDERANDO a necessidade de nomear servidores lotados na Secretaria Municipal de 
Educação para o exercício de registro e autenticação de diplomas, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Nomear e Constituir: 

I – A Sra. LAUZENI PEREIRA DA SILVEIRA BOTELHO para o cargo de Coordenadora do 

Departamento de Organização e Atendimento da Rede Escolar – DOARE. 

II – A Sra. SILVANY SOUSA E SILVA PÚBLIO para a função de Analista de Documentação em 

fase de tramitação. 

III – A Sra. ROSINEIDE DA ROCHA TEIXEIRA para a função de Diretora de Autenticação e 

Validação de documentos em fase de tramitação. 

 Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

Jacaraci – Bahia, 10 de maio de 2021. 

 

 

 

ALEXANDRE DIJAN COQUI 

Secretário Municipal de Educação 
DECRETO Nº 05, DE 04 DE JANEIRO DE 2021 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 010/2021 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Objeto: Registro de preços destinado a eventual e futura prestação de serviços de 
roçagem de estradas vicinais deste município, conforme edital e anexos. Data: 
21/05/2021. Horário: 08:00 h. Critério: Menor Preço por Lote. Os interessados poderão 
obter informações e/ou Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal de Jacaraci, Setor 
de Licitações e Contratos, situado na Rua Anísio Teixeira, 02 -1º Pavimento, Centro - 
Jacaraci/BA, no horário de 08:00 às 14:00 h de segunda a quinta e na sexta das 07:00 
às 13:00 h. Site: www.jacaraci.ba.gov.br. Fone: (77) 3466-2151. Jacaraci, 11 de maio de 
21. João Paulo da Silva Souza - Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - CNPJ 13.677.109/0001-00

RATIFICAÇÃO DO ATO

Processo Administrativo n° 032/2021

Dispensa de licitação nº 008/2021

O Prefeito Municipal de Jacaraci, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo 

n° 032/2021 de Dispensa de Licitação nº 008/2021 que tem por OBJETO: Contratação de empresa 

para fornecimento de equipamento Analisador de Bioquímica (Cobas Mira Plus), no município de 

Jacaraci- Bahia. CONTRATADO:SKL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS 

LABORATORIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 34.444.556/0001-99, situado na Rua Pedro Alves da 

Cunha, nº 125, 1º andar, Felícia, Vitória da Conquista/BA, CEP 45.055-425. Com vigência até 

31/12/2021, conforme o art. 3º da Medida Provisória nº 1.047/2021 com aplicação subsidiária o art. 

24º da Lei nº 8.666/93.

Jacaraci, 11 de maio de 2021.

ANTONIO CARLOS FREIRE DE ABREU

Prefeito Municipal
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PUBLICAÇÃO DE ADITIVO 

 
I Termo de aditivo ao Contrato de n.º 045/2021, proveniente do 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º  

005/2021, objetivando o Pregão Eletrônico para registro de preço 

para futura e eventual aquisição de material de escritório e 

papelaria. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente termo é a alteração das quantidades contratadas, 

acrescendo em 10,59% o valor contratado conforme segue: 
 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
QUANTIDADE 
CONTRATADA

QUANTIDADE 
ADITIVADA  

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 
Giz de Cera Grosso cores variadas cx com 12 
unidade 

350 
480 2,36 1.132,80 

2 Cola branca não Tóxica frasco de 40gr 3.000 1.530 1,00 1.530,00 

3 Lápis de colorir grande cx com 12 unidades 300 1.730 3,16 5.466,80 

4 
Massa de modelar não tóxica em cores variadas 
cx 180 gr.c/12 unidades de cores 

400 
430 3,31 1.423,30 

5 
Tesoura escolar sem ponta cabo plástico cores 
diversas 

600 
630 1,66 1.045,80 

 
CLÁUSULA SEGUNDA– DA JUSTIFICATIVA : A alteração das quantidades licitadas é justificada devido ao 

fornecimento maior do que o licitado de alguns materiais que serão inclusos nos Kits Pedagógicos a serem entregues 

aos alunos da Rede Municipal de Ensino como suporte à modalidade de Ensino Remoto, adotada pelo município para 

o ano letivo de 2021 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO EMBASAMENTO LEGAL: O presente acréscimo tem embasamento legal 

conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos; (...) § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
 
 

Mortugaba, 11 de maio de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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PROCURADORIA JURÍDICA - PARECER JURÍDICO: 
 

Emitimos Parecer favorável ao presente Termo Aditivo, por estar conforme 
as disposições contidas na legislação pertinente, notadamente no quanto 

previsto na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 
 
 

Lucas Cavalcante Rocha 
OAB/BA. 39.959 
Assessor Jurídico 

 
 

Mortugaba, 11 de maio de 2021 . 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  
Rita de Cássia Cerqueira dos Santos 

CONTRATANTE 
 
 
 

CID GONÇALVES DE FIGUEIREDO – ME 
Cid Gonçalves de Figueiredo 

Contratada 
 

TESTEMUNHAS: 
 

01.    
Nome: 
CPF.: 

02.    
Nome: 
CPF.: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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PUBLICAÇÃO DE ADITIVO 

 
 
 

I Termo de aditivo ao Contrato de n.º 046/2021, proveniente do 

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 

005/2021, objetivando o Pregão Eletrônico para registro de preço 

para futura e eventual aquisição de material de escritório e 

papelaria. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O objeto do presente termo é a alteração das quantidades contratadas, 

acrescendo em 0, 234% o valor contratado conforme segue: 

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM 
QUANTIDADE 
CONTRATADA

QUANTIDADE 
ADITIVADA 

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Régua plástica tamanho 30 cm 1.000 300 0,78 234,00 

 
CLÁUSULA SEGUNDA– DA JUSTIFICATIVA: A alteração das quantidades licitadas é justificada devido ao 

fornecimento maior do que o licitado de alguns materiais que serão inclusos nos Kits Pedagógicos a serem entregues 

aos alunos da Rede Municipal de Ensino como suporte à modalidade de Ensino Remoto, adotada pelo município para 

o ano letivo de 2021. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO EMBASAMENTO LEGAL: O presente acréscimo tem embasamento legal 

conforme previsto no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 

com as devidas justificativas, nos seguintes casos; (...) § 1o O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras, até 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edifício ou de 

equipamento, até o limite de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos. 

 
 
 

Mortugaba, 11 de maio de 2021. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA - CNPJ 13.677.687/0001-46
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PROCURADORIA JURÍDICA - PARECER JURÍDICO: 

Emitimos Parecer favorável ao presente Termo Aditivo, por estar conforme 
as disposições contidas na legislação pertinente, notadamente no quanto 

previsto na Lei 8.666/93 e suas alterações. 
 

Lucas Cavalcante Rocha 
OAB/BA. 39.959 
Assessor Jurídico 

 
 

Mortugaba, 11 de maio de 2021 . 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA  
Rita de Cássia Cerqueira dos Santos 

CONTRATANTE 
 

NIVEA LIMA COSTA  
Veranice Rodrigues Brito Matos 

Contratada 
 

TESTEMUNHAS: 
 

01.    
Nome: 
CPF.: 

02.    
Nome: 
CPF.: 
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IV Termo de aditivo ao Contrato de n.º 

023/2020, proveniente da Tomada de 

Preços n.º 006/2019, objetivando a 

Contratação de empresa para execução 

dos serviços de construção de um 

campo de futebol com pavimento de 

grama sintética na sede do Município 

de Mortugaba-Ba. 

 

 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO 

O presente termo adi tivo tem por  objetivo alterar o prazo do contrato 023/2020, prorrogando 

o prazo de vigência, ficando o prazo fina l deste instrumento para o d ia 17 de agosto de 

2021. 

DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES 

Permanecem em vigor e ina lteradas as demais cláusulas e condições do Contrato. Assim, 

por estarem justas e acertadas, subscrevem as partes o presente Termo Aditivo, em 3 ( três)  

vias de igual  teor e forma, dando-o como bom e valioso, na presença de duas testemunhas. 

 
Mortugaba, 11 de maio de 2021. 

 
 

PROCURADORIA JURÍDICA - PARECER JURÍD ICO: 

Emitimos Pa recer favorável ao presente Termo Aditivo, por 
estar conforme as disposições contidas na legislação 

pe rtinente, notadamente no quanto previsto na Lei 8.6 66/93 e 
suas alterações. 

 

 
GLAUBER CANGUSSU GUERRA 

OAB-BA 46.139 
PROCURADOR MUNICIPAL 

 
Mortugaba, 11 de maio de 2021.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MORTUGABA 
Heráclito Luiz Paixão Matos 

CONTRATANTE 
 
 
 

SOUZA DAVID ENGENHARIA LTDA-ME 
Sandro Baleeiro Cardoso David 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

01.    
Nome: 
CPF.: 

 
 

02.    
Nome: 
CPF.: 

PUBLICAÇÃO 

Nos termos do § único do Art. 61 da Lei Federal n.º 
8.666/93, a Prefeitura Municipal de Mortugaba 
publica o presente Termo Aditivo na Imprensa Oficial , 
para que seja dado o fiel cumprimento e produção dos 
seus  legais e jurídicos efeitos . 

 
Mortugaba, 11  de maio de 2021. 

 

 
RAFAEL BRITO ALVES 

Presidente da COPEL. 
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