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DECRETO Nº 144, de 03 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário das Escolas
do Campo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor EFRAIN GABRIEL REIS DOS SANTOS,
para o cargo de Secretário das Escolas do Campo, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 03 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 145, de 03 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Supervisora de Saúde
Mental”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora CÁSSIA SIMONE RAMOS MOREIRA,
para o cargo de Supervisora de Saúde Mental, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 03 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 146, de 03 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Odontologia”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ELIAS SANTOS ALMEIDA, para o cargo
de Supervisor de Odontologia, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 03 de Maio de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 147, de 03 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor AUGUSTO BRITO PONTES, para o
cargo de Coordenador Executivo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Econômico, Agricultura e Meio Ambiente, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 03 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 148, de 03 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Fiscalização”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JEAN PIERRE CELEN TUYUTY, para o
cargo de Supervisor de Fiscalização, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 03 de Maio de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 149, de 03 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Subcoordenador de Serviços
Urbanos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GENIVAL TRINDADE, para o cargo de
Subcoordenador de Serviços Urbanos, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 03 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 151, de 17 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional do Distrito
de Vila Brasil”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GERSON PEDRO TRINDADE DOS
SANTOS, para o cargo de Dirigente Regional do Distrito de Vila Brasil, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 17 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 152, de 17 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor OLIVALDO DE SOUZA PAIXÃO, para o
cargo de Secretário Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 17 de Maio de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 153, de 20 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor das Escolas do
Campo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor YOJI SILVA IKUTA, para o cargo de
Supervisor das Escolas do Campo, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 20 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 154, de 20 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Vigilância
à Saúde”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 944/2017,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor PAULO CEZAR MEDAUAR REIS, para o
cargo de Coordenador de Vigilância à Saúde, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, retroagindo seus
efeitos ao dia 1º de Maio de 2021, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 20 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 156, de 31 de Maio de 2021.
“Dispõe sobre exonerações de
cargos comissionados”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam exonerados, dos cargos em comissão, o pessoal
constante da tabela abaixo:
NOME
Ziuender Zulmir Capato
Jaqueline Alves Barone
Rosa Birschner
Gleiciane Birschner Hora
Oberval Calazans Berbert
Rogério Martins Borges
Jurandi Lima de Almeida
Ítallo Assunção Cavalcante

CARGO/NOMEAÇÃO
Secretário Municipal da
Fazenda
Secretária Municipal do
Desenvolvimento Social
Secretária Municipal da
Saúde
Secretário Municipal do
Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer
Secretário Municipal da
Educação
Secretário Municipal do
Desenvolvimento Econômico,
Agricultura e Meio Ambiente
Procurador

DECRETO
Decreto nº 01, de
1º/01/2021
Decreto nº 02, de
1º/01/2021
Decreto nº 03, de
1º/01/2021
Decreto nº 04, de
1º/01/2021
Decreto nº 05, de
1º/01/2021
Decreto nº 07, de
1º/01/2021
Decreto nº 08, de
1º/01/2021
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Higor Endringer Caliman

Chefe de Controle Interno

Márcio do Rosário Borges

Assessor Administrativo do
Gabinete do Prefeito
Secretária Executiva do
Gabinete do Prefeito
Assessor Técnico do Controle
Interno

Decreto nº 09, de
1º/01/2021
Decreto nº 93, de
12/01/2021
Decreto nº 57, de
04/01/2021
Decreto nº 60, de
04/01/2021

Assessor Técnico do Controle
Interno

Decreto nº 40, de
04/01/2021

Assessor Técnico do Controle
Interno
Assessora Jurídica
Administrativa
Assessora Jurídica
Administrativa
Assessora Jurídica
Contenciosa
Assessora Jurídica Fiscal

Decreto nº 18, de
04/01/2021
Decreto nº 86, de
12/01/2021
Decreto nº 101, de
1º/02/2021
Decreto nº 92, de
19/01/2021
Decreto nº 87, de
12/01/2021
Decreto nº 19, de
1º/01/2021

Thainan Santana Rocha
Rodrigo Tuyuty Lacerda
Fabrício Gommaire e
Rhoitchi Antonie Celen
Kuribayashi
Ronaldo dos Reis Santos
Danusa Brandão Lima
Andrade
Thiane Pinheiro Nascimento
Veronique Kyoko Tateishi
Madureira
Indhira Barros Costa
Alison de Oliveira Lemos

Dayvson Hora Nascimento
Alberto Shinji Kitaoka
Odlande Martins Borges
Caio Cézar Oliveira Santos
Nairobby Santos Nunes
Carlos Roberto Ferreira
Fábio Barreto Matos
Roberto Cardoso da
Conceição
Marcieli Gusmão Silva
José Batista de Oliveira Filho

Coordenador Executivo da
Secretaria Municipal do
Governo, Administração e
Planejamento
Coordenador de Projetos e
Captação de Recursos
Gestor Municipal de
Convênios
Coordenador de Recursos
Humanos
Coordenador de Licitações e
Contratos
Coordenador da Guarda
Patrimonial e Prevenção à
Violência
Coordenador de
Planejamento Estratégico
Coordenador de
Desenvolvimento Urbano
Assessor Especial
Supervisora Administrativa
Supervisor de Iluminação

Decreto nº 20, de
1º/01/2021
Decreto nº 21, de
1º/01/2021
Decreto nº 22, de
1º/01/2021
Decreto nº 23, de
1º/01/2021
Decreto nº 24, de
1º/01/2021
Decreto nº 25, de
1º/01/2021
Decreto nº 26, de
1º/01/2021
Decreto nº 27, de
1º/01/2021
Decreto nº 28, de
1º/01/2021
Decreto nº 29, de
1º/01/2021
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Gabriel Rusciolelli da Silva

Supervisor de Patrimônio

Frank Mata

Supervisor de Almoxarifado

Antônio Washington Reis de
Macedo
Graziel Santana Santos

Supervisor de Compras

João Santos Mendes
Genival Trindade
Élio Pereira dos Santos

Júnior da Silva Santos
Daniel Silva Nascimento
Antônio Raimundo Homem
Francisco Bezerra Nobre
Neto
Kalinco Malta Ramos
Leandro Trindade dos
Santos
Genivaldo Barros Santos
Gerson Pedro Trindade dos
Santos
Joedson Santos Nascimento
Rony Cláudio Modesto
Sertório de Souza
Fábio Chagas de Almeida
Alessandro Marques Chaves
Renildo Jesus do
Nascimento
Jean Pierre Celen Tuyuty

Subcoordenador de
Convênios
Subcoordenador de
Contratos
Subcoordenador de Serviços
Urbanos
Secretário Executivo da
Secretaria Municipal do
Governo, Administração e
Planejamento
Dirigente Regional do Distrito
de Colônia
Dirigente Regional do Distrito
de Comandatuba
Dirigente Regional do Distrito
de Pedras
Dirigente Regional do
Povoado de Outeiro
Dirigente Regional da Vila São
João
Dirigente Regional da Vila
Cariua
Dirigente Regional do
Povoado de Lençóis
Dirigente Regional do Distrito
de Vila Brasil
Coordenador Executivo da
Secretaria Municipal da
Fazenda
Coordenador de Tesouraria
Coordenador de
Contabilidade
Coordenador de
Administração Tributária
Supervisor de Cadastro
imobiliário
Supervisor de Fiscalização

Decreto nº 30, de
1º/01/2021
Decreto nº 31, de
1º/01/2021
Decreto nº 32, de
1º/01/2021
Decreto nº 33, de
04/01/2021
Decreto nº 122, de
1º/03/2021
Decreto nº 149, de
03/05/2021
Decreto nº 34, de
04/01/2021
Decreto nº 35, de
04/01/2021
Decreto nº 99, de
19/01/2021
Decreto nº 106, de
1º/02/2021
Decreto nº 123, de
1º/03/2021
Decreto nº 36, de
04/01/2021
Decreto nº 104, de
1º/02/2021
Decreto nº 125, de
1º/03/2021
Decreto nº 151, de
17/05/2021
Decreto nº 126, de
1º/03/2021
Decreto nº 10, de
1º/01/2021
Decreto nº 37, de
04/01/2021
Decreto nº 61, de
04/01/2021
Decreto nº 38, de
04/01/2021
Decreto nº 148, de
03/05/2021
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Samarone Santos Correia
Carla Rodrigues Pereira
Hellen Ariadne Santos
Pereira
Claudemir Santos da Silva
Carlos Calazans dos Santos
Júnior
Yoji Silva Ikuta
Efrain Gabriel Reis dos
Santos
Olivaldo de Souza Paixão
Cleide Maria da Silva
Ramos
Priscila de Jesus Santos
Barboza
Helane Gabriella Souza de
Almeida
Marcelly Alves Pereira dos
Santos
Jairo Souza Soares
Raissander Fermo Dalmagro
Carlos Oliveira dos Santos
Vilma Nascimento Castro
Michelle Alves dos Santos
Camilly Araújo de Matos
Ferreira
Paulo Cezar Medauar Reis
Enmerson Rodrigues
Sacchetto

Secretário Executivo da
Secretaria Municipal da
Fazenda
Coordenadora Administrativa
e Financeira
Coordenadora de Projetos e
Programas
Coordenador de Transporte
Escolar
Subcoordenador de
Contratos
Supervisor das Escolas do
Campo
Secretário das Escolas do
Campo
Secretário Escolar
Secretária Escolar
Secretária Escolar
Secretária Escolar
Secretária Escolar
Secretário Executivo da
Secretaria Municipal da
Educação
Coordenador Executivo da
Secretaria Municipal da
Saúde
Coordenador da Atenção
Básica
Coordenadora Administrativa
Coordenadora de Regulação,
Controle, Avaliação e
Auditoria
Coordenadora de Assistência
Farmacêutica
Coordenador de Vigilância à
Saúde
Coordenador Médico do
Hospital Municipal Frei Silvério
Gigli

Decreto nº 39, de
04/01/2021
Decreto nº 98, de
19/01/2021
Decreto nº 41, de
04/01/2021
Decreto nº 42, de
04/01/2021
Decreto nº 97, de
19/01/2021
Decreto nº 153, de
20/05/2021
Decreto nº 144, de
03/05/2021
Decreto nº 152, de
17/05/2021
Decreto nº 45, de
04/01/2021
Decreto nº 139, de
26/04/2021
Decreto nº 46, de
04/01/2021
Decreto nº 47, de
04/01/2021
Decreto nº 129, de
1º/03/2021
Decreto nº 50, de
04/01/2021
Decreto nº 135, de
1º/04/2021
Decreto nº 65, de
04/01/2021
Decreto nº 51, de
04/01/2021
Decreto nº 52, de
04/01/2021
Decreto nº 154, de
20/05/2021
Decreto nº 94, de
19/01/2021
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Edimário dos Santos Ferreira
Catarine Rocha dos Santos
Cássia Simone Ramos
Moreira
Elias Santos Almeida

Coordenador Administrativo
do Hospital Municipal Frei
Silvério Gigli
Supervisora em Vigilância
Sanitária e Ambiental
Supervisora de Saúde Mental
Supervisor de Odontologia

Lorena Henoly Soares
Carvalho

Supervisora de Vigilância
Alimentar e Nutricional

Laiane da Silva Sena

Supervisora de Enfermagem
do Hospital Municipal Frei
Silvério Gigli
Subcoordenador
Administrativo do Hospital
Municipal Frei Silvério Gigli
Secretário Executivo da
Secretaria Municipal da
Saúde
Coordenador Executivo da
Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social
Assessora Jurídica da Área
Social
Gestora do Programa Bolsa
Família e Cadastro Único
Gestora da Proteção Social
Básica
Gestor da Proteção Especial
de Alta e Média
Complexidade
Gestor do SUAS com
Competência de Vigilância
Socioassistencial
Secretário Executivo da
Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Social
Coordenadora Executiva da
Secretaria Municipal do
Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer
Coordenador de Esporte e
Lazer
Coordenadora de Cultura

Ruy Barbosa Ramos
Fábio de Jesus Neris
Rodrigo Caliman
Lara Kauark Santana
Marcledes Rodrigues Cruz
Santinha da Silva Batista
Jairo Hens dos Santos
Tássio Oliveira Rios
Heudes de Jesus Neris
Elizana de Oliveira Lemos

Fernando Eugênio Barros
Neto
Laudecy Lisboa Santos

Decreto nº 54, de
04/01/2021
Decreto nº 120, de
1º/03/2021
Decreto nº 145, de
03/05/2021
Decreto nº 146, de
03/05/2021
Decreto nº 114, de
15/02/2021
Decreto nº 136, de
1º/04/2021
Decreto nº 124, de
1º/03/2021
Decreto nº 133, de
1º/04/2021
Decreto nº 58, de
04/01/2021
Decreto nº 59, de
04/01/2021
Decreto nº 66, de
04/01/2021
Decreto nº 67 de
04/01/2021
Decreto nº 68, de
04/01/2021
Decreto nº 69, de
04/01/2021
Decreto nº 70, de
04/01/2021
Decreto nº 64, de
04/01/2021
Decreto nº 71, de
04/01/2021
Decreto nº 72, de
04/01/2021
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Giovane Santos Nascimento

Coordenador de Turismo

Arimar Mota de Santana

Subcoordenador Executivo

Fernando de Jesus Dias

Augusto Brito Pontes

Secretário Executivo da
Secretaria Municipal do
Turismo, Cultura, Esporte e
Lazer
Coordenador Executivo

Ana Paula da Silva Soares

Coordenadora de Agricultura

Mateus Endringer Caliman

Coordenador de Meio
Ambiente
Coordenador de
Desenvolvimento Econômico
Coordenador de Estradas e
Rodagens
Secretário Executivo da
Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico,
Agricultura e Meio Ambiente

Edson Antônio de Jesus
Santos
Jan Enisson dos Santos
Andrade
Ivo Ney Silva dos Santos

Decreto nº 73, de
04/01/2021
Decreto nº 74, de
04/01/2021
Decreto nº 75, de
04/01/2021
Decreto nº 147, de
03/05/2021
Decreto nº 76, de
04/01/2021
Decreto nº 77, de
04/01/2021
Decreto nº 78, de
04/01/2021
Decreto nº 79, de
04/01/2021
Decreto nº 80, de
04/01/2021

Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 31 de Maio de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito 
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DECRETO Nº 157, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor OSMAR CALAZANS BERBERT, para o
cargo de Secretário Municipal do Governo, Administração e Planejamento, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 158, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ZIUENDER ZULMIR CAPATO, para o
cargo de Secretário Municipal da Fazenda, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 159, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ROGÉRIO MARTINS BORGES, para o
cargo de Secretário Municipal da Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 160, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretária Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora GLEICIANE BIRSCHNER HORA, para o
cargo de Secretária Municipal da Saúde, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 161, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretária Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora JAQUELINE ALVES BARONE ROSA
BIRSCHNER, para o cargo de Secretária Municipal do Desenvolvimento Social, com
as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 162, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor OBERVAL CALAZANS BERBERT, para o
cargo de Secretário Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 163, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JURANDI LIMA DE ALMEIDA, para o
cargo de Secretário Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 164, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Procurador Jurídico Municipal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ÍTALLO ASSUNÇÃO CAVALCANTE,
para o cargo de Procurador Jurídico Municipal, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 165, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Chefe de Gabinete”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ALISON DE OLIVEIRA LEMOS, para o
cargo de Chefe de Gabinete, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie,
facultando-lhe a opção de remuneração do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 166, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Chefe do Controle Interno”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor HIGOR ENDRINGER CALIMAN, para o
cargo de Chefe do Controle Interno, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração do cargo efetivo ou
em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 167, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador da Guarda
Patrimonial e Prevenção à
Violência”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor NAIROBBY SANTOS NUNES, para o
cargo de Coordenador da Guarda Patrimonial e Prevenção à Violência, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de
remuneração do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito




3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH8QD
3UDoD'U0DQRHO3HUHLUDGH$OPHLGD–&HQWUR–&13-8QD%DKLD&(3
6LWHZZZXQDEDJRYEU(PDLOSPXQD#XQDEDJRYEU7HO  )D[  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DTN074DM+MH2ILYT/GCUIA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Segunda-feira
7 de Junho de 2021
29 - Ano - Nº 3436

Una



081,&Ë3,2'(81$


(VWDGRGD%DKLD




*DELQHWHGR3UHIHLWR



DECRETO Nº 168, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Assessor Especial”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor CARLOS ROBERTO FERREIRA, para o
cargo de Assessor Especial do Gabinete do Prefeito, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 169, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessora de Comunicação”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora LAUDECY LISBOA SANTOS, para o
cargo de Assessora de Comunicação, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 170, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessor Administrativo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JOSÉ NILDO SANTOS NASCIMENTO,
para o cargo de Assessor Administrativo do Gabinete do Prefeito, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de
remuneração do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 171, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretária Executiva”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora THAINAN SANTANA ROCHA, para o
cargo de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 172, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretário Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FERNANDO PAULO SANTOS, para o
cargo de Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 173, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessor Técnico”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RODRIGO TUYUTY LACERDA para o
cargo de Assessor Técnico do Controle Interno, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 174, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessor Técnico”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FABRÍCIO GOMMAIRE E RHOITCHI
ANTONIE CELEN KURIBAYASHI, para o cargo de Assessor Técnico do Controle Interno,
com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função,
nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 175, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenadora de Infraestrutura
e Engenharia”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora MARCIELI GUSMÃO SILVA, para o
cargo de Coordenadora de Infraestrutura e Engenharia, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 176, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Projetos e
Captação de Recursos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor DAYVSON HORA NASCIMENTO, para
o cargo de Coordenador de Projetos e Captação de Recursos, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
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DECRETO Nº 177, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Gestor Municipal de Convênios”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ALBERTO SHINJI KITAOKA, para o
cargo de Gestor Municipal de Convênios, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 178, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Recursos
Humanos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ODLANDE MARTINS BORGES, para o
cargo de Coordenador de Recursos Humanos, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração do cargo
efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 179, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Licitações e
Contratos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor CAIO CÉZAR OLIVEIRA SANTOS, para
o cargo de Coordenador de Licitações e Contratos, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
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DECRETO Nº 180, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de
Coordenador
de
Desenvolvimento Urbano”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FÁBIO BARRETO DE MATOS, para o
cargo de Coordenador de Desenvolvimento Urbano, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração
do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 181, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Pavimentação”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ROBERTO CARDOSO DA CONCEIÇÃO,
para o cargo de Coordenador de Pavimentação, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 182, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Iluminação”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JOSÉ BATISTA DE OLIVEIRA FILHO, para
o cargo de Coordenador de Iluminação, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 183, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor Administrativo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JOÃO DOS SANTOS MENDES, para o
cargo de Supervisor Administrativo da Secretaria Municipal do Governo,
Administração e Planejamento, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações
e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à
espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 184, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Patrimônio”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GABRIEL RUSCIOLELLI DA SILVA, para
o cargo de Supervisor de Patrimônio, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 185, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor da Fábrica Municipal
de Artefatos de Concreto”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GIOVANE SANTOS NASCIMENTO, para
o cargo de Supervisor da Fábrica Municipal de Artefatos de Concreto, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 186, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Compras”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ANTÔNIO WASHINGTON REIS DE
MACEDO, para o cargo de Supervisor de Compras, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração do cargo
efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
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DECRETO Nº 187, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Subcoordenador de Convênios”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor HEUDES DE JESUS NERIS, para o cargo
de Subcoordenador de Convênios, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 188, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Subcoordenador de Recursos
Humanos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FRANK MATA, para o cargo de
Subcoordenador de Recursos Humanos, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 189, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Subcoordenador de Contratos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor KALINCO MALTA RAMOS, para o
cargo de Subcoordenador de Contratos da Secretaria Municipal do Governo,
Administração e Planejamento, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações
e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à
espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 19 0, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Chefe de Paisagismo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FERNANDO DE JESUS DIAS, para o
cargo de Chefe de Paisagismo, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações
e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à
espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 19 1, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Chefe de Manutenção Predial”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ARIMAR MOTA DE SANTANA, para o
cargo de Chefe de Manutenção Predial, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 192, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretária Executiva”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora PRISCILA DE JESUS SANTOS
BARBOZA, para o cargo de Secretária Executiva da Secretaria Municipal do
Governo, Administração e Planejamento, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 193, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JÚNIOR DA SILVA SANTOS, para o
cargo de Dirigente Regional do Distrito de Colônia, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 194, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ÉLIO PEREIRA DOS SANTOS, para o
cargo de Dirigente Regional do Distrito de Vila Brasil, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 195, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor DANIEL SILVA NASCIMENTO, para o
cargo de Dirigente Regional do Distrito de Comandatuba, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 196, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora FRANCIELE DA SILVA CARDOSO,
para o cargo de Dirigente Regional do Distrito de Pedras, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 197, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GERSON PEDRO TRINDADE DOS
SANTOS, para o cargo de Dirigente Regional do Povoado de Outeiro, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 198, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor MÁRCIO DOS SANTOS LIMA, para o
cargo de Dirigente Regional da Vila São João, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 199, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GENIVAL TRINDADE, para o cargo de
Dirigente Regional da Vila Cariua, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 200, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Regional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JOEDSON BARBOSA MEDEIROS, para
o cargo de Dirigente Regional do Povoado de Lençóis, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 201, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessora Jurídica Fiscal”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora INDHIRA BARROS COSTA, para o
cargo de Assessora Jurídica Fiscal, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 202, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Tesouraria”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RONY CLÁUDIO MODESTO SERTÓRIO
DE SOUZA, para o cargo de Coordenador de Tesouraria, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração
do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 203, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Contabilidade”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FÁBIO CHAGAS DE ALMEIDA, para o
cargo de Coordenador de Contabilidade, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 204, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Administração
Tributária”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ALESSANDRO MARQUES CHAVES,
para o cargo de Coordenador de Administração Tributária, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração
do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 205, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RONALDO DOS REIS SANTOS, para o
cargo de Supervisor Executivo da Secretaria Municipal da Fazenda, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 206, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Subcoordenador de Fiscalização”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor AUGUSTO BRITO PONTES, para o
cargo de Subcoordenador de Fiscalização, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 207, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente de Planejamento”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JOEDSON SANTOS NASCIMENTO, para
o cargo de Dirigente de Planejamento, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 208, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Dirigente de Cadastro Imobiliário”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JEAN PIERRE CELEN TUYUTY, para o
cargo de Dirigente de Cadastro Imobiliário, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 209, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretário Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor MÁRCIO DO ROSÁRIO BORGES, para
o cargo de Secretário Executivo da Secretaria Municipal da Fazenda, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 210, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Assessora Jurídica Administrativa”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora ROSANE DE DEUS SANTANA DOS
REIS, para o cargo de Assessora Jurídica Administrativa da Secretaria Municipal da
Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 211, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Transporte
Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor CLAUDEMIR SANTOS DA SILVA, para o
cargo de Coordenador de Transporte Escolar, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração do cargo
efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 212, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Esporte”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FERNANDO EUGÊNIO BARROS NETO,
para o cargo de Supervisor de Esporte, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 213, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Supervisora de Projetos
e Programas”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora HELLEN ARIADNE SANTOS PEREIRA,
para o cargo de Supervisora de Projetos e Programas, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 214, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisora Executiva”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora GABRIELA SILVA SANTOS, para o
cargo de Supervisora Executiva da Secretaria Municipal da Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios
inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 215, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor Administrativo e
Financeiro”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor LEANDRO TRINDADE DOS SANTOS,
para o cargo de Supervisor Administrativo e Financeiro, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 216, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Subcoordenador de Contratos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor KALIN SÁ NASCIMENTO, para o cargo
de Subcoordenador de Contratos da Secretaria Municipal da Educação, Cultura,
Esporte e Lazer, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios
inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 217, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário das Escolas
do Campo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor SAMARONE SANTOS CORREIA, para o
cargo de Secretário das Escolas do Campo, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 218, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor EFRAIN GABRIEL REIS DOS SANTOS,
para o cargo de Secretário Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 219, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretária Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora MARCELLY ALVES PEREIRA DOS
SANTOS, para o cargo de Secretária Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 220, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretária Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora CLEIDE MARIA DA SILVA RAMOS,
para o cargo de Secretária Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 221, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretária Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora GLÍCIA BÁRBARA SANTOS DA SILVA,
para o cargo de Secretária Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 222, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretário Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor OLIVALDO DE SOUZA PAIXÃO, para o
cargo de Secretário Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 223, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Secretária Escolar”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora DAYHANE BRITO SANTOS, para o
cargo de Secretária Escolar, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 224, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Assessora Jurídica Administrativa”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora DANUSA BRANDÃO LIMA ANDRADE,
para o cargo de Assessora Jurídica Administrativa da Secretaria Municipal da
Saúde, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à
função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 225, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RAISSANDER FERMO DALMAGRO,
para o cargo de Coordenador Executivo da Secretaria Municipal da Saúde, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 226, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Coordenador da Atenção Básica”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor CARLOS OLIVEIRA DOS SANTOS, para
o cargo de Coordenador da Atenção Básica, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 227 , de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenadora de Regulação,
Controle, Avaliação e Auditoria”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora MICHELLE ALVES DOS SANTOS, para
o cargo de Coordenadora de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de
remuneração do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 228, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenadora de Assistência
Farmacêutica”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora CAMILLY ARAÚJO DE MATOS
FERREIRA, para o cargo de Coordenadora de Assistência Farmacêutica, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 229 , de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenadora de Planejamento e
Assessoria”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora MAURÍCIA LINO MIRANDA, para o
cargo de Coordenadora de Planejamento e Assessoria, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração
do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 230, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Coordenador Vigilância à Saúde”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor PAULO CEZAR MEDAUAR REIS, para o
cargo de Coordenador de Vigilância à Saúde, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 231, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Coordenador Médico do Hospital
Municipal Frei Silvério Gigli”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ENMERSON RODRIGUES SACCHETTO,
para o cargo de Coordenador Médico do Hospital Municipal Frei Silvério Gigli, com
as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 232, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Coordenador
Administrativo
do
Hospital Municipal Frei Silvério Gigli”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor EDIMÁRIO DOS SANTOS FERREIRA,
para o cargo de Coordenador Administrativo do Hospital Municipal Frei Silvério Gigli,
com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função,
nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 233, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisora de Saúde Mental”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora CÁSSIA SIMONE RAMOS MOREIRA,
para o cargo de Supervisora de Saúde Mental, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 234, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisora Administrativa”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora VILMA NASCIMENTO CASTRO, para
o cargo de Supervisora Administrativa da Secretaria Municipal da Saúde, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 235, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Supervisora em Vigilância Sanitária
e Ambiental”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora CATARINE ROCHA DOS SANTOS,
para o cargo de Supervisora em Vigilância Sanitária e Ambiental, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de
remuneração do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 236, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisora de Vigilância
Alimentar e Nutricional”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora LORENA HENOLY SOARES
CARVALHO, para o cargo de Supervisora de Vigilância Alimentar e Nutricional, com
as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 237, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Supervisora de Enfermagem do
Hospital Municipal Frei Silvério Gigli”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora LAIANE DA SILVA SENA, para o
cargo de Supervisora de Enfermagem do Hospital Municipal Frei Silvério Gigli, com
as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 238, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Odontologia”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ELIAS SANTOS ALMEIDA, para o cargo
de Supervisor de Odontologia, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 239, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Dirigente Administrativo do Hospital
Municipal Frei Silvério Gigli”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RUY BARBOSA RAMOS, para o cargo
de Dirigente Administrativo do Hospital Municipal Frei Silvério Gigli, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 240, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente das Unidades de
Saúde”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FÁBIO DE JESUS NERIS, para o cargo
de Dirigente das Unidades de Saúde, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 241, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Chefe de Almoxarifado”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GRAZIEL SANTANA DOS SANTOS, para
o cargo de Chefe de Almoxarifado, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 242, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Chefe de Fiscalização de
Contratos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora HELANE GABRIELLE SOUZA DE
ALMEIDA, para o cargo de Chefe de Fiscalização de Contratos, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 243, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretário Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor GENIVALDO BARROS SANTOS, para o
cargo de Secretário Executivo da Secretaria Municipal da Saúde, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 244, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RODRIGO CALIMAN, para o cargo de
Coordenador Executivo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 245, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessora Jurídica da Área
Social”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora LARA KAUARK SANTANA, para o
cargo de Assessora Jurídica da Área Social, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 246, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessora Jurídica Contenciosa”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora VERONIQUE KYOKO TATEISHI
MADUREIRA, para o cargo de Assessora Jurídica Contenciosa, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 247, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Gestora do Programa Bolsa
Família e Cadastro Único”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora MARCLEDES RODRIGUES CRUZ para
o cargo de Gestora do Programa Bolsa Família e Cadastro Único, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 248, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Gestora da Proteção Social
Básica”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora SANTINHA DA SILVA BATISTA, para o
cargo de Gestora da Proteção Social Básica, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de remuneração do cargo
efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 249, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Gestor da Proteção Especial de
Alta e Média Complexidade”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JAIRO HENS DOS SANTOS, para o
cargo de Gestor da Proteção Especial de Alta e Média Complexidade, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie, facultando-lhe a opção de
remuneração do cargo efetivo ou em comissão.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.





TIAGO BIRSCHNER
Prefeito

3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH8QD
3UDoD'U0DQRHO3HUHLUDGH$OPHLGD–&HQWUR–&13-8QD%DKLD&(3
6LWHZZZXQDEDJRYEU(PDLOSPXQD#XQDEDJRYEU7HO  )D[  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DTN074DM+MH2ILYT/GCUIA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Segunda-feira
7 de Junho de 2021
111 - Ano - Nº 3436

Una



081,&Ë3,2'(81$


(VWDGRGD%DKLD




*DELQHWHGR3UHIHLWR



DECRETO Nº 250, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de Gestor
do SUAS com Competência de
Vigilância Socioassistencial”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor TÁSSIO OLIVEIRA RIOS, para o cargo
de Gestor do SUAS com Competência de Vigilância Socioassistencial, com as
vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos
termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 251, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretário Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor RENILDO DE JESUS NASCIMENTO, para
o cargo de Secretário Executivo da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Social, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à
função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 252, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe
sobre
nomeação
de
Subcoordenador de Desenvolvimento
Econômico”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor YOJI SILVA IKUTA, para o cargo de
Subcoordenador de Desenvolvimento Econômico, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 253, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Dirigente Administrativo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora ELIZANA DE OLIVEIRA LEMOS, para o
cargo de Dirigente Administrativa da Secretaria Municipal do Turismo e
Desenvolvimento Econômico, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 254, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretário Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JAIRO SOUZA SOARES, para o cargo
de Secretário Executivo da Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento
Econômico, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes
à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 255, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação
de Coordenador de Meio
Ambiente”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor MATEUS ENDRINGER CALIMAN, para o
cargo de Coordenador de Meio Ambiente, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 256, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Coordenador de Estradas e
Rodagens”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor JAN ENISSON DOS SANTOS ANDRADE,
para o cargo de Coordenador de Estradas e Rodagens, com as vantagens,
atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da
legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 257 , de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisora de Agricultura”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeada a Senhora ANA PAULA DA SILVA SOARES, para
o cargo de Supervisora de Agricultura, com as vantagens, atribuições, direitos,
obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal
vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 258, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Supervisor de Estradas e
Rodagens”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor EDSON ANTÔNIO DE JESUS SANTOS,
para o cargo de Supervisor de Estradas e Rodagens, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito




3UHIHLWXUD0XQLFLSDOGH8QD
3UDoD'U0DQRHO3HUHLUDGH$OPHLGD–&HQWUR–&13-8QD%DKLD&(3
6LWHZZZXQDEDJRYEU(PDLOSPXQD#XQDEDJRYEU7HO  )D[  

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DTN074DM+MH2ILYT/GCUIA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.



Segunda-feira
7 de Junho de 2021
120 - Ano - Nº 3436

Una




081,&Ë3,2'(81$


(VWDGRGD%DKLD




*DELQHWHGR3UHIHLWR



DECRETO Nº 259, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessor Técnico”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor IVO NEY SILVA DOS SANTOS, para o
cargo de Assessor Técnico, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e
subsídios inerentes à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 262, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Secretário Executivo”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor FRANCISCO BEZERRA NOBRE NETO,
para o cargo de Secretário Executivo da Secretaria Municipal da Agricultura e Meio
Ambiente, com as vantagens, atribuições, direitos, obrigações e subsídios inerentes
à função, nos termos da legislação municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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DECRETO Nº 263, de 1º de Junho de 2021.
“Dispõe sobre nomeação de
Assessor Técnico”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos V e VI, do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Municipal nº 1.008/2021,
CONSIDERANDO, a sanção da Lei Municipal nº 1.008, de 23/04/2021
que “Define, estabelece competências e atribuições da Estrutura Organizacional
da Prefeitura Municipal de UNA e dá outras providências”;
CONSIDERANDO, o escopo da aludida legislação consistente,
reveladora de um panorama preciso do quadro dos servidores públicos, mais
especificamente no caráter comissionado, com as especificações necessárias à
estrutura organizacional que fomente a valorização e crescimento profissional dos
agentes públicos municipal;
CONSIDERANDO, a necessidade de reestruturação organizacional
dos cargos em comissão do Município de Una,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica nomeado o Senhor ANTÔNIO RAIMUNDO HOMEM para o
cargo de Assessor Técnico do Controle Interno, com as vantagens, atribuições,
direitos, obrigações e subsídios inerentes à função, nos termos da legislação
municipal vertente à espécie.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2021.
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PORTARIA Nº 26, de 02 de Junho de 2021.
“Concede Licença-Prêmio a
servidora do Município”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelos incisos VI e VIII do Artigo 77 da Lei
Orgânica do Município de Una, em consonância com a Lei Complementar nº 001
de 23/02/94 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Una, Artigo 131,
Parágrafo Único, e ao constante do requerimento protocolado com o nº 45.835,
Livro nº 14, Folhas nº 71,
R E S O L V E:
Art. 1º Conceder, a pedido, à servidora KÁTIA VIEIRA MAIA,
Enfermeira, 03 (três) meses de Licença-Prêmio (um quinquênio), a que tem direito, a
ser gozada, no período de 07/06/2021 a 06/09/2021, quando deverá voltar ao
exercício de suas funções.
Art. 2º O direito aquisitivo da presente Licença corresponde a
competência de Março/2007 a Março/2012.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando as
disposições em contrário.
Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 02 de Junho de 2021.
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