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Prefeitura Municipal de
Cairu publica:

x Decreto nº 4.281 de 15 de Setembro de 2020 - Regulamenta o
transporte marítimo entre os municípios de Valença - Bahia e Cairu Bahia, no momento de gestão de crise para prevenção do Corona vírus
(COVID-19), e dá outras providências.
x Portaria n.º 41 de 14 de Agosto de 2020 - Concede afastamento a título
de desincompatibilização para concorrer ao cargo eletivo de vereador à
servidor público municipal e dá outras providências.
x Ato de Ratificação Processo de Dispensa de Licitação nº 058/2020
Processo Administrativo nº 376/2020 - Comercial Negrão Ltda – EPP.
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Cairu

Decretos
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 4.281 DE 15 DE SETEMBRO DE 2020.
Regulamenta o transporte marítimo entre os
municípios de Valença - Bahia e Cairu Bahia, no momento de gestão de crise para
prevenção do Corona vírus (COVID-19), e dá
outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA e o COMITÊ MUNICIPAL DE
PREVENÇÃO E CONTROLE DA COVID - 19, no exercício da atribuição que lhe confere a
Lei Orgânica do Município de Cairu-Ba e;
CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo Corona vírus (COVID-19);
CONSIDERANDO a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da
Infecção Humana pelo novo Corona Vírus (2019-nCoV), e todos os demais atos normativos
que tenham por objeto o controle da pandemia;
CONSIDERANDO, que o MUNICÍPIO DE CAIRU e MUNICÍPIO DE VALENÇA possuem
acordo judicial homologado em sede de Ação Civil Pública, em forma de Convenção de
Cooperação Mútua, no que tange ao controle sanitário entre pessoas que circulem entre os
Municípios de Valença e Cairu, via transporte hidroviário ou terrestre;
CONSIDERANDO as peculiaridades do momento de excepcionalidade em prol da
prevenção ao Corona vírus e a peculiaridade territorial de Cairu, justificadamente, e a
necessidade de medidas administrativas para melhorar a organização e fiscalização do
translado de passageiros entre os MUNICÍPIOS DE CAIRU E VALENÇA dentro das medidas
de controle e vigilância;
DECRETA:
Art. 1º. Fica proibido o desembarque de passageiros nas praias de Morro de São Paulo.
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO
Art. 2º O descumprimento de qualquer dos dispositivos descritos no presente decreto
importará na apreensão imediata do veículo de transporte, público ou particular e multa
de R$: 2000,00 (dois mil reais), e em caso de reincidência, haverá perda do Alvará bem
como aumento da multa em até 100% da já autuada, sem prejuízo do ajuizamento de
ações penais e cíveis, bem como da aplicação de demais sanções administrativas, já
estabelecidas pela municipalidade nos demais atos normativos referentes à prevenção ao
Corona vírus.
Art. 3º Os casos omissos serão dirimidos através de Decreto pelo chefe do poder executivo.
Art. 4º Ficam revogadas parcialmente as restrições estabelecidas pelos decretos que tinham
como objeto o controle da pandemia corona vírus, inclusive o Acordo entre os Municípios de
Valença e Cairu, mantidas todas as disposições que não forem divergentes.
Art. 5º Este Decreto em vigor 15 de setembro de 2020, revogado as disposições em
contrário.

Gabinete do Prefeito de Cairu, Estado da Bahia, em 15 de setembro de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito do Município de Cairu
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Portarias

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 41 DE 14 DE AGOSTO DE 2020.
Concede

afastamento

a

título

de

desincompatibilização para concorrer ao
cargo eletivo de vereador à servidor
público

municipal

e

dá

outras

providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAIRU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais normas
aplicáveis,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder afastamento a título de desincompatibilização para concorrer ao cargo
eletivo de vereador, no pleito 2020, município Cairu/BA, a servidora MARIA LEDA DE
JESUS AMORA efetiva no cargo Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula funcional nº.
38508, a partir de 15 de agosto de 2020 até findo o processo eleitoral.

Art. 2º Fica garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor 15 de agosto de 2020.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cairu, Estado da Bahia, 14 de agosto de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal de Cairu
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Dispensas de Licitações
ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIRU
GABINETE DO PREFEITO

ATO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 376/2020
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 058/2020

Nos termos do art. 26, caput, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, acolho o
Parecer Jurídico da Procuradoria do Município, tornando-o parte integrante deste ato e
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nº 058/2020 para que surta os seus
jurídicos e legais efeitos, para autorizar a contratação da empresa COMERCIAL
NEGRÃO LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede Avenida Beira
Mar, nº 172, Térreo, Bairro São Felix, Município de Valença, Estado da Bahia, CEP
45.400-000, inscrita no CNPJ sob o nº 14.333.892/0001-57 e inscrição estadual sob o
nº 008.075.451-EPP, visando a aquisição de equipamentos e materiais para atender
às necessidades da equipe de Salvamar ligados à Secretaria Municipal de Turismo,
pertencente ao Sistema Público do Município de Cairu, Estado da Bahia, com um valor
global de R$ 49.983,60 (quarenta e nove mil, novecentos e oitenta e três reais e
sessenta centavos), dispensada as formalidades de licitação na forma do art. 24,
Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
Na oportunidade autorizamos a emissão do competente empenho em favor da
empresa.

Cairu - Bahia, 16 de setembro de 2020.

Fernando Antônio dos Santos Brito
Prefeito Municipal
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