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Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 5.084, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

Regulamenta a Lei Municipal nº 2.013, de 13 de
Setembro de 2022, que dispõe sobre a Gestão
Democrática do Ensino Público Municipal por meio
de avaliação de critérios técnicos/pedagógicos e
posterior consulta pública à comunidade escolar,
para os cargos de gestores(as) e vice-gestores(as) das
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de
Lauro de Freitas, Estado da Bahia.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia no
uso de suas atribuições legais, principalmente no que estabelece a da Lei Municipal nº 2.013,
de 13 de Setembro de 2022,
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67, da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional –
LDBEN, sobre os profissionais da Educação, quanto à formação mínima em nível superior em
cursos de licenciatura, pedagogia, de graduação plena com complementação pedagógica;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 3º, 4º e 5º, da Lei Municipal nº 1.351, de
30 de outubro de 2009, quanto aos pré-requisitos para os postulantes aos cargos de gestores/as
e vice-gestores/as;
CONSIDERANDO o disposto no artigo 77, da Lei Municipal nº 1.375, de 23 de
junho de 2010, que prevê que os cargos de Diretores(as) e Vice-Diretores(as) das escolas
municipais de Lauro de Freitas serão preenchidos por meio de eleição direta, pela comunidade
escolar;
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1568, de 19 de junho de 2015, que
disciplina o Plano Municipal de Educação – PME, do Município de Lauro de Freitas, em
consonância com a Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que trata do Plano
Nacional de Educação – PNE, especialmente na Meta 19, que assegura condições para a
efetivação da gestão democrática da educação, associada a participação da comunidade
escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da Secretaria
Municipal de Educação para tanto e suas estratégias;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 14.113 de 25 de dezembro de 2020, que
regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), que no art. 14, inciso I, do parágrafo
1º, trata sobre o provimento do cargo ou função de gestor escolar de acordo com critérios
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técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a participação da
comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em avaliação de mérito e
desempenho.
DECRETA:
Art. 1º A gestão democrática do ensino público, consubstanciada no princípio
inscrito no artigo 206, inciso VI, da Constituição Federal e no artigo 202, inciso III, da Lei
Orgânica do Município de Lauro de Freitas, será exercida na forma deste Decreto, com vista à
observância dos seguintes preceitos:
I – autonomia dos estabelecimentos de ensino na gestão administrativa, financeira e
pedagógica em consonância com as diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e das
Legislações concernentes a administração financeira e pedagógica das instituições de
educação;
II – participação dos segmentos da comunidade escolar nos processos decisórios
através de órgãos colegiados;
III – transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos;
IV – eficiência e transparência na decisão do que deve ser adquirido/realizado a
partir do uso dos recursos públicos;
V – articulação da equipe gestora escolar integrada pelo(a) gestor(a), vice-gestor(a),
secretário(a) escolar e coordenação pedagógica;
VI – nomeação dos(as) gestores(as) e vice-gestores(as) pelo(a) prefeito(a) municipal,
mediante consulta pública à comunidade escolar, ressalvado os casos em que a indicação pro
tempore seja imprescindível.
Art. 2º Para o provimento dos cargos comissionados de gestor(a) e vice-gestor(a),
será realizado processo consultivo à comunidade escolar, assegurado o caráter de livre
nomeação e exoneração pelo(a) Chefe do Poder Executivo.
Parágrafo único. As regras constantes para a consulta pública à comunidade escolar
serão regidas por Edital específico elaborado por Comissão Paritária própria, a ser instituída
por ato normativo da Secretaria Municipal de Educação de Lauro de Freitas.
Art. 3º Para concorrer aos cargos de gestor(a) e vice-gestor(a) nas unidades escolares
da Rede Municipal de Ensino de Lauro de Freitas, o(a) candidato(a) deverá exercer a função
de professor(a), coordenador(a) pedagógico(a), auxiliar de classe ou profissional da educação
de nível superior, efetivo ou não, desde que atenda os seguintes critérios:
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I – ter concluído curso em nível superior na área da Educação, como pedagogia,
licenciatura plena (em qualquer área do conhecimento) e ou complementação pedagógica em
Instituição de Ensino Superior credenciada com curso autorizado pela instância competente;
II – ter no mínimo seis meses de atuação na Unidade Escolar em que pretende
concorrer aos cargos de gestão ou vice-gestão;
III – estar regular com a prestação de contas do Programa Dinheiro Direto na Escola
(PDDE) em 2021, especificamente para aqueles(as) que exerciam a gestão da Unidade
Escolar naquele ano;
IV – apresentar certificado de conclusão e aprovação no curso de Formação em
Gestão de Unidade Escolar.
Art. 4º A Formação em Gestão de Unidades Escolares, de que trata o inciso IV, do
artigo 3º, deste Decreto, será promovida pela Secretaria Municipal de Educação, organizada
pela Escola de Governo da Prefeitura Municipal de Lauro de Freitas e executada pela
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, tendo como objetivo o atendimento às legislações
educacionais vigentes, e:
I – desenvolver habilidades e competências para práticas de gestão democrática e
participativa nas unidades escolares;
II – favorecer o trabalho coletivo da comunidade escolar com transparência nas
ações;
III – incentivar a comunidade escolar a contribuir com os processos de ensino
aprendizagem dos(as) estudantes;
IV – garantir os direitos das crianças, adolescentes, jovens e adultos, assegurando
uma formação pautada nos direitos humanos em todas as suas dimensões e diversidades;
V – assegurar o uso ético e legal do erário público;
VI – apresentar estratégias que possibilitem assegurar e monitorar os processos de
ensino e aprendizagem;
VII – proporcionar o diálogo com foco na compreensão das legislações atualizadas,
vinculadas ao fazer pedagógico, contextualizando o processo de ensino aprendizagem na
contemporaneidade;
VIII – garantir a discussão sobre a Gestão Escolar e o cumprimento das Metas e
Estratégias do Plano Municipal de Educação – PME;
IX – desenvolver o pensamento crítico a partir do conhecimento da realidade, do
estabelecimento de rotinas pedagógicas e administrativas, da análise situacional e o exercício
da inteligência emocional por meio do autoconhecimento e autocontrole;
X – contribuir com o desenvolvimento da gestão democrática a partir dos seus pilares
norteadores;
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XI – possibilitar o uso eficaz dos recursos do PDDE com autonomia e celeridade,
assim como custear despesas com manutenção e pequenos investimentos na estrutura física da
escola;
XII – garantir o entendimento da relevância do recurso oriundo do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE), como assistência financeira que tem a finalidade de trazer
melhorias na infraestrutura física, na qualidade pedagógica, além de reforçar a autogestão
escolar, como também elevar os índices de desempenho da Educação Básica;
XIII – proporcionar a compreensão da composição do Novo FUNDEB, a divisão dos
gastos para custear a educação pública no Brasil e a complementação da União, fazendo com
que haja maior participação nos investimentos.
Art. 5º A Formação será organizada em 03 (três) Módulos de 20 horas cada,
perfazendo um total de 60 (sessenta) horas, abordando as seguintes dimensões:
a)
b)
c)

Módulo I – Gestão Democrática e Participativa das Unidades Escolares;
Módulo II – Gestão Pedagógica das Unidades Escolares;
Módulo III – Gestão Administrativa e Financeira das Unidades Escolares.

§1º Ao final de cada Módulo será realizada avaliação da aprendizagem aplicada pelo
instrutor da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, e avaliação de reação aplicada pela
equipe da Escola de Governo.
§2º Serão considerados(as) aprovados(as) os(as) cursistas que alcançarem a média
final 7,0 (sete) e tiverem no mínimo 75% (setenta e cinco por cento) de presença em cada
Módulo.
§3º Os(as) servidores(as) municipais aprovados(as) receberão a certificação do curso
de Formação em Gestão de Unidade Escolar.
Art. 6º Serão ofertadas 300 (trezentas) vagas para o Curso de Formação em Gestão
de Unidades Escolares, para os(as) servidores(as) da educação que tenham atendido os
critérios elencados no artigo 3º, incisos I, II e III, deste Decreto, até a data da inscrição no
Curso de Formação em Gestão de Unidade Escolar.
§1º Serão garantidas vagas prioritariamente para os(as) atuais gestores(as) e vicegestores(as), desde que atendam aos critérios estabelecidos no art. 3º e seus incisos I, II e III,
deste Decreto.
§2º As demais vagas serão disponibilizadas aos(as) interessados(as), desde que
atendam aos critérios estabelecidos no art. 3º e seus incisos I, II e III, deste Decreto.
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§3º Sendo o número de candidatos(as) maior do que o de vagas, será aplicado o
critério de maior tempo de efetivo exercício na Rede Municipal de Educação do município e
não haver sido afastado(a) das suas funções na Unidade Escolar nos últimos 06 (seis) meses.
§4º Em caso de empate nos critérios deste artigo, será dada a preferência ao
interessado que tenha idade mais elevada, considerando dia, mês e ano.
Art. 7º As inscrições no Curso de Formação em Gestão de Unidade Escolar serão
realizadas através do link: https://forms.gle/Zx1C52SpoMYYKoVd6, no período de 5 a 7 de
outubro de 2022, sendo imprescindível anexar os seguintes documentos:
I – RG e CPF;
II – declaração de vínculo comprovando o período mínimo de seis meses de atuação
na Unidade Escolar de sua lotação, até a data da inscrição;
III – diploma de formação em nível superior em Pedagogia ou Licenciatura Plena ou
complementação pedagógica em Instituição de Ensino Superior credenciada com curso
autorizado pela instância competente.
§1º As inscrições serão homologadas após a conferência dos documentos anexados,
por uma Comissão criada especificamente para esse fim, observando o disposto no art. 3º,
incisos I, II e III e art. 6º e seus parágrafos deste Decreto.
§2º A lista dos inscritos no curso de Formação em Gestão de Unidade Escolar será
publicada no Diário Oficial do Município em até 72 horas após o encerramento das inscrições.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto Municipal
Nº 4.327, de 11 de outubro de 2018 e suas alterações posteriores.
Art. 9º Este Decreto entra vigor na data de sua publicação.

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.082, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022

Substitui integrantes do Conselho Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional de Lauro de
Freitas – COMSEA/LF, na forma que indica e
dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia,
no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art.1º Ficam substituídos os integrantes do Conselho Municipal de Segurança
Alimentar e Nutricional de Lauro de Freitas – COMSEA/LF, representantes do Poder Público
Municipal, nos seguintes termos:
I- Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais - SEGOV
a) Titular: Sr. Edson Vieira Correia , substituído pelo Sr. Antônio Jorge de Oliveira
Birne.
II- Secretaria Municipal de Politicas para Mulheres - SPM
a) Suplente: Sra. Nelia Santana Pereira Bela, substituída pela Sra. Carla de Abreu
Ceo
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art.3ºRevogam-se as disposições em contrário.

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
DECRETO MUNICIPAL Nº5.083, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

Prorroga prazo contido no Decreto nº 5.020/2022, que
regulamenta as condições estabelecidas na Lei nº 1.905, de
29 de dezembro de 2020, que institui o PRD - Programa de
Regularização de Débitos Fiscais do Município de Lauro de
Freitas - Bahia.

A PREFEITA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA:
Art.1º Prorroga o prazo contido no caput do artigo 3º do Decreto nº 5020/2022, que passa
a vigorar com a seguinte redação:
“Art.3º A adesão do contribuinte ao PRD, para quitação e/ou parcelamento estabelecidos
neste Decreto, poderá ser efetuada até 31 de outubro de 2022, obedecendo as seguintes condições:”

Art.2º Este decreto produzirá seus efeitos a partir da data da sua publicação.

Lauro de Freitas, 30 de Setembro de 2022.

LUIZ CLAUDIO GUIMARÃES SOUZA
Secretário Municipal da Fazenda

MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

1
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DECRETO MUNICIPAL Nº 5.085, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

Estabelece a suspensão da cobrança da tarifa pública
no Serviço Público de Transporte de Passageiros do
Município de Lauro de Freitas, nos dias e horários
que menciona.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia no
uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 1º da Constituição Federal, a República
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito, e que a Democracia, enquanto regime
político tem como elemento essencial o exercício do sufrágio, por meio do voto;
CONSIDERANDO que, nos termos do art. 23 da Constituição Federal, é
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios zelar pela
guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas;
CONSIDERANDO a obrigatoriedade do voto, em solo brasileiro, para os maiores de
dezoito anos, imposta pelo art. 14, § 1º, I, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, desde a edição da Emenda Constitucional nº 90/15, o
transporte é direito social arrolado no art. 6º da Constituição Federal;
CONSIDERANDO que, na forma do art. 30, V, da Constituição Federal, compete aos
Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial,
DECRETA:
Art. 1º Fica determinada a suspensão da cobrança da tarifa pública aos usuários do
sistema de transporte público coletivo do Município de Lauro de Freitas, no horário
compreendido das 06h às 19h, nas seguintes datas:
I – no dia 2 de outubro de 2022, quando ocorrerá o primeiro turno das Eleições de
2022;
II – no dia 30 de outubro de 2022, caso ocorra o segundo turno das Eleições de 2022.
Parágrafo único. O direito à gratuidade disposta no caput fica condicionado à
apresentação do título de eleitor ou e-Título.
Art. 2º A suspensão estabelecida neste Decreto abrange todo o Serviço Público de
Transporte de Passageiros por Ônibus e Micro-ônibus no Município de Lauro de Freitas.
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Art. 3º Nos dias e horários indicados no art. 1º, todo o Serviço Público de Transporte
de Passageiros por Ônibus e Micro-ônibus no Município de Lauro de Freitas deve operar com
a integralidade da frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao fluxo
extraordinário de pessoas em trânsito para as suas respectivas zonas eleitorais.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais.
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DECRETO MUNICIPAL Nº 5.086, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

Dispõe sobre a atualização das medidas de
enfrentamento ao novo coronavírus, causador da
COVID-19, a serem adotadas no Município de Lauro
de Freitas, na forma que indica e dá outras
providências.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS, Estado da Bahia, no
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 101, da Lei Orgânica do Município de
Lauro de Freitas e,
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem reduzir o risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma do art. 196, da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, através da qual
o Ministério da Saúde declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN), decorrente da infecção humana causada pelo novo coronavírus
(2019-nCoV), o que se justifica dada a permanência na redução do número de casos
confirmados, casos ativos e óbitos, com a consequente diminuição do número de pacientes
internados pela doença, o que ocorre também no Estado da Bahia e no Município de Lauro de
Freitas;
CONSIDERANDO a evolução do conhecimento disponível sobre a efetividade das
estratégias não farmacológicas e sobre a eficácia da vacinação para o enfretamento à pandemia
da COVID-19;
CONSIDERANDO o avanço da vacinação contra a COVID-19 no Município,
alcançando ampla cobertura vacinal,
DECRETA:
Art. 1º Permanecem autorizados, em todo Município de Lauro de Freitas, observado
o quanto disposto neste Decreto, os eventos e atividades com a presença de público, tais como:
cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados,
eventos exclusivamente científicos e profissionais, circos, parques de exposições, solenidades
de formatura, feiras, passeatas, parques de diversões, espaços culturais, teatros, cinemas,
museus, espaços congêneres e afins, templos para atos religiosos litúrgicos e os eventos
desportivos coletivos profissionais.
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§ 1º Nos eventos e atividades referidos no caput deste artigo em que haja controle de
acesso, o público deverá atender o quanto disposto no art. 2º, deste Decreto.
§ 2º Nos eventos com venda de ingresso, os artistas, o público, a equipe técnica e os
colaboradores deverão atender o quanto disposto no art. 2º, deste Decreto.
Art. 2º Fica obrigado o uso de máscaras de proteção apenas:
I – em hospitais e demais unidades de saúde, tais como: clínicas e Unidades de ProntoAtendimentos – UPA’s;
II – para indivíduos que estejam apresentando sintomas gripais, tais como: tosse,
espirro, dor de garganta ou outros sintomas respiratórios, ou que tenham tido contato com
pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença;
III – para indivíduos com confirmação de COVID-19, mesmo que assintomáticos;
IV – para indivíduos imunossuprimidos, ainda que em dia em relação ao esquema
vacinal contra COVID-19.
Parágrafo único. Os indivíduos que tiveram contato com pessoas com confirmação
de COVID-19, mesmo que assintomáticas, permanecerão obrigadas ao uso de máscara por 14
(quatorze) dias.
Art. 3º Apenas na visitação social aos hospitais e demais unidades de saúde será
exigida a comprovação de vacinação, mediante apresentação do documento fornecido no
momento da imunização ou do Certificado COVID, obtido através do aplicativo “CONECTE
SUS” do Ministério da Saúde, que contenha a confirmação de:
I – 02 (duas) doses da vacina ou dose única, para o público geral;
II – 01 (uma) dose da vacina para crianças e adolescentes alcançados pela Campanha
de Imunização contra a COVID-19, observado o prazo de agendamento para segunda dose;
III – doses de reforço subsequentes da vacina para o público alcançado por esta etapa
da Campanha de Imunização contra a COVID-19.
Parágrafo único. O tratamento das informações sanitárias dispostas na forma do
caput deste artigo estará submetido às medidas de mitigação de riscos à privacidade,
observando, especialmente, os princípios de segurança, transparência, finalidade, adequação e
necessidade.
Art. 4º Permanecem autorizadas as atividades letivas, de maneira 100% (cem por
cento) presencial, nas unidades de ensino, públicas e particulares, conforme disposições
editadas pela Secretaria da Educação.
Art. 5º O disposto neste Decreto será aplicado a órgãos e entidades integrantes da
Administração Pública Municipal.
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Art. 6º Em caso de descumprimento do quanto disposto neste Decreto, deverão ser
acionados os órgãos especiais vinculados à Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia,
para verificação da incidência dos arts. 268 e 330, do Código Penal Brasileiro.
Art. 7º Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente o Decreto
Municipal n° 5.025, de 13 de maio de 2022.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2022.

Moema Isabel Passos Gramacho
Prefeita Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais.
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO TERMO DE INEX Nº 035/2022

À vista dos documentos contidos nos autos e nos termos da art. 25º, Inciso III, Lei 8.666/93,
dispenso o procedimento licitatório para a realização da despesa abaixo especificada, homologado e
adjudicado. Processo: 16991/2022. Credor: Universidade do Estado da Bahia – UNEB, inscrita no
CNPJ nº 14.485.841/0001-40 Valor: R$ 146.749,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e
quarenta e nove reais). Dotação: 02.1001.2604.33903900.15001001 Objeto: Contratação da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB para ministrar curso básico de Gestão Escolar para 300
(trezentos) Gestores Escolares, coordenadores pedagógicos e professores do Município de Lauro de
Freitas/BA, conforme especificações técnicas em termo de referência no processo supra. Data da
Assinatura: 28 de setembro de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 178/2022

Contratante: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS Contratada: Universidade do Estado da
Bahia – UNEB, inscrita no CNPJ nº 14.485.841/0001-40 Modalidade: Inexigibilidade nº 035/2022,
art. 25, III, da Lei 8.666/93. Processo: 16991/2022. Objeto: Contratação da Universidade do
Estado da Bahia – UNEB para ministrar curso básico de Gestão Escolar para 300 (trezentos)
Gestores Escolares, coordenadores pedagógicos e professores do Município de Lauro de
Freitas/BA, conforme especificações técnicas em termo de referência no processo supra. Valor: A
CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pelo objeto do presente contrato, o valor de R$
146.749,00 (cento e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e nove reais). Dotação
orçamentaria: 02.1001.2604.33903900.15001001 Período de vigência: O prazo de vigência do
contrato é de 04 (quatro) meses, com período de execução de 03/10/2022 a 03/02/2023. Data da
Assinatura: 28 de setembro de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 089/202020/SMS
CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
SALVADOR,

pessoa

jurídica

inscrita

no

CNPJ/MF

sob

o

CONTRATRANTE: MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

nº

15.233.505/0001-73.

Processo Administrativo:

15722/2022. Licitação: Pregão Eletrônico nº 025/2019/SMS, este contrato é regido pela Lei nº.
8.666/93 e demais normas de direito administrativo e civil pertinentes. Objeto do Contrato:
Contratação de empresa especializada na prestação de serviço com realização de exames de
eletroneuromiografia e eletroencefalograma, para atender a necessidade da saúde dos usuários do
município de Lauro de Freitas-BA, conforme termo de referência e planilha anexa ao edital do
pregão eletrônico nº 025/2019/SMS. Objeto do Aditamento: Aditivo de valor do contrato no
percentual de 25% (vinte e cinco por cento), correspondente à R$ 31.888,75 (trinta e um mil
oitocentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) do valor global de R$ 127.555,00 (cento
e vinte e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais), totalizando novo global de R$159.443,75
(cento e cinquenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos),
mantidas as demais condições contratadas, conforme dotação orçamentária supra e justificativa
acostada ao processo administrativo em epígrafe, em atendimento à requisição da Secretaria
Municipal de Saúde. Dotação Orçamentária: 23.2301.2359.33903900.16000000. Data de
Assinatura: 28 de setembro de 2022. Moema Isabel Passos Gramacho.
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Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SESP Nº 009, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022.

Instaura sindicância investigativa e dá outras providências.

O SECRETÁRIO MUNICPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LAURO DE FREITAS,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, fundamentado no que dispõe o artigo 159 da lei
Municipal 1.519 de 18 de dezembro de 2013 e
CONSIDERANDO a solicitação de despesa e contratação em andamento, materializada no
Processo Administrativo nº 11041/2022, com a finalidade de realizar processo licitatório para
contratação de empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos do tipo pesado;
CONSIDERANDO a solicitação de despesa e contratação em andamento, materializada no
Processo Administrativo nº 14389/2022, com a finalidade de realizar contratação emergencial de
empresa especializada na prestação serviços de locação de veículos do tipo pesado;
CONSIDERANDO o despacho da Controladoria Geral do Município (CGM) a fim de que
seja averiguada responsabilidade de servidor(es) municipal(s) ante a “abertura tempestiva de processo
licitatório”,

RESOLVE:

Art.1° Determinar a instauração de sindicância investigativa, para apurar eventual
responsabilidade de servidor(es) dos quadros desta Secretaria Municipal de Serviços Públicos em não
proceder, no período aprazado, à abertura tempestiva de novo procedimento licitatório, com vistas a
atender à demanda decorrente dos serviços de locação de veículos do tipo pesado sob a
responsabilidade da secretaria, atendida, até então, mediante a contratação administrativa de nº
076/2017.
Art.2º Designar a servidora MANUELA LEAL CARVALHO (mat. nº 78474), na condição
de presidente, a servidora VALDELICE MARIA DA CONCEIÇÃO (mat. nº 533) e a servidora
DALILA SOUSA DA SILVA (mat. nº 90444), as duas últimas na condição de membros da comissão
sindicante, para a apuração dos fatos acima mencionados.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE LAURO DE FREITAS
Art.3º Designar a servidora DALILA SOUSA DA SILVA (mat. nº 90444), para secretariar
os trabalhos da comissão sindicante.
Art.4º Deliberar que tal sindicância, por sua natureza investigativa, será célere, ocorrerá sem
publicidade e não terá natureza acusatória.
Art.5º A comissão ora nomeada, terá o prazo de 30 (trinta) dias para concluir a apuração dos
fatos, dando ciência dos mesmos à autoridade superior.
Art.6º Para bem cumprir as suas atribuições, a comissão terá acesso a toda documentação
necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas
que entender pertinentes.
Art.7º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2022.

Antônio Carlos Ferreira de Abreu
Secretário Municipal de Serviços Públicos

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,
Antônio Jorge de Oliveira Birne
Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais.
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Resoluções

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

RESOLUÇÃO Nº01, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022
CONSELHO DE DEFESA DA PESSOA IDOSA

Dispõe sobre a Eleição, formação e da Comissão Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa
Idosa do Município de Lauro de Freitas, Estado da Bahia.
Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - CMDDPI, no uso de suas atribuições
legais e regimentais, conforme determinação na reunião ordinária de posse e eleição da Comissão
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa ocorrida em 25 de setembro de 2020.
Considerando o que preceitua o § 1º do artigo 2º pela Lei Municipal n.º 1.883, de 28 de agosto de
2020, lei de criação do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Lauro de
Freitas.
Considerando que o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa é órgão paritário
com função deliberativa, consultiva, controladora e fiscalizadora das políticas de defesa dos direitos
da Pessoa Idosa.
RESOLVE:
Art.1º Aprovar a indicação dos Representantes abaixo nomeados para compor a Comissão
Gestora do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, resultado da eleição.
IIIIIIIVV-

Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social: Helder Silva Governamental
Representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa: Hilda
Maria Caldeira Sanches – Não Governamental - Instituição Villa Sênior
Representante do Terceiro Setor: Antônio Carlos Almeida Rocha - Não Governamental Rotary Clube de Lauro de Freitas.
Representante do Conselho Municipal de Assistência Social: Adalberto João Teixeira Não Governamental – ACCABEM Associação de Caridade Adolfo Bezerra de Menezes
Representante da Câmara Municipal de Lauro de Freitas: Roseane Mira da Silva Governamental
Art.2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Lauro de Freitas, 30 de setembro de 2022.

Hilda Maria Caldeira Sanches
Presidente do CMDDPI
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