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Decretos

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Decreto nº 128/2022

“Dispõe sobre a regulamentação e
nomeação da gestão do Fundo
Municipal
de
Educação
de
Palmeiras-BA
e
dá
outras
providências”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais e tendo em vista o que determina a Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei Municipal de n. 705/2018 que dispôs
sobre a criação do Fundo Municipal de Educação, bem como do inteiro teor do art.7º da lei
em destaque, que assevera que o Fundo será administrado pelo Secretário Municipal de
Educação;
CONSIDERANDO os princípios ínsitos da Administração Pública de que trata o artigo
37, caput da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, notadamente o da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência,

DECRETA:

Art. 1°- O Fundo Municipal de Educação será gerido pela Secretaria de Educação,
representada pelo Secretário (a) que estiver devidamente nomeado (a).

Art. 2°- Ficam conferidas ao Secretário (a) de Educação nomeado (a) as atribuições
previstas na Lei Orgânica Municipal e na Lei nº 705/2018, bem como os poderes de
administração especiais para todos os atos de gestão administrativa e ordenamento de
despesa inerentes ao Fundo Municipal de Palmeiras/BA, além de autorização para:
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l- Abrir, encerrar e movimentar contas bancárias vinculadas às unidades orçamentárias de
sua responsabilidade;

ll- Movimentar as contas bancárias, com as cautelas necessárias à movimentação de
recursos públicos, conforme as permissões estatuídas em leis gerais e especiais,
regulamentos bancários, observados sempre em cada caso, eventuais regulamentos legais
ou normativos específicos para os programas governamentais e suas ações, projetos ou
atividades, relativas às respectivas unidades orçamentárias, em especial as que se vinculem
a convênios, contratos de repasse - fundo a fundo, ajustes, acordos e correlatos, celebrados
com órgãos ou entidades de qualquer esfera governamental;
lll – Autorizar a abertura de procedimento administrativo licitatório, ou qualquer processo
administrativo de aquisição de bens, serviços, obras, locações e alienações de bens móveis,
observadas no último caso, as autorizações legais específicas;

IV- Adjudicar aos vencedores e homologar os procedimentos licitatórios, bem como
autorizar, declarar e ratificar os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de licitação,
nos termos de do art. 26, da Lei Federal 8.666/93, e ainda assinar contratos administrativos
a estes vinculados, observadas as disposições gerais e locais, inclusive os regulamentos do
Órgão de Controle Externo – (TCM-BA).
V – Assinar ata e registro de preços promovidas por procedimentos licitatórios nas
modalidades concorrência e pregão na forma presencial ou eletrônica, assinar instrumento
de contrato, ou instrumentos hábeis a sua substituição, tais como carta contrato, nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço;

VI- Não se reserva a outorga de poderes ao Gestor do Fundo ora nomeado, não sendo
autorizada a atuação independente e isolada da mesma, para os atos de alienações de bens
imóveis que tratam o art. 17, l da Lei Federal 8.666/93, devendo que processos dessa
natureza serão autorizados em conjunto com o Chefe do Poder Executivo Municipal.
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Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeiras (BA), em 27 de outubro de 2022.

RICARDO OLIVEIRA GUIMARÃES
PREFEITO MUNICIPAL
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAS
Praça Dr. José Gonçalves, 11 – Palmeiras – Bahia
CNPJ: 13.922.638/0001-21

Portaria nº 175/2022

“Versa acerca de concessão de Licença
Prêmio para Servidora Pública. ”

O PREFEITO MUNICIPAL DE PALMEIRAS, no uso de suas atribuições legais
estabelecidas na Lei Orgânica do Município e,
- Considerando a solicitação de concessão de licença da servidora abaixo indicada;
- Considerando que, após a regular tramitação administrativa, verificou-se que a servidora
efetivamente possui direito à concessão da respectiva licença;
- Considerando o disposto no art. 37, caput, da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988;

RESOLVE

Art. 1º- Conceder Licença Prêmio à Servidora Sr.ª Tania dos Santos Oliveira, pelo período
compreendido de 27/10/2022 à 27/01/2023.
Art. 2º- A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas
as disposições em contrário.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito Municipal de Palmeiras, 27 de Outubro de 2022.

Ricardo Oliveira Guimarães
Prefeito Municipal
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