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Atos Administrativos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Secretaria Municipal de Educação
INSTRUÇÃO NORMATIVA SME Nº 01/2022

Estabelece regras para o funcionamento nas
Unidades Escolares nos dias de realização dos
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2022, bem como dispõe sobre a
compensação das horas não trabalhadas,
conforme especifica.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO
DE ITAPITANGA, no uso das atribuições legais, e
CONSIDERANDO o inegável envolvimento da população brasileira durante a Copa do
Mundo FIFA 2022, gerando mobilização para o acompanhamento das partidas;
CONSIDERANDO o compromisso de orientar os gestores das unidades escolares quanto
as regras para o funcionamento nas unidades escolares da rede municipal de ensino nos
dias de realização dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA
2022;
CONSIDERANDO que os jogos da Seleção Brasileira da Primeira Fase ocorrerão nos
próximos dias 24 e 28 de novembro, e 2 de dezembro do ano em curso, às 16h, 13h e
16h respectivamente;
CONSIDERANDO a necessidade de promover a compensação das horas-aulas não
trabalhadas em decorrência da suspensão do expediente nos dias de realização dos
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022;

INSTRUI:
Art. 1º. As Unidades Educacionais da Rede Municipal de Ensino deverão programar a
suspensão das horas-aulas, turno, atividades ou funcionamento, durante os dias de jogos
da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, na forma estabelecida no
Anexo Único desta Instrução, mediante compensação dos períodos não trabalhados.
§ 1º Fica a Direção Escolar de cada unidade de ensino encarregada de providenciar:
I – o funcionamento regular e sem interrupção, de acordo com o seu Calendário de
Atividades, observada a garantia dos dias de efetivo trabalho educacional no(s) turno(s)
definido(s) no Anexo Único desta Instrução;
II - a suspensão de atividades no(s) turno(s) ou período de atendimento, assegurada a
reposição das horas de efetivo trabalho educacional.
Praça Dois Poderes, 06 – Centro – 45645-000 – Itapitanga – Bahia
CNPJ N.º 14.147.482/0001-11 – Fone/Fax: 73 3246-2445

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QJA0NEQ1QTQ0MJGZMDUZQZ
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
21 de Novembro de 2022
3 - Ano X - Nº 2822

Itapitanga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
Secretaria Municipal de Educação
III - elaborar, se necessário, o Plano de Reposição das horas-aulas ou atividades
juntamente com a Coordenação Pedagógica da Escola, para o(s) turno(s), que tiveram
suspensão de aulas no período de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2022;
§ 2º Havendo alteração nos horários de jogos da Seleção Brasileira de Futebol, os horários
previstos no Anexo Único poderão ser revistos.
§ 3º As aulas no turno noturno não sofrerão suspensão nos dias de jogos da Seleção
Brasileira de Futebol, conforme definido com os diretores das escolas que ofertam o ensino
para Educação de Jovens, Adultos e Idosos(EJAI).
Art. 2º. A Compensação ou reposição das horas não trabalhadas em decorrência da
suspensão do trabalho educacional ou expediente, quando necessária, deverá ocorrer até
o término do ano letivo de 2022.
Parágrafo único. A não compensação das horas não trabalhadas, até o dia estipulado no
“caput” deste artigo, acarretará os descontos pertinentes.
Art. 3º. Na hipótese de a Seleção Brasileira de Futebol se classificar para as fases
seguintes da Copa do Mundo FIFA 2022, havendo jogos em dias úteis não referidos no
Anexo Único desta Instrução, a Secretaria Municipal de Educação poderá fixar novas
regras relativas ao funcionamento do expediente nos respectivos dias dos jogos.
Art. 4º. As Direções das unidades escolares que ofertam a modalidade de educação
infantil (Creche e Pré-Escola), poderão, caso prefiram, concluir na íntegra o turno de
atendimento aos alunos, ficando isentas da compensação ou reposição das horas não
trabalhadas.
Art. 5º. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Secretário de Educação de Itapitanga/BA, em 21 de Novembro de 2022

JOEL FERNANDO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Educação
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ANEXO ÚNICO da Instrução Normativa No 01/2022
FASE

Data do Jogo

Dia da
Semana
24 de Novembro Quinta-feira

Horário
do Jogo
16 horas

Suspensão do
Expediente
a partir das 15 hs

Turnos
suspensos
Parcialmente
Vesp.

28 de Novembro Segunda-feira

13 horas

a partir das 12 hs

Vespertino

02 de Dezembro Sexta-feira

16 horas

a partir das 15 hs

Parcialmente
Vesp.

1a Fase

Obs: As Aulas do turno noturno ocorrerão normalmente.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
DECRETO Nº 232, de 08 de Novembro de 2022.

“Dispõe sobre a Inscrição de Despesas em
Restos a Pagar no Exercício Financeiro de
2022, e da outras providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas,
in casu, da Lei Orgânica do Município e a Portaria Conjunta STN/SOF nº 3/2008,
D E C R E T A:
Art. 1º As despesas legalmente empenhadas e não processadas até
30 de Dezembro de 2022 serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se das não
processadas, desde que observando o disposto nos parágrafos deste artigo.
§ 1º Somente serão inscritas como Restos a Pagar processados, as
despesas que tenham sido efetivamente liquidadas no exercício.
§ 2º A inscrição em Restos a Pagar não Processados será procedida
após a depuração das despesas pela anulação de empenho e verificação da
disponibilidade financeira para atendê-las.
§ 3º Para efeito do parágrafo anterior verificam-se quais as despesas
que devem ser inscritas em Restos a Pagar anulando-se as demais.
§ 4º As despesas relativas a serviços continuados, a exemplo de
água, luz, telefone e assemelhadas, que tenham sido empenhadas e não
liquidadas até 30 de Dezembro de 2022, serão inscritas como Restos a Pagar Não
Processados, observando o disposto nos parágrafos 2º e 3º.
§ 5º Não poderão ser cancelados os restos a Pagar Processados,
devendo permanecer no Passivo Financeiro – Dívida Flutuante, pelo menos, durante
cinco anos, prazo após o que o direito de cobrança da dívida pelo credor
prescreve (Código Civil, art. 206, § 5º).
Art. 2º Considera-se disponibilidade financeira, a diferença positiva
entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro antes da efetivação da inscrição dos
Restos a Pagar por Fonte de Recurso, identificando sua vinculação, referente ao
exercício de 2022.
Art. 3º Os empenhos das despesas que não tenham sido
processadas até 30 de Dezembro de 2022, cujos recursos são provenientes de
transferências fundo a fundo, convênios ou outros recursos vinculados e com
disponibilidade financeira para atendê-las, não deverão ser anulados, observando
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o disposto no artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar nº 101/00, sendo
inscritos em Restos a Pagar Não Processados.

Art. 4º Deverão ser emitidas Relações de Restos a Pagar Processados
e Não Processados por Fonte de Recurso, identificando sua vinculação.
Art. 5º Os Restos a Pagar anteriores a 2022, inclusive, deverão ser
baixados do Passivo Financeiro após formalização de processo administrativo de
baixa por cancelamento.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 08 de Novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPITANGA
DECRETO Nº 233, de 08 de Novembro de 2022.

“Dispõe sobre os procedimentos e
prazos para o Encerramento do
Exercício Financeiro de 2022”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas,
in casu da Lei Orgânica do Município, e considerando o prazo para a Prestação de
Contas, nos termos do artigo 63 Constituição Estadual e Resolução nº 1.060/05 do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
D E C R E T A:
Art. 1º Para encerramento do exercício financeiro de 2022, observarse-ão os prazos, as normas orçamentária, financeira, patrimonial e contábil vigentes
e as disposições contidas neste Decreto.
Art. 2º As autorizações de despesas pelas Unidades Orçamentárias
Municipais, o processamento destas, os pagamentos e as prestações de contas,
deverão ser efetuados dentro dos seguintes prazos:
I – até 12.12.2022 - comprovação da execução da despesa para liquidação entrega ao setor de controle interno dos documentos comprobatórios das
despesas efetivadas, para liquidação;
II – 15.12.2022 - último prazo para recepcionar processos para o Registro contábil
das liquidações das despesas;
III – até 31.12.2022 - efetivação de pagamentos;
IV – até 31.12.2022- registro contábil da arrecadação da receita e da efetivação
de pagamentos.
Art. 3º Todos os empenhos ou seus saldos, desde que considerados
insubsistentes, deverão ser anulados pela Contabilidade até 31.12.2022, mediante
procedimento administrativo próprio.
§ 1º Em 16.12.2022 a Contabilidade entregará às unidades
executoras a Relação dos seus Empenhos Emitidos e Não Pagos no exercício de
2021.
§ 2º Até 20.12.2022 as Unidades Orçamentárias executoras, deverão
informar à Contabilidade os valores dos empenhos que permanecerão inscritos e os
empenhos ou saldos que deverão ser cancelados.
§ 3º A falta da informação precisa, no prazo determinado no
parágrafo anterior, implicará na anulação do empenho sem prévia comunicação
do setor de contabilidade.
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Art. 4° Os empenhos por estimativa ou globais, mesmo pendentes
de liquidação, serão mantidos pelo valor correspondente às despesas incorridas ou
previstas até 31.12.2022, especialmente os efetuados para atender a:
I – fornecimento de prestação de serviços de energia elétrica, água, telefonia, ou
assemelhados;
II – contratos, convênios ainda vigentes, ou que, vencido o prazo contratual,
esteja em andamento à liquidação despesa.
Art. 5° As despesas empenhadas no exercício e não pagas até
31.12.2021, serão inscritas em Restos a Pagar, pela Contabilidade, distinguindo as
processadas das não processadas, obedecendo o que determina o Art. 42 da Lei
101/00:
I – os Restos a Pagar Não Processados inscritos em exercícios anteriores e não
pagos até 27.12.2022 serão relacionados e cancelados até 31.12.2022, mediante
apuração em processo administrativo;
II – se dentre os saldos cancelados nos termos deste Decreto ocorrer à hipótese
de existir compromisso reconhecido pela Administração, o encargo respectivo
será atendido à conta de dotação específica consignada no orçamento e
destinada à cobertura de despesas de exercícios anteriores, nos termos da lei.
Art. 6° A Tesouraria da Prefeitura Municipal entregará à
Contabilidade Geral:
I – até 04.01.2023 – todos os extratos bancários, inclusive os de aplicações
financeiras, convênios e fundos com as respectivas conciliações bancárias das
contas correntes bancárias existentes, referente ao período de dezembro de
2021;
II – até 10.01.2023 – todos os extratos bancários, inclusive os de aplicações
financeiras, convênios referente ao movimento inicial bancário do mês de janeiro
de 2022;
III – até 18.01.2023 – efetivação dos registros pertinentes as regularizações das
pendências indicadas nas conciliações bancárias e encaminhamento de cópia
ao Secretário da Fazenda e Controle Interno;
IV – até 18.01.2023 – encaminhamento à Contabilidade de todos os documentos
bancários, processos de pagamentos pagos e processos que ficaram pendentes
de pagamento.
Parágrafo único. Em 31.12.2022, a Tesouraria emitirá o Termo de
Conferência de Caixa, informando o saldo existente nesta data e anexará o
respectivo comprovante do depósito bancário do recolhimento, de acordo com o
“caput” deste artigo.
Art. 7° O Departamento de Tributos e a Procuradoria Jurídica do
Município, no que compete a cada um deles entregarão ao Controle Interno até
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10.01.2023:
I – a relação da Inscrição da Dívida Ativa do exercício de 2022;
II – o Demonstrativo da Situação da Dívida Ativa do exercício de 2022,
informando:
a) saldo do exercício anterior;
b) cobrança efetuada no exercício de 2020;
c) baixas efetuadas no exercício de 2020;
d) inscrição no exercício de 2020; e
e) saldo atual para o exercício seguinte.
III – o Livro de Inscrição da Dívida Ativa, devidamente escriturado;
IV – relação dos valores da atualização da Dívida ativa tributária e não tributária
com juros e Multas.
Parágrafo único. O Departamento de Tributos e a Procuradoria
Jurídica, no que couber, deverá também apresentar relatório destacando as
providências adotadas no âmbito da fiscalização das receitas e combate à
sonegação, as ações de recuperação de créditos nas instâncias administrativa e
judicial, bem como as demais medidas para incremento das receitas tributárias e
de contribuições de acordo com a Resolução TCM 1060/2005.
Art. 8° Até 05.12.2022 deverá ser nomeada, através de Decreto,
uma comissão para a elaboração do Inventário Analítico dos Bens Móveis e Imóveis
em uso, pertencentes ao Município.
Parágrafo único. O Inventário Analítico dos Bens Móveis e Imóveis
deverá ser elaborado na forma exigida pela Resolução 1060/2005 do TCM:
“inventário contendo relação com os respectivos valores de bens,
créditos e importâncias constantes do ativo permanente e realizável,
indicando-se a alocação dos bens e números dos respectivos
tombamentos, acompanhado por certidão firmada pelo Prefeito,
Secretário de Finanças e pelo encarregado do controle do Patrimônio,
atestando que todos os bens do Município (ativo permanente)
encontram-se devidamente registrados no competente Livro de
Tombo e submetidos a controle apropriado, estando, ainda,
identificados por plaquetas”.
Art. 9º A Comissão de Inventário, designada nos termos do artigo 8º
deste Decreto, entregará ao Controle Interno, até o dia 31.01.2023:
I – o Inventário Analítico de todos os Bens Móveis e Imóveis da Prefeitura e Fundos
Municipais;
II – o Livro de Tombo devidamente escriturado;
III – relação dos bens permanentes adquiridos no exercício, com número de
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tombamento, cópia da nota fiscal de aquisição e respectiva nota de empenho;
IV – relação dos bens incorporados, inclusive por doação, informando a origem
do mesmo;
V – relação dos bens alienados no exercício, com cópia do processo licitatório e
comprovante da receita;
VI – Valores com a Depreciação dos bens móveis até o exercício;
Art. 10. A Procuradoria Jurídica e o Gabinete do Prefeito
encaminharão ao Controle Interno até o dia 31.01.2023, a relação e cópia dos
documentos contidos nos incisos abaixo:
I – leis sancionadas no exercício de 2022;
II – decretos expedidos no exercício de 2022;
III – portarias e outras normas emitidas no exercício de 2022;
IV – demonstrativo de sentenças judiciais não pagas, discriminando nome do
beneficiário, data e valor da determinação e o número da nota de empenho de
origem, caso decorrente de despesa anteriormente contratada, empenhada e
não paga, conforme preceitua a Resolução nº 1060/2005 do TCM;
V – comprovação da tramitação das cobranças das dívidas ativas tributárias e
não tributárias.
Art. 11. O Setor de Licitações, Compras e Contratos, através da
Secretaria do Governo, Administração e Planejamento, entregará até o dia
31.01.2023, ao Controle Interno, relação e cópia:
I – dos termos de contratos realizados mediante convênios firmados no exercício
de 2022;
II – licitações realizadas no exercício de 2022.
Art. 12. O Departamento de Recursos Humanos entregará, até o dia
31.01.2023 à Controladoria Geral do Município, a informação do contingente de
pessoal por Órgão e/ou Secretaria Municipal e Fundos Municipais, distinguindo:
I – servidores efetivos ativos;
II – servidores inativos;
III – cargos comissionados, e;
IV – contratados não efetivos do quadro de pessoal.
Art. 13. Até 31.01.2023, a Secretaria da Fazenda entregará ao
Controle Interno, a documentação pertinente a contratos de financiamentos de
dívidas, ou seja, documentação referente a comprovação do débito existente da
Dívida Contratada emitida pelos órgãos financiadores:
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I – termos de contratos de ARO, Operação de Crédito, parcelamentos de débitos
diversos com INSS, FGTS, PASEP, COELBA, EMBASA, DESENBAHIA, BANCO DO
BRASIL e outros;
II – leis autorizativas dos financiamentos realizados;
III – informação da situação da Dívida Parcelada, declarada pelo órgão credor,
sobre o saldo da dívida no final do exercício.
Art. 14. Todos os Secretários Municipais, Assessores e Chefe de
Gabinete do Prefeito, elaborarão relatório sobre a gestão de sua competência e
encaminharão à Controladoria até o dia 22.01.2023, após visto e aprovado pelo
Gestor.
Art. 15. Os gestores dos fundos municipais de Saúde, Educação e
Assistência Social deverão apresentar um Parecer da Comissão responsável pela
fiscalização dos Recursos repassados pelo Município aos Fundos.
Art. 16 As Unidades Executoras de convênios, programas e fundos
especiais encaminharão ao Controle Interno, até o dia 31.01.2023, as prestações de
contas respectivas dos recursos recebidos e aplicados no exercício, sendo que as
prestações de contas de Fundos deverão ser apresentadas na forma prevista nos
artigos 4º, 5º, II, “a” a “f“ e 6º da Resolução TCM nº 297/96.
Parágrafo único. As unidades executoras de convênios além da
prestação de contas que trata o “caput” deste artigo, entregarão em separado
uma relação dos Convênios e Programas Especiais executados no exercício
contendo a seguinte informação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

título e objeto do Convênio;
órgão repassador do recurso;
valor do Convênio;
data da assinatura e prazo de execução;
valores e data das parcelas recebidas e parcelas a receber;
montante aplicado e montante que falta aplicar;
prestação de contas efetivada;
prestação de contas pendente;

Art. 17. A Câmara Municipal recolherá à Conta Corrente Bancária
de Tributos da Prefeitura, até o dia 31.12.2022, e enviará oficialmente cópia dos
comprovantes de depósitos correspondentes e dos extratos bancários de
aplicações financeiras, se existentes, à Secretaria da Fazenda, o seguinte:
I – os valores correspondentes às retenções de impostos pertencentes à
receita do Município;
II – o resultado positivo das aplicações financeiras realizadas pela mesma e
III – o saldo residual financeiro, se existente.
Art. 18. A Câmara Municipal, até o dia 18.01.2023, encaminhará a
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Prestação de Contas do mês de dezembro de 2022, e todas as demais prestações
mensais acaso não enviadas no exercício, acompanhada do inventário analítico
dos bens patrimoniais com as respectivas notas fiscais, número de tombamento e
cópia do empenho emitido;
Art. 19. O Gabinete do Prefeito, a Controladoria Geral e as
Secretarias da Fazenda e Governo, Administração e Planejamento adotarão as
medidas necessárias para o fiel cumprimento das disposições deste Decreto pelas
unidades administrativas subordinadas ao órgão de sua atuação.
Art. 20. Excepcionalmente, mediante solicitação circunstanciada
da Unidade Executora, poderá o Prefeito autorizar o adiamento dos procedimentos
tratados neste Decreto.
Art. 21. Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, em 08 de Novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
- Prefeito Municipal -
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PORTARIA Nº 234, de 08 de Novembro de 2022.

“Constitui Comissão para proceder
ao Inventário dos Valores em Caixa
do Município”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas,
in casu, da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei 4.320/64, e
na Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
R E S O L V E:
Art. 1º Constituir Comissão composta dos Servidores LUCINEIA
SANTANA DOS SANTOS, THALLYS DE JESUS FREIRE e IURI MARQUES CARDOSO, para
sob a presidência do primeiro, proceder ao Inventário dos Valores em Caixa desta
Prefeitura em 30 de Dezembro de 2022.
Art. 2º A Comissão ora designada tem o prazo de 30 (trinta) dias,
contado a partir do encerramento do exercício para apresentar Termo ou Ata de
Conferência de Caixa lavrado no último dia do mês de Dezembro (art. 9º, item 20
da Resolução TCM 1.060/05).
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando
quaisquer disposições em contrário.
Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 08 de Novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº 235, de 08 de Novembro de 2022

“Constitui Comissão para proceder
ao Inventário dos Bens Móveis e
Imóveis Pertencentes ao Patrimônio
do Município”.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais conferidas,
in casu da Lei Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei 4.320/64, e
na Resolução nº 1.060/05 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia,
R E S O L V E:
Art. 1º Constituir Comissão composta dos seguintes Servidores:
FELLYPE RODRIGUES SANTOS, THIAGO DE SOUZA FORTUNATO e PAULO SERGIO QUINTO DE
SOUZA, para, sob a presidência do primeiro, executar o Inventário Geral dos Bens

Móveis e Imóveis, pertencentes ao Município até 30 de Dezembro de 2022,
procedendo, se necessário à reavaliação dos referidos bens inventariados, segundo
disposto no artigo 106, §3º da Lei Federal nº 4.320/64 e expedir Certidão declarando
c/c o item 18, do art. 19, da Resolução TCM/BA nº 1.060/05.
Art. 2º A Comissão ora designada tem o prazo de 30 (trinta) dias,
contados do encerramento do exercício, para a apresentação do Inventário
contendo relação dos Bens Móveis e Imóveis, discriminando os já existentes e os
adquiridos no exercício de 2022, indicando-se a locação dos Bens e número de
Tombo no caso de Bens Móveis, com os respectivos valores.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.
Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 08 de Novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito Municipal
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PORTARIA Nº. 244 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022.
“Cria Comissão Especial para
das multas e ressarcimentos
TCM/BA a agentes públicos
Município de Itapitanga/BA
providências.”

o levantamento
aplicados pelo
no âmbito do
e dá outras

Considerando que a Constituição Federal determina que as decisões emanadas
pelos Tribunais de Contas dos Municípios que resultem em imputação de débito ou
multa possuem força de título executivo;
Considerando que é dever do administrador público adotar medidas imediatas, com
vistas ao ressarcimento de danos ao Erário, independentemente da atuação do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA;
Considerando que os processos de ressarcimento de danos ao Erário devem
pautar-se pelos Princípios da Racionalidade Administrativa, do Devido Processo
Legal, da Economia Processual, da Celeridade, da Ampla Defesa e do Contraditório;
Considerando o Parecer Normativo/TCM nº 13/07, determina “(…) que o Município
TEM O DEVER/OBRIGAÇÃO de promover a cobrança de MULTAS imputadas pelo
TCM aos seus gestores, ANTES DE VENCIDO O PRAZO PRESCRICIONAL”, de 5
(cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/1932; e
Considerando o efetivo atendimento, por esta gestão, dos princípios administrativos
da Legalidade, Publicidade, Impessoalidade, Moralidade e Eficiência.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPITANGA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições e em observância aos preceitos normativos insertos na Lei Orgânica,
RESOLVE:
Art. 1º - Constituir Comissão Especial, para empreender diligências a efetiva análise
dos Pareceres do TCM/BA relativos à prestação de contas do Poder Executivo
Municipal, para promover o levantamento de todas as multas e ressarcimentos
aplicados a agentes públicos, pendentes de pagamento, bem como aquelas
oriundas de inscrição em dívida ativa do município, com a devida apuração da
ocorrência de prescrição para fins de execução judicial.
Art. 2° - A Comissão Especial criada no artigo anterior será composta pelos
seguintes servidores:
I – TARCÍSIO JOSE SILVA DOS SANTOS – CPF: 004.866.165-17
II – GERALDO ANDRADE DOS SANTOS – CPF: 163.409.065-91
III – LUCINEIA SOUSA SANTANA – CPF: 751.199.785-68
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Art. 3° - A referida Comissão Especial terá o prazo de 30 (trinta) dias para a
conclusão da avaliação, podendo este ser prorrogado por igual período mediante
decisão fundamentada de seus membros.
Art. 4° - Confere-se a referida Comissão, poderes necessários à efetiva instauração
e condução do processo, podendo requerer suporte material, técnico e de pessoal,
com vistas ao cumprimento das atribuições designadas.
Art. 5º A Comissão Especial criada por esta Portaria, se extingue após a
apresentação de Relatório Final.
Art. 6º Esta portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito do Município de Itapitanga/BA, 21 de Novembro de 2022.

JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS TOLENTINO
Prefeito
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