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Decretos

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
DECRETO Nº 371, de 1º de Junho de 2022.
“Dispõe sobre a elaboração dos Estudos
Técnicos Preliminares - ETP - para a
aquisição de bens e a contratação de
serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública Municipal, e dá
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelo inciso VI, do Artigo 77 da Lei Orgânica do
Município de Una,
CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar, neste particular, a
aplicação da Lei Federal nº 14.133/2021 no âmbito da Administração Pública do
Município de Una;
CONSIDERANDO o teor da INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 40, de 22 de
maio de 2020, da SECRETARIA ESPECIAL DE DESBUROCRATIZAÇÃO, GESTÃO E
GOVERNO DIGITAL DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, enquanto instrumento de
aplicação subsidiária;
CONSIDERANDO que o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) é
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação
que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao
anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso
se conclua pela viabilidade da contratação (art. 6º, XX, da Lei Federal 14.133/2021);
CONSIDERANDO que o ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) é
ferramenta técnica de capital importância na fase preparatória do planejamento à
contratação por parte do Poder Público cujo propósito deverá evidenciar o
problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação
da viabilidade técnica e econômica da contratação, na forma do art. 18 e ss. da
Lei Federal n. 14.133/2021;
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Objeto e âmbito de aplicação
Art. 1º Dispõe sobre a elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares ETP - para a aquisição de bens e a contratação de serviços e obras, no âmbito da
Administração Pública Municipal, a serem elaborados por seus Órgãos, Unidades
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Gestoras e Descentralizadas, respectivamente.
Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se ETP o
documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação
que caracteriza determinada necessidade, descreve as análises realizadas em
termos de requisitos, alternativas, escolhas, resultados pretendidos e demais
características, dando base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto
básico, caso se conclua pela viabilidade da contratação, consoante sugestão do
modelo Anexo (ANEXO ÚNICO).
Art. 2º No caso da contratação de obras e serviços de engenharia
de natureza complexa ou aquisição e/ou contratação de bens e serviços especiais,
os ETP serão elaborados de acordo com este Decreto, exceto quando lei ou
regulamentação específica dispuser de forma diversa.
CAPÍTULO II
Elaboração
Diretrizes Gerais
Art. 3º Os ETP deverão evidenciar o problema a ser resolvido e a
melhor solução dentre as possíveis, de modo a permitir a avaliação da viabilidade
técnica, socioeconômica e ambiental da contratação.
Art. 4º Os ETP serão elaborados conjuntamente por servidores da
área técnica e requisitante ou, quando houver, pela equipe de planejamento da
contratação.
Conteúdo
Art. 5º Com base no documento de formalização da demanda, as
seguintes informações deverão ser produzidas e registradas nos autos do processo,
observado, em todo o caso, o rito estabelecido pela Lei Federal 14.133/2021:
I.

descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser
resolvido sob a perspectiva do interesse público;

II.

descrição dos requisitos necessários e suficientes à escolha da solução,
prevendo critérios e práticas de sustentabilidade;

III.

levantamento de mercado, que consiste na prospecção e análise das
alternativas possíveis de soluções, podendo, entre outras opções:
a) ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos, entidades
ou consórcios, com objetivo de identificar a existência de novas
metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às
necessidades da administração;
b) ser realizada com até 5 dias consulta, audiência pública ou diálogo
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transparente com potenciais contratadas, para coleta de contribuições, se
for este o caso;
IV.

descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das
justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução;

V.

estimativa das quantidades a serem contratadas, acompanhada das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, considerando
a interdependência com outras contratações, de modo a possibilitar
economia de escala;

VI.

estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários
referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão
suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a administração
optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII.

justificativas para o parcelamento ou não da solução, se aplicável;

VIII.

contratações correlatas e/ou interdependentes;

IX.

demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do
órgão ou entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações
ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

X.

resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento
sustentável;

XI.

providências a serem adotadas pela administração previamente à
celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou
agentes públicos para fiscalização e gestão contratual ou adequação do
ambiente da organização;

XII.

possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento,
observando-se a realidade do caso concreto;

XIII.

posicionamento
contratação.

conclusivo

sobre

a

viabilidade

e

razoabilidade

da

§ 1º Caso, após o levantamento do mercado de que trata o inciso
III, a quantidade de fornecedores for considerada restrita, deve-se verificar se os
requisitos que limitam a participação são realmente indispensáveis, flexibilizando-os
sempre que possível.
§ 2º Os ETP devem obrigatoriamente conter os elementos dispostos
nos incisos I, V, VI, VII e XIII do caput deste artigo e, quando não contemplar os
demais elementos do caput, apresentar as devidas justificativas no próprio
documento que materializa os ETP.
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Exceções à elaboração dos ETP
Art. 6º A elaboração dos ETP:
I.

é facultada nas hipóteses de contratação direta por inexigibilidade de
licitação, aquisição de bens comuns, contratação de serviços comuns, nas
dispensas de licitações em razão do valor (arts. 24, I, II todos da Lei Federal n.
8.666/1993 e arts. 75, I, II, todos da Lei Federal n. 14.133/2021), e, nos casos
enquadrados aos incisos III, IV e XI, todos do art. 24 da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993;

II.

é dispensada nos casos de prorrogações contratuais relativas a objetos de
prestação de natureza continuada.
CAPÍTULO III
Disposições Finais
Orientações Gerais

Art. 7º Os órgãos, por seus agentes públicos responsáveis,
responderão administrativa, civil e penalmente por ato ou fato que capaz de
desconstituir a precípua finalidade a que se propõe o Estudo Técnico Preliminar ou
que, direta ou indiretamente, contribua para uma informação ou declaração
categoricamente grosseira, em prejuízo ao interesse público e ao erário municipal.
Art. 8º. Os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria Municipal de
Governo, Administração e Planejamento, que poderá expedir normas
complementares para a execução deste Decreto, bem como disponibilizar
informações adicionais em meio eletrônico de domínio municipal.
Vigência
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2022.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 371, de 1º de Junho de 2022.
ANEXO ÚNICO
MODELO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Este Estudo Técnico Preliminar - ETP: tem como objetivo assegurar a viabilidade técnica e
a razoabilidade da contratação pública, servindo como base para a elaboração do
Termo de Referência ou o Projeto Básico.
ETP Nº ____/2022

Data da Elaboração: __/__/2022

Secretaria/servidor responsável:
 Secretaria Municipal de __________ - Servidor __________
 Secretaria Municipal de __________ - Servidor __________

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE:
Expor as justificativas e/ou motivos para a contratação, considerando o problema
(necessidade do bem ou serviço) a ser resolvido, sob a perspectiva do interesse público.
Obs.: Será o mesmo texto da justificativa do Termo de Referência/Projeto Básico.

2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
Descrever os requisitos necessários e suficientes à escolha da solução, prevendo critérios
e práticas de sustentabilidade.
Ex: registro na ANVISA, Licenças, Alvará, Registro no Conselho de Classe, envio de
amostras, etc.
Obs.: Este Item é facultativo, porém, o seu não preenchimento deverá ter justificativa
indicando a desnecessidade ou inviabilidade.
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3. LEVANTAMENTO DE MERCADO:
Consiste na prospecção e análise das alternativas possíveis de soluções, podendo, entre
outras opções:
a) Ser consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com
objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações
que melhor atendam às necessidades da administração, e
b) Ser realizada consulta, audiência pública ou diálogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribuições.
Obs.: Este Item é facultativo, porém, o seu não preenchimento deverá ter justificativa
indicando a desnecessidade ou inviabilidade.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:
Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à
manutenção e à assistência técnica, quando for o caso, acompanhada das
justificativas técnica e econômica da escolha do tipo de solução;
Descreva a solução escolhida com todos os elementos para que a contratação produza
os resultados pretendidos pela Administração.

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES:
Qual a estimativa de quantidades?
Descreva o método de levantamento da estimativa das quantidades a serem
contratadas, incluindo memória de cálculo e documentos que lhe dão suporte
(contratos anteriores, experiências de outros órgãos, etc), de modo a possibilitar a
economia de escala.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das
memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de
anexo classificado, se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão
da licitação;
Obs: Neste documento a pesquisa pode ser breve, estimativa e referencial.
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7. PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO:
A licitação será dividida em lotes ou em itens separados?
O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item,
sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique não haver prejuízo para o
conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla
participação de licitantes, que embora não disponham de capacidade para execução
da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas.
A definição e o método para avaliar se o objeto é divisível, deve levar em consideração
o mercado fornecedor, podendo ser parcelado caso a contratação nesses moldes
assegure, concomitantemente:
a)
b)
c)

Ser técnica e economicamente viável;
Que não haverá perda de escala; e
Que haverá melhor aproveitamento
competitividade.

do

mercado

e

ampliação

da

8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:
Há necessidade de contratações/aquisições correlatas?
Realizar levantamento de ações necessárias à adequação do ambiente da secretaria
solicitante para que a contratação surta seus efeitos, com os responsáveis por estes
ajustes nos diversos setores (por exemplo: capacitações necessárias, aquisição de
materiais, reformas...). Caso haja ações necessárias, juntar o cronograma ao processo e
incluir, no mapa de riscos, os riscos de a contratação fracassar caso os ajustes não
ocorram em tempo.
Obs.: Este Item é facultativo, porém, o seu não preenchimento deverá ter justificativa
indicando a desnecessidade ou inviabilidade.

9. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO:
Demonstração do alinhamento entre a contratação e o planejamento do órgão ou
entidade, identificando a previsão no Plano Anual de Contratações citando onde se
enquadra a contratação no PPA, LDO, LOA ou a legislação (lei, decreto) que visa
atender, ou, se for o caso, justificando a ausência de previsão;

10. RESULTADOS PRETENDIDOS:
Resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional
sustentável.
Obs.: Este Item é facultativo, porém, o seu não preenchimento deverá ter justificativa
indicando a desnecessidade ou inviabilidade.
Prefeitura Municipal de Una
Praça Dr. Manoel Pereira de Almeida, 14 – Centro – CNPJ 13.672.605/0001-70, Una - Bahia. CEP 45.690-000.
Site: www.una.ba.gov.br - E-mail: pmuna@una.ba.gov.br - Tel. (73) 3236-2021/2022/2023 - Fax. (73) 3236-2186

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MUY3OTFGRDRGQTYWN0YWMD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
2 de Junho de 2022
9 - Ano XVII - Nº 3822

Una

MUNICÍPIO DE UNA
Estado da Bahia
Gabinete do Prefeito
11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS:
Providências a serem adotadas pela administração previamente à celebração do
contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para
fiscalização e gestão contratual ou adequação do ambiente da organização.
Obs.: Este Item é facultativo, porém, o seu não preenchimento deverá ter justificativa
indicando a desnecessidade ou inviabilidade.

12. IMPACTOS AMBIENTAIS:
Quais os possíveis impactos ambientais decorrentes da contratação?
Se o produto ou serviço possuir potencial poluidor, deverá ter critérios para reduzi-lo. Ex:
exigir o recolhimento das embalagens de agrotóxico/medicamentos pelo fornecedor
para o devido descarte, o uso de material reciclado...etc.
Obs.: Este Item é facultativo, porém, o seu não preenchimento deverá ter justificativa
indicando a desnecessidade ou inviabilidade.

13. VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO:
Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e razoabilidade da contratação emitida
pela equipe ou comissão.
Esta equipe/comissão de planejamento declara VIÁVEL/INVIÁVEL esta contratação com
base neste Estudo Técnico Preliminar.

Local, de XXXX, XX de XXXX de XXXX.
__________________________________
Identificação e assinatura do(s) servidor(es) responsável(is)
______________________
Identificação e assinatura da autoridade competente
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DECRETO Nº 372, de 1º de Junho de 2022.
“Dispõe sobre implantação da Câmara
Técnica Municipal para Análise de Óbitos”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelo art. 77, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município de Una, tendo em vista a política do Ministério da Saúde e da Secretaria
da Saúde do Estado da Bahia, que prioriza a redução da mortalidade infantil e
materna,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica instituída a Câmara Técnica Municipal para Análise de
Óbitos Infantis, Fetais, Mulheres em Idade Fértil (MIF), Maternos e por causas mal
definidas do Município de Una.
Parágrafo único. A Câmara Técnica Municipal para Análise de
Óbitos tem caráter eminentemente técnico, multiprofissional, congregando
representantes do Sistema de Saúde local com objetivo de analisar as
circunstâncias da ocorrência dos óbitos infantis, fetais, de mulheres em idade fértil,
maternos e por causas mal definidas, identificando os fatores determinantes e
condicionantes da mortalidade e propondo medidas que visem à melhoria da
qualidade da assistência à saúde para a redução da mortalidade infantil, fetal e
materna.
Art. 2º A Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Infantil, Fetal,
Mulheres em Idade Fértil – MIF, Maternos e por causas mal definidas do Município de
Una será constituída pelos representantes das áreas abaixo relacionadas:
•
•
•
•
•

Vigilância Epidemiológica – Eliacy Ribeiro dos Santos
Vigilância de Óbitos / Informação em Saúde – Maurícia Lino Miranda
Atenção Básica / Saúde da Família – Rayssa Santos de Almeida
Atenção Hospitalar – Laiane da Silva Sena
Médico Generalista – Júlio César Silva Viana

Parágrafo único. A constituição da Câmara Técnica Municipal deve
estar em consonância com a estrutura organizacional do Município, dando
prioridades às seguintes áreas: Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica,
Informação em Saúde, Atenção Hospitalar.
Art. 3º A Câmara Técnica de Análise de Óbitos Infantis, Fetais,
Mulheres em Idade Fértil (MIF), Maternos e por causas mal definidas do Município de
Una, tem como finalidades:
a) desenvolver ações de sensibilização e divulgação acerca da mortalidade
infantil e fetal, objetivando conscientizar os gestores, instituições, equipes de
saúde e comunidade para a gravidade do problema e meios de solução;
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b) estimular e acompanhar a investigação dos óbitos pela equipe de saúde,
segundo os critérios preconizados nas Portarias MS/GM 1.119/2008, MS/GM
3252/2009, MS/GM 72/2010, Resolução CIB 51/08, Decreto Estadual
10.263/2007 e Nota Técnica DIS/DIVEP 01/2009;
c) identificar os problemas relacionados com a assistência de saúde prestada à
gestante e à criança, organização dos serviços de saúde, organização do
sistema de saúde, condições sociais, da família e comunidade;
d) recomendar estratégias e medidas de atenção à saúde, necessárias para a
redução da mortalidade infantil, fetal e materna com destaque para as
mortes por causas evitáveis;
e) Investigar os casos de óbitos por causas mal definidas, visando à
identificação das prováveis causas da morte a fim de inserir informações
fidedignas na base de dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade –
SIM, bem como a discussão acerca dos seus determinantes e medidas
preventivas;
f) divulgar sistematicamente os resultados e experiências bem sucedidas.
Art. 4º A Câmara Técnica de Investigação de Óbitos Infantil, Fetal,
Mulheres em Idade Fértil (MIF), Maternos e por causas mal definidas terá a seguinte
organização e funcionamento:
§ 1º Fica estabelecido que a Coordenação da Câmara Técnica
seja eleita entre seus membros e terá duração de dois anos, renovável por igual
período.
§ 2º A função de membro da Câmara Técnica é de relevância
pública, não sendo remunerada, e, portanto, garante a sua dispensa do trabalho
sem prejuízo para o membro da Câmara, durante o período das reuniões e ações
específicas da mesma.
§ 3º A Câmara Técnica reunir-se-á, ordinariamente, mensalmente e
extraordinariamente quando convocado pela Coordenação da mesma. Deverá
ser divulgado previamente o local e horário definido das reuniões.
§ 4º A Vigilância Epidemiológica municipal oferecerá apoio
administrativo à Câmara Técnica.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2022.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 373, de 1º de Junho de 2022.

“Estabelece a vedação do comércio de bebidas
em garrafas e copos de vidro, como também
proíbe a utilização de veículos automotivos
sonorizados acima dos limites permitidos em lei
no âmbito da festividade denominada “São João
de UNA 2022 - Arraiá da Colônia” e “Santo
Antônio – Pedras”, e dá outras providências”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE UNA, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas, in casu, pelo art. 77, inciso VI, da Lei Orgânica do
Município de Una,
CONSIDERANDO que nos dias 17 e 18 de Junho de 2022 será
realizado no Distrito de Colônia, na Praça do Esporte e todo seu entorno o São João
de UNA 2022 – Arraiá da Colônia;
CONSIDERANDO que no dia 12 de Junho de 2022 será realizado no
Distrito de Pedras, festividades em comemoração ao Padroeiro Santo Antônio;
CONSIDERANDO a necessidade de coibir o uso de garrafas e copos
de vidro em razão da segurança e do perigo que esses materiais podem causar
durante as festividades que se realizará na área central da localidade do evento,
assim como a vedação de carros automotivos sonorizados que perturbem o
sossego público no local da festividade;
CONSIDERANDO, finalmente, a necessidade de garantir e assegurar
a proteção e segurança dos participantes das festividades;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica proibida a venda e o consumo de bebidas em
recipientes de vidro no âmbito perimetral das seguintes festividades:
I.
II.

São João de UNA 2022 – Arraiá da Colônia, nos dias 17 e 18 de Junho de
2022;
Padroeiro do Distrito de Pedras – Santo Antônio, no dia 12 de Junho de 2022.

Parágrafo único. Durante esse período, os comerciantes deverão
comercializar bebidas servidas em latas, garrafas pets e copos plásticos, bem como
demais vendedores ambulantes de várias modalidades devem obedecer
rigorosamente o RDC - Resolução de Diretoria Colegiada nº 43 de 1º de setembro
de 2015, referentes a critérios estabelecidos pela Vigilância Sanitária do Município.
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Art. 2º Fica vedada a utilização de sonorização em veículos, caixas
de sons avulsas e trio elétrico, respectivamente, que não pertença à organização
do evento oficial. A medida vale para todo o perímetro do evento.
Art. 3º Caberá à fiscalização municipal, com o auxílio preventivo e
ostensivo das Polícias Civil e Militar, respectivamente, observarem o cumprimento
das proibições deste Decreto e da garantia da lei e ordem pública municipal.
Art. 4º As permissões e autorizações de uso do espaço público a
serem exploradas na festividade, obedecerão as regras e prazos estipulados pela
Secretaria Municipal do Turismo e Desenvolvimento Econômico, sem prejuízo das
taxas a serem recolhidas, nos termos do Código Tributário Municipal.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Una, Bahia, em 1º de Junho de 2022.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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DECRETO Nº 374, de 1º de Junho de 2022.

“Dispõe sobre exoneração, a
pedido, de 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,
CONSIDERANDO o pedido de
protocolado com o nº 47.190, Livro nº 14, Folhas 164,

exoneração

da

servidora,

D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerada, a pedido, a servidora MAIKA SANTOS
OLIVEIRA, do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, aprovada em concurso público,
nomeada pelo Decreto nº 455, de 24 de Maio de 2007.
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 2022.

TIAGO BIRSCHNER
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA
Estado da Bahia
Secretaria Municipal do Turismo e
Desenvolvimento Econômico
PORTARIA SETUR / GABINETE Nº 01 de 1º de Junho de 2022.
“Estabelece prazos para cadastramento de
vendedores ambulantes, barraqueiros e
outros para a festividade denominada “São
João de UNA 2022 - Arraiá da Colônia” e
“Santo Antônio – Padroeiro do Distrito de
Pedras”.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TURISMO E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais conferidas, in casu, pelo
inciso I e II, do Artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Una que admite a instrução de
atos administrativos que repercutem na esfera de sua respectiva repartição, atingindo-se o
público alvo competente;
CONSIDERANDO, a proximidade das festividades do São João de UNA
2022 – Arraiá da Colônia, que ocorrerá no período de 17 a 18 de Junho de 2022;
CONSIDERANDO que no dia 12 de Junho de 2022 será realizado no
Distrito de Pedras, festividades em comemoração ao Padroeiro Santo Antônio;
CONSIDERANDO, a logística organizacional dos eventos;
CONSIDERANDO, também, que os eventos a serem realizados serão em
praça pública e abertos à comunidade e visitantes;
CONSIDERANDO, o mapeamento dos circuitos dos eventos;
RESOLVE:
Artigo 1º Estabelece que o cadastramento para vendedores ambulantes,
barracas de coquetéis e congêneres, ocorrerá na sede da SETUR – Secretaria Municipal do
Turismo e Desenvolvimento Econômico –, situada na Rua Dades Queiroz, s/n, Una/BA, nas
seguintes datas:
I.

de 06 a 10/06/2022 das 8h às 14h, destinado exclusivamente aos vendedores
ambulantes residentes ou pessoas jurídicas sediadas no Município de Una;

II.

de 13 a 15/06/2022 das 8h às 14h, destinado exclusivamente aos vendedores
ambulantes residentes ou pessoas jurídicas sediados em outros municípios.

Artigo 2º Os vendedores que pleiteiam espaço para comercialização de
seus produtos deverão obedecer rigorosamente todos os critérios estabelecidos pelo
Decreto Municipal nº 373/2022, que dispõe sobre a vedação do comércio de bebidas em
garrafas e copos de vidro, no âmbito da festividade, além das demais orientações editadas
por outras Secretarias Municipais.
Parágrafo único. As ações da Secretaria Municipal do Desenvolvimento
Social, pautadas na Proteção Social Especial de Média Complexidade, serão destinadas a
capacitação de vendedores ambulantes para identificação de violações de direitos, tais
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como: trabalho infantil, abuso e exploração sexual da criança e do adolescente, negligência,
abandono e violência contra crianças, mulheres, idosos, dentre outros. Além disso, serão
fornecidas orientações de como os vendedores podem acessar os órgãos de denúncia, tais
como: Conselho Tutelar, Batalhão da Polícia Militar de Una e o Disque 100.
Art. 3o Os vendedores ambulantes deverão fazer o seu cadastramento
informando qual atividade será exercida e qual produto será comercializado.
Art. 4o A SETUR, designará um servidor para realizar o cadastramento dos
vendedores ambulantes e congêneres, observando se o cadastrado atende as exigências
estabelecidas, para posterior concessão do espaço.
Paragrafo único. Só será autorizada a concessão do espaço mediante a
apresentação de comprovante de quitação dos tributos aplicáveis à espécie.
Art. 5º Os ambulantes então autorizados a trabalharem no circuito do
evento receberão um Crachá com Identificação, Kit da Vigilância Sanitária, Cópia do
Decreto Municipal, panfleto de orientações, e demais orientações necessárias ao
cumprimento das normas exigidas.
Art. 6º A permanência do vendedor ambulante e outros prestadores na
avenida onde ocorrerá o evento só serão permitidos se o mesmo estiver portando o crachá
de identificação/autorização, além da regular obediência aos horários e diretrizes impostas
pela SETUR para a realização do evento, no exercício do seu poder de polícia.
Parágrafo único. Ao vendedor ambulante, devidamente credenciado, será
permitido o acondicionamento, única e exclusivamente, de apenas uma caixa térmica, com
capacidade de 350l, ou equivalente, para cada espaço objeto de autorização.
Art. 7º Na eventual hipótese de infração às regras estabelecidas nesta
Portaria, ficará o vendedor ambulante infrator sujeito à cassação da autorização que
ensejará a sua imediata saída do circuito para efeito de comercialização durante todos os
dias do evento, ocorrendo às suas expensas as despesas pela desmontagem do espaço,
sem nenhum ônus ao Poder Público Municipal.
Art. 8º Não será permitido o tráfego de veículos automotores no circuito da
festividade durante todos os dias e horários reservados à realização do evento.
Art. 9º Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as
disposições em contrário.
Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se.

Gabinete do Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em 1º de
Junho de 2022.

OBERVAL CALAZANS BERBERT
Secretário Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico
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