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providencias.
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Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

DECRETO Nº 3.450/2020.

“Concede Licença sem Vencimentos”.

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

VALENÇA, Estado da

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica concedida Licença sem Vencimentos para o
(a) Servidor (a) Municipal Concursado (a) MARINÊS ANGELOS DOS SANTOS, Matricula
nº 1243-1, Portadora da C.I. Nº 0345721802 e CPF Nº 393165055-34, exercendo a
Função de AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, pelo período a partir de 28 de
fevereiro de 2020 a 28 de fevereiro de 2022, 02 (dois) anos, para atendimento de
interesses particulares
.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA,
em 17 de fevereiro de 2020.

RICARDO SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
ROSANA SILVA MOURA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Trav. General Labatut, S/N – Centro - CEP 45400-000 - FAX – (75) 3641 - 8610 - C.N.P.J. 14235899/0001-36 - Valença – Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

DECRETO Nº 3.451/2020.

“Exonera à pedido a Servidora ANDRÉA
DOS SANTOS LUZ”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar à pedido o(a) Servidor(a) Municipal
ANDRÉA DOS SANTOS LUZ, Matricula nº 7133301, portador(a) do RG nº
0558087191 e CPF nº 967823585-49, exercendo a Função REDA de PEDAGOGO(A),
lotado(a) na SECRETARIA MUNICIPAL DA PROMOÇÃO SOCIAL, com efeito retroativo
a 10 de fevereiro de 2020, por motivos de ordem particular.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA,
em 17 de fevereiro de 2020.

RICARDO SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
ROSANA SILVA MOURA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Trav. General Labatut, S/N – Centro - CEP 45400-000 - FAX – (75) 641 - 3311 - C.N.P.J. 14235899/0001-36 - Valença – Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

DECRETO Nº 3.460/2020.

Exonera à Pedido Titular do Cargo em
Comissão
de
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
MUNICIPAL
DE
AGRICULTURA FAMILIAR.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA,
Bahia, no uso de suas atribuições legais,

Estado da

D E C R E T A:

Art. 1º - Exonerar à pedido Titular do Cargo em Comissão de
DIRETOR DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA FAMILIAR, Símbolo CC-4
– SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, o Sr. MARINALDO FERREIRA
LEMOS, a partir de 02 de março de 2020.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, em
02 de março de 2020.

RICARDO SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

DECRETO Nº 3.461/2020.

“Exonera à pedido o(a) Servidor(a)
LUCIDALVA DOS REIS SANTOS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar à pedido o(a) Servidor(a) Municipal
LUCIDALVA DOS REIS SANTOS, Matrícula nº 7133119, portador(a) do RG nº
10042937-80 e CPF nº 036033415-62, exercendo a Função REDA de AUXILIAR
ESCOLAR, Lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 02 de
março de 2020, por motivos de ordem particular.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA,
em 02 de março de 2020.

RICARDO SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
ROSANA SILVA MOURA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA - BRASIL

DECRETO Nº 3.462/2020.

“Exonera à pedido o(a) Servidor(a)
NAGILSON SOUSA DE JESUS”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, Estado da
Bahia, no uso de suas atribuições legais,
D E C R E T A:
Art. 1º - Exonerar à pedido o(a) Servidor(a) Municipal
NAGILSON SOUSA DE JESUS, Matrícula nº 7133326, portador(a) do RG nº 0883952866 e CPF nº 008653555-25, exercendo a Função REDA de PORTEIRO, Lotado(a) na
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, a partir de 02 de março de 2020, por
motivos de ordem particular.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA,
em 02 de março de 2020.

RICARDO SILVA MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
ROSANA SILVA MOURA
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Trav. General Labatut, S/N – Centro - CEP 45400-000 - FAX – (75) 641 - 3311 - C.N.P.J. 14235899/0001-36 - Valença – Bahia
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA – BRASIL
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 3.463/2020, DE 02 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE AS CONDUTAS VEDADAS
AOS AGENTES PÚBLICOS NAS ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
DE
2020,
TRATA
DA
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO ELEITORAL
PELOS
ÓRGÃOS
E
ENTIDADES
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VALENÇA, ESTADO DA BAHIA, no legítimo uso de
suas atribuições legais especialmente em razão dos poderes que lhe são conferidos pela Lei
Orgânica Municipal e:

CONSIDERANDO a necessidade de evitar a prática de condutas tendentes a afetar a
igualdade de oportunidades entre candidatos no pleito eleitoral municipal 2020 e, também, em
observância ao quanto estabelecido na Lei Federal nº 9.504/1997 (que estabelece normas para
eleições) e na Resolução do TSE nº 23.606/2019;

CONSIDERANDO a ocorrência de eventuais dúvidas por parte dos agentes públicos, de
todos os níveis, quanto à aplicação da legislação eleitoral voltada para a administração
pública;

CONSIDERANDO que a atual Administração Municipal tem como premissa o atendimento
uniforme e eficiente a todos os cidadãos e entidades deste Município, independentemente de
siglas ou preferência político-partidárias, seguindo expressamente princípios constitucionais,
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Valença
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA – BRASIL
Gabinete do Prefeito

DECRETA:

Art. 1º - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder, usar ou autorizar o uso, em benefício de candidato, partido político ou coligação,
bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta do Município,
ressalvada a realização de convenção partidária;
II - usar materiais ou serviços, custeados pelo Município, que excedam as prerrogativas
consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta do Poder
Executivo Municipal, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,
de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público Municipal;
V - nomear, contratar ou de qualquer forma admitir, demitir sem justa causa, suprimir ou
readaptar vantagens ou por outros meios dificultar ou impedir o exercício funcional e, ainda,
ex officio, remover, transferir ou exonerar servidor público, na Administração Municipal, a
partir de 04 de julho de 2020 até a posse dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito,
ressalvadas:
a) a nomeação ou exoneração de cargos em comissão e designação ou dispensa de
funções de confiança;
b) a nomeação dos aprovados em concursos públicos homologados até o início daquele
prazo;
c) a nomeação ou contratação necessária à instalação ou ao funcionamento inadiável de
serviços públicos essenciais, com prévia e expressa autorização do Chefe do Poder
Executivo.
VI - a partir de 04 de julho de 2020 até a realização das eleições:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA – BRASIL
Gabinete do Prefeito

a) receber recursos da União e do Estado mediante transferências voluntárias, sob pena
de nulidade de pleno direito, ressalvados aqueles destinados a cumprir obrigação
formal preexistente para a execução de obra ou serviço em andamento e com
cronograma prefixado, bem como para atender situações de emergência ou calamidade
pública;
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
c) fazer pronunciamento em cadeia de rádio e televisão, fora do horário eleitoral gratuito,
salvo quando, a critério da Justiça Eleitoral, tratar-se de matéria urgente, relevante e
característica das funções de governo.
VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, despesas com publicidade dos órgãos
públicos municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que excedam a
média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que antecedem o pleito;
VIII - fazer, na circunscrição do pleito, revisão geral da remuneração dos servidores públicos
que exceda a recomposição da perda de seu poder aquisitivo ao longo do ano da eleição, a
partir de 07 de abril de 2020 até a posse dos eleitos.
§ 1º - Reputa-se agente público, para os efeitos deste decreto, quem exerce, ainda que
transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nos
órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta.
§ 2º - A vedação do inciso I não se aplica ao uso, em campanha, pelos candidatos à reeleição
aos cargos de prefeito e de vice-prefeito, de suas residências oficiais, com os serviços
inerentes à sua utilização normal, para realização de contatos, encontros e reuniões pertinentes
à própria campanha, desde que não tenham caráter de ato público.
§ 3º - As condutas enumeradas no caput caracterizam ainda atos de improbidade
administrativa, a que se refere o art. 11, inciso I, da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992 (Lei
de Improbidade Administrativa), e sujeitam-se às disposições daquele diploma legal, em
especial às cominações do art. 12, inciso III.
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Valença
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA – BRASIL
Gabinete do Prefeito

§ 4º - Fica proibida, no ano de 2020, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por
parte da Administração Pública Municipal, exceto nos casos de calamidade pública, de estado
de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no
exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o acompanhamento de
sua execução financeira e administrativa.
§ 5º - Os programas sociais de que trata o parágrafo anterior não poderão, no ano de 2020, ser
executados por entidade nominalmente vinculada a candidato ou por este mantida.

Art. 2º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos
deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de
servidores públicos.
Parágrafo Único - Qualquer divulgação de propaganda ou marca institucional sem
autorização e que possa resultar em infringência da legislação eleitoral deverá ser suspensa
mediante notificação da Assessoria de Comunicação do Município de Valença – BA.

Art. 3º - Fica proibida a distribuição e afixação de qualquer material de propaganda eleitoral
tanto nos veículos como nas dependências dos prédios públicos pertencentes ou afetados ao
serviço público municipal.

Art. 4º - A partir de 04 de julho de 2020, na realização de inaugurações, é vedada a
contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos.

Art. 5º - É proibido a qualquer candidato comparecer, a partir de 04 de julho de 2020, a
inaugurações de obras públicas.

Art. 6º - É vedado aos agentes públicos municipais, quando do exercício de suas atribuições
no atendimento aos munícipes, pedir votos para quaisquer candidatos, divulgar propaganda
eleitoral ou fazer qualquer promessa com fins eleitorais.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
ESTADO DA BAHIA – BRASIL
Gabinete do Prefeito

Art. 7º - É vedado aos profissionais da área de educação promover reuniões com fins
eleitorais dentro de qualquer estabelecimento relacionado à respectiva área de atuação, bem
como suspender aulas ou liberar estudantes ou servidores para participar de eventos ligados a
campanhas eleitorais.

Art. 8º - O agente público que tiver ciência de alguma infringência aos termos deste decreto
deverá adotar providências para fazer cessar o ato irregular, bem como identificar o infrator e,
formalmente, comunicar o fato ao dirigente máximo do órgão ou entidade municipal da
administração, para que sejam aplicadas as medidas disciplinares cabíveis, sem prejuízo da
responsabilização nas esferas penal e cível-eleitoral.
Parágrafo único - Detectadas a qualquer tempo as irregularidades constantes deste decreto, a
autoridade competente notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para
apresentar defesa em processo administrativo disciplinar, o qual se desenvolverá nos termos
da legislação vigente, respeitados o contraditório e a ampla defesa.

Art. 9º - Os dirigentes de órgãos e entidades municipais deverão divulgar o conteúdo deste
Decreto, dando ampla publicidade aos servidores, devendo ser enviada cópia do mesmo ao
Juízo Eleitoral, ao Ministério Público Eleitoral e à Câmara de Vereadores.

Art. 10 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Valença - BA, 02 de março de 2020.

RICARDO SILVA MOURA
Prefeito Municipal
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Portarias

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTARIA Nº 018/2020.

DISPÕE SOBRE A REITEGRAÇÃO
DE

SERVIDOR,

E

DÁ

OUTRA

PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Valença, Estado da Bahia, usando das atribuições
legais que lhe confere o artigo 98, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. REINTEGRAR, a servidora VALDETE DOS SANTOS SOUZA, ao
quadro de Servidores Públicos Municipais, no cargo de Auxiliar de Arquivo, Matrícula nº
114 e CPF nº 119545405-82, e lotá-la na Secretaria Municipal de Administração, por força
da determinação liminar no bojo do processo o 0501494-29.2016.8.05.0271.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder
Público Municipal, e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município,
produzindo efeitos retroativos a partir de 05.12.2019.

Publicada no Diário Oficial do
Município de Valença - Ba

Valença – Ba, 02 de março de 2020.

Nº _______
Data ___/____/____

RICARDO SILVA MOURA
Prefeito Municipal
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Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENÇA - BAHIA
CNPJ/MF Nº 14.235.899/0001-36
AVISO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 002/2020
AVISO DE LICITAÇÃO – CONVITE Nº 002/2020 - OBJETO: Contratação de empresa do ramo
para a locação de espaço e colagem de outdoor, conforme especificações constantes no
Edital. Data de abertura: 10/03/2020 (terça-feira), às 09hs. Julgamento: Menor Preço Global.
Local: PMV sito na Travessa General Labatut, s/nº - Centro – Valença – Bahia – CEP: 45.400000. O Edital encontra-se disponível na Prefeitura no endereço acima, bem como no Diário
Oficial do Município www.valenca.ba.io.org.br. Tel.: (75) 3641-8610. Valença-BA, 02 de março
de 2020. Diego Anselmo Passos Santos Mendes – Presidente da CPL.
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