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DECRETO n.º 225, de 27 de outubro de 2021.
“Decreta Ponto Facultativo na Administração
Pública Municipal direta e indireta do Poder
Executivo, preservada a prestação de serviços
essenciais, e dá outras providências”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e
para fins de direito,
D E C R E T A:

Art. 1º - O Dia do Servidor Público, 28 de outubro de 2021 (quinta-feira), será transferido para
o dia 01 de novembro de 2021 (segunda-feira), para efeito de fruição.
Art. 2º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO na Administração Pública Municipal direta e
indireta do Poder Executivo, no dia 01 de novembro de 2021 (segunda-feira), em virtude do Feriado
de Finados, no dia 02 de novembro de 2021 (terça-feira).
§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por
sua natureza ou em razão do interesse público, sejam indispensáveis à continuidade do serviço, a
exemplo de urgência e emergência, setor de triagem do COVID-19, segurança, limpeza pública,
manutenção de água e esgoto, devendo os secretários municipais elaborar escala de trabalho para
atendimento desses serviços.
Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do Prefeito Municipal de Ibicoara – BA, em 27 de outubro de 2021.

GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
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PORTARIA n.º 060, de 27 de outubro de 2021.
“Designa Fiscal de Contratos do Município de
Ibicoara – BA, e dá outras providências.”
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICOARA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
constitucionais e na forma prevista na Lei Orgânica Municipal e demais dispositivos legais em vigor,
CONSIDERANDO o disposto no Art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, o qual dispõe que a execução do contrato deverá ser acompanhada e
fiscalizada por um representante da Administração;

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar o servidor Rodrigo Santos Batista, ocupante do cargo de Assessor Para
Assuntos Institucionais do Gabinete do Prefeito, inscrito no CPF/MF sob o n.º 052.568.065-99, para atuar
como fiscal de contratos do Município de Ibicoara - BA.
Art. 2º - Fica o fiscal obrigado a comunicar a administração todas as ocorrências relacionadas
com a execução de contratos, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos
eventualmente observados.
Parágrafo Único – As decisões e providências que ultrapassem a competência do fiscal deverão
ser solicitados, à administração, em tempo hábil, para a adoção das medidas saneadoras.
Art. 3º - Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete do prefeito de Ibicoara – BA, em 27 de outubro de 2021.
GILMADSON CRUZ DE MELO
Prefeito Municipal
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