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Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS
REGIÃO METROPOLITANA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 004/2021
DE 05 DE JANEIRO DE 2021
“Dispõe sobre alteração no caput do
artigo 1° do Decreto nº 117/2020, de 11 de
dezembro de 2020, no sentido de
prorrogar o prazo das medidas de
restrição da locomoção e circulação
noturna, mantendo as ações adotadas no
Município
de
Candeias
para
o
enfrentamento ao novo coronavírus,
causador da COVID - 19.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 111, V, da Lei Orgânica do
Município de Candeias:
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) 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 356, de 11 de março de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO que o Governo Federal já qualificou a situação nacional em
relação à Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do coronavirus, como
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA nos termos do Decreto Legislativo n. ° 6,
de 20 de março de 2020, da lavra do Egrégio Congresso Nacional e reconhece,
por meio da Portaria n. ° 454, de 20 de março de 2020, estado de transmissão
comunitária do coronavírus (Covid- 19);
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia já qualificou a situação
estadual em relação à Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do
coronavírus, como ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, nos termos do
Decreto Legislativo n. ° 2.041, de 23 de março de 2020, da lavra da Colenda
Assembleia Legislativa do Estado da Bahia;

CONSIDERANDO que o Município de Candeias, por intermédio do Decreto nº
029/2020, de 03 de abril de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública no
Município de Candeias;
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CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo n. ° 2.185, de 08 de abril de 2020, da
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Governo do Estado
da Bahia reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Município
de Candeias;
CONSIDERANDO que o Decreto n° 19.651, de 20 de abril de 2020, da lavra do
Governador do Estado da Bahia homologou o Decreto do Município de Candeias
nº 019/2020, de 17 de março de 2020, que declarou Situação de Emergência no
referido Município;
CONSIDERANDO que no atual e delicado estágio de enfrentamento da pandemia
no âmbito do Município de Candeias, vidas só poderão ser salvas se houver a
fundamental compreensão de todos, quanto à imprescindibilidade das medidas de
isolamento social rígida, ficando a cargo do Poder Público, no uso de seu legítimo
poder de polícia, as providências necessárias para que essas medidas sejam
efetivamente observadas;
CONSIDERANDO que a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado da
Bahia levou à apreciação dos Deputados Estaduais o Projeto de Decreto
Legislativo nº 2.922-20, de 30 de setembro de 2020, que tem como escopo a
prorrogação do estado de calamidade pública no Município de Candeias até o
final do ano de 2020;
DECRETA
Art. 1º. O caput do artigo 1° do Decreto nº 117/2020, de 11 de dezembro de
2020, passa a ter a seguinte redação:
“Fica prorrogada no Município de Candeias,
a medida de restrição de locomoção noturna,
sendo vedado a qualquer indivíduo a
permanência e o trânsito em vias,
equipamentos, locais e praças públicas, das
22:00h às 05:00h, a partir da 00h do dia 06
de janeiro de 2021, até às 24h do dia 31 de
janeiro de 2021.”
Art. 2º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de Candeias, 05 de janeiro de 2021.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito
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DECRETO Nº 005/2021
DE 05 DE JANEIRO DE 2021
“Altera o artigo 1º do Decreto nº 120/2020,
de 22 de dezembro de 2020, e cria o
parágrafo único do referido artigo, a fim
de ratificar o Decreto Estadual nº
20.165/2021, que proíbe a realização de
festas e shows até o dia 15 de janeiro de
2021, como medida de combate a
propagação do coronavirus”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 111, V da Lei Orgânica do
Município de Candeias:
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de
Importância Internacional (ESPII) 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 356, de 11 de Março de 2020 do Ministério da
Saúde, que dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, estabelecendo as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus (COVID-19) no Brasil;
CONSIDERANDO que o Governo Federal já qualificou a situação nacional em
relação à Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do coronavirus, como
ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA nos termos do Decreto Legislativo n. ° 6,
de 20 de março de 2020, da lavra do Egrégio Congresso Nacional e reconhece,
por meio da Portaria n. ° 454, de 20 de março de 2020, estado de transmissão
comunitária do coronavírus (Covid- 19);
CONSIDERANDO que o Governo do Estado da Bahia já qualificou a situação
estadual em relação à Emergência de Saúde provocada pela Pandemia do
coronavirus, como ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA, nos termos do Decreto
Legislativo n. ° 2.041, de 23 de março de 2020, da lavra da Colenda Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia;
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CONSIDERANDO que o Município de Candeias, por intermédio do Decreto nº
029/2020, de 03 de abril de 2020, declarou Estado de Calamidade Pública no
Município de Candeias;
CONSIDERANDO que o Decreto Legislativo n. ° 2.185, de 08 de abril de 2020, da
lavra da Colenda Assembleia Legislativa do Estado da Bahia Governo do Estado
da Bahia reconheceu a ocorrência do estado de calamidade pública no Município
de Candeias;
CONSIDERANDO que o Decreto n° 19.651, de 20 de abril de 2020, da lavra do
Governador do Estado da Bahia homologou o Decreto do Município de Candeias
nº 019/2020, de 17 de março de 2020, que declarou Situação de Emergência no
referido Município;
CONSIDERANDO que, no atual e delicado estágio de enfrentamento da
pandemia no âmbito do Município de Candeias, vidas só poderão ser salvas se
houver a fundamental compreensão de todos, quanto à imprescindibilidade das
medidas de isolamento social rígida, ficando a cargo do Poder Público, no uso de
seu legítimo poder de polícia, as providências necessárias para que essas
medidas sejam efetivamente observadas;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 2440, de 29 de junho de 2020,
expedido pelo Excelentíssimo Presidente da Assembleia Legislativa o Estado da
Bahia, que prorrogou por 90 dias, a partir de 30 de junho de 2020, o estado de
calamidade pública no Município de Candeias;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 19.586 de 27 de março de 2020, da lavra do
Governo do Estado da Bahia, ratifica a declaração de situação de emergência em
todo território baiano, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19, e
regulamenta, no Estado da Bahia, as medidas temporárias para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 20130 de 03 de dezembro de 2020, da lavra
do Governo do Estado da Bahia, suspende em todo território do Estado da Bahia
a realização de shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente
do número de participantes;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 20131 de 04 de dezembro de 2020, da lavra
do Governo do Estado da Bahia, suspende em todo território do Estado da Bahia
a realização dos eventos e atividades com a presença de público superior a 200
(duzentas) pessoas, ainda que previamente autorizados, que envolvem
aglomeração de pessoas, tais como: eventos desportivos, religiosos, cerimônias
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de casamento, feiras, circos, eventos científicos, solenidades de formatura,
passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica;
CONSIDERANDO que o Decreto nº 20.165 de 04 de janeiro de 2021, da lavra do
Governo do Estado da Bahia, altera a redação do art. 9º do Decreto nº 19.586, de
27 de março de 2020, no sentido de suspender as atividades mencionadas no
referido decreto até 15 de janeiro de 2021;
DECRETA
Art. 1º. O art. 1º do Decreto nº 120/2020, de 22 de dezembro de 2020, passa a
vigorar com a seguinte redação:
“Na área territorial do município de Candeias, durante
o período da pandemia do coronavirus, só será
permitida a realização de eventos presencial com no
máximo 100(cem) pessoas, seja ele público ou
privado, com ou sem fins lucrativos. Fica autorizado a
celebração de missas e cultos religiosos cujo público
não poderá ultrapassar o limite de 100 (cem)
pessoas. Nos eventos a que se refere este artigo
deve ser respeitado o distanciamento mínimo de 02
(dois) metros entre as pessoas, com a e observância
e cumprimento dos protocolos de segurança e
higiene, bem como a disponibilização de álcool gel e
o uso obrigatório de máscara. Essa medida pode ser
alterada
caso
haja
mudança
do
cenário
epidemiológico, com possibilidade de revisão a
qualquer tempo.

Parágrafo Único: Estão suspensos até o dia 15 de janeiro de 2021 a realização de
shows, eventos festivos e afins, público ou privado, com qualquer número de
pessoas, em conformidade com os Decretos Estaduais nº 19.586 de 27 de março
de 2020; nº 20.130 de 03 de dezembro de 2020; nº 20.131 de 04 de dezembro de
2020; nº 20.149 de 16 de dezembro de 2020, nº 20.165 de 04 de janeiro de 2021
como medida de proibir aglomerações e combater contágio ao Coronavirus no
município de Candeias.”

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

Gabinete do Prefeito do Município de Candeias, 05 de janeiro de 2021.

PITÁGORAS ALVES DA SILVA IBIAPINA
Prefeito
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V - não tenha sido excluído do exerccício da proffissão, por decisão
d
sanccionatória do
o órgão proffissional
c
competente,
, em decorrêência de infração ético--profissionall, pelo prazo
o de 08 (oito
o) anos, salvo
o se o ato
h
houver
sido anulado ou suspenso peelo Poder Ju
udiciário;
V - não tenh
VI
ha sido demitido do servviço público
o em decorrê
ência de pro
ocesso administrativo ou
u judicial,
p prazo de 08 (oito) anos,
pelo
a
contad
dos da decissão, salvo se o ato houveer sido susp
penso ou anu
ulado pelo
P
Poder
Judiciáário;
V - no caso de Magistraado e de meembro do Ministério
VII
M
Público, não teenha sido ap
posentado
c
compulsoria
mente por decisão
d
sanccionatória, que
q não tenha perdido o cargo por sentença ou
u que não
tenha pedido
o exoneraçãão ou aposentadoria volluntária na pendência
p
d processo administrattivo
de
d
disciplinar,
p prazo dee 08 (oito) anos;
pelo
a
V - não ten
VIII
nha sido responsável po
or atos julgados irregulaares por decisão definitiva do Tribun
nal de
C
Contas
da Un
nião, do Trib
bunal de Con
ntas de Estaado, do Distrrito Federal ou de Muniicípio, ou ain
nda, por
c
conselho
de contas de Município;
M
IX
X - não tenh
ha sido punid
do, em decisão da qual não caiba re
ecurso administrativo, eem processo
o disciplinarr
p ato lesivo ao patrimônio público
por
o de qualqueer esfera de
e governo;
y procuração para os caandidatos qu
y)
ue optem po
or se fazerem representtados por teerceiro, com
m firma
d
devidamente
e reconhecid
da em cartó
ório;
a comprovvação de ter exercido effetivamente a função de
aa)
e jurado;
a Atestado
ab)
o de Saúde Ocupacional
O
l – ASO, expedido por Médico
M
do Trrabalho ou SServiço Méd
dico
E
Especializado
o em Medicina Ocupacional;
a Cópia dos exames ap
ac)
presentadoss quando da realização da
d avaliação
o médica.
O candidato que, na datta da contraatação, não reunir os do
ocumentos requisitado
os e enumerrados
a
acima,
perde
erá o direito
o ao ingresso na referid
da função te
emporária, conforme
c
prrevisto no edital
e
do
c
certame,
item 12.4.
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1. Ocandidatoque já for ocupante de cargo público, em caso de acu
1
umulação leegal de carggos, deverá
trazer uma declaração
o original expedida
e
p
pelos
Recurrsos Human
nos/Dep. de Pessoal do órgão/
e
entidade
infformando o cargo, carrga horária e o horário
o de trabalh
ho exercido
o pelo cand
didato para
q se possaa verificar a compatibilidade de horários.
que

CLASSIFICAÇÃO
36º
37º

FUN
NCAO: AUXILIAR DE SER
RVIÇOS GERA
AIS
INSCRIÇÃ
ÃO
NOM
ME
1019029
9-5
MARC
COS FERREIR
RA DE QUEIROZ
1041666
6-8
TIAGO DE MELLO ACIOLY

CLASSIFICAÇÃO
6º
7º

FUNCAO
O: CONDUTOR DE VEICULLO DE EMERGENCIA
INSCRIÇÃ
ÃO
NOM
ME
1012141-2
WELITTON GALVAO
O DOS SANTOS
1059870
0-7
BRUNO ANJOSS MENEZES
FUNC
CAO: MAQUEEIRO

CLASSIFICAÇÃO
10º
11º
12º
13º

INSCRIÇÃ
ÃO
1053461
1-0
1011322
2-3
1016036
6-1
1034342
2-3

CLASSIFICAÇÃO
17º
18º

INSCRIÇÃ
ÃO
1056463
3-2
1054988
8-9

NOM
ME
FILIPE DE OLIVEEIRA SANTOSS
DANIEL WELLISON
N LIMA SOUZA
WEESLEY SILVA DOS
D SANTOSS
ROBERTTO CONCEIC
CAO DOS SAN
NTOS
FUNC
CAO: PORTEEIRO
NOM
ME
MAU
URICIO CAJU
UI CONCEICAO
CRISTIANO
O S SILVA

Candeias - BA
A,05 deJaneiirode 2021..

Marcelo de Jesus Cerqueira
erino
Seccretário inte
Secretaria Municipal da Saúde
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