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Decretos

DECRETO Nº 037/2022, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2022
Nomeia membros para compor a
Comissão Especial Gestora para
Elaboração das Diretrizes do Plano
de Ação do Sistema Único e
Integrado de Execução Orçamentaria,
Administração Financeira e Controle –
SIAFIC, nos termos do parágrafo
único, do art. 18º, do Decreto Federal
nº 10.540, de 5 de novembro de
2020, e dá outras providências.
.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica deste Município,
considerando a determinação contida no art. 18, do Decreto Federal nº
10.540/2020.
DECRETA:
Art. 1º. A transparência da gestão fiscal de todos os entes federativos em
relação à adoção de Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária,
Administração Financeira e Controle - SIAFIC, será assegurada pela
observância do padrão mínimo de qualidade estabelecido em norma e no
disposto no art. 48-A da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, sem
prejuízo de outras disposições previstas em lei ou em atos normativos
aplicáveis.
Art. 2º. O SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida
e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela
contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes:
Executivo e Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e
Indireta, incluídos Autarquias, Fundações, Fundos Especiais, resguardada a
autonomia.
§ 1º. É vedada a existência de mais de um SIAFIC no Município, mesmo que
estes permitam a comunicação, entre si, por intermédio de transmissão de
dados.
§ 2º. O SIAFIC tem a finalidade de registrar os atos e fatos relacionados com a
administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e
permitir a evidenciação da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, dos
Órgãos de que trata o caput deste artigo.
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§ 3º. Na hipótese de substituição do SIAFIC, decorrente de nova contratação,
deverá ser assegurada a migração integral e tempestiva dos dados e das
informações existentes no sistema anterior, a não interrupção da geração de
informações contábeis, orçamentárias, financeiras e fiscais e o treinamento dos
usuários, de forma que as informações de transparência sejam mantidas
integralmente, sem prejuízo dos períodos anteriores.
§ 4º. O SIAFIC permitirá a integração com outros sistemas estruturantes tais
como RH, Tributário, Patrimônio, Almoxarifado, Licitações e Contratos, etc.
Art. 3º. Fica criada a Comissão Especial Gestora, para Elaboração das
Diretrizes do Plano de Ação do Sistema Único e Integrado de Execução
Orçamentaria, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, com a atribuição
de definir os requisitos mínimos de qualidade que o SIAFIC deva obedecer,
respeitando as disposições do Decreto Federal n° 10.540/2020 e será
composta por:
I – Karlo Dalmar Batista Gomes – CPF n° 868.602.835-72, Secretário Municipal
de Finanças;
II – João Paulo da Silva Galvão – CPF n°033.364.015-26, Coordenador de
Gestão de Contratos e Patrimônio;
III - Sanzio Torres e Azevedo Santos – CPF n° 060.259.765-03, Chefe de
Divisão de Contabilidade e Execução Financeira;
IV – Rafael Eliotério Souza – CPF n° 051.050.335-74, Procurador
Especializado Contencioso Civil;
V – Sérgio Antonio Maynart de Carvalho – CPF n° 261.354.005-25, Secretário
Municipal de Administração;
VI – Sara Pereira Ladeira – CPF n° 032.131.955-96, Coordenadora de Divisão
de Recursos Humanos;
VII – Jorge de Souza Pacheco – CPF n° 364.132.675-34, Assessor
Parlamentar, lotado na Câmara Legislativa Municipal;
VIII – Heitor César Ribeiro de Almeida – CPF n° 317.943.945-91, Secretário
Municipal de Controle e Transparência;
VIV – José Denivaldo Santos Venefrides – CPF n° 624.931.835-68, Assessor
Especial de Planejamento.
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§ 1º. A Comissão Especial Gestora será presidida por Sanzio Torres e Azevedo
Santos, que coordenará e conduzirá os procedimentos que regerão os
trabalhos para implantação do SIAFIC.
Art. 4º. A elaboração do Projeto Básico que servirá de base para a elaboração
do Edital de contratação do SIAFIC ou as adequações do descritivo do Termo
Aditivo ao contrato, deverão seguir as disposições apontadas pela Comissão
Especial, além dos requisitos mínimos definidos nos termos do art. 2º deste
Decreto.
Art. 5º. O não cumprimento das exigências previstas no Decreto Federal n°
10.540/2020, sem prejuízo de outras sanções a serem aplicadas pelos órgãos
de controle interno e externo aos gestores responsáveis, causará conforme o
art. 73-C da Lei de Responsabilidade Fiscal, acarretará nas penalidades
previstas pelo art. 23, § 3º, inciso I da mesma Lei, como o não recebimento de
transferências voluntárias.

Art. 6º. 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 IBIRAPITANGA – BA, 21 de
novembro de 2022.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito

SÉRGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO
Secretário Mun. de Administração
Dec.002/2021
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Serviço Público Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA

Secretaria da Administração
CNPJ: 13.846.753/0001-64
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n – Centro
CEP: 45.500-000 – Ibirapitanga -BA – E-mail: admgovernodopovo.ct@gmail.com

DECRETO Nº 038/2022, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2022
Autoriza e outorga poderes ao Chefe de

Divisão de
Financeira

Contabilidade

e

Execução

para
movimentar
contas
pertencentes ao Município de Ibirapitanga/BA, e
dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado o Chefe de Divisão de Contabilidade e Execução
Financeira, o Sr. SANZIO TORRES E AZEVEDO SANTOS, portador do
CPF/MF nº 060.259.765-03 e RG n° 13.309.973-36 SSP/BA, designado pela
Portaria nº 032/2022, publicada no Diário Oficial do Município no dia 27 de
janeiro de 2022, Edição n° 2938, a movimentar toda e qualquer conta bancária
vinculada ao Município de Ibirapitanga/BA, inscrito no CNPJ sob o nº
13.846.753/0001/64.
Art. 2º - A autorização de que trata o art. 1º deste Decreto refere-se à outorga
de poderes necessários à executivo dos seguintes serviços bancários:
I. solicitar saldos, extratos e comprovantes;
II. consultar contas e aplicações de programas e repasse;
III. solicitar saldos, extratos de investimentos e poupança;
IV. solicitar saldos e extratos de operações de crédito;
V. emitir comprovantes;
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições contrárias.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Estado da Bahia,
22 de novembro de 2022.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - PMI
Praça Manoel Jorge e Silva, s/n, Centro – Ibirapitanga-BA, CEP: 45.500-000 – www.ibirapitanga.ba.gov.br
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DECRETO MUNICIPAL Nº 039/2022
Altera o horário de expediente da
administração do município de
Ibirapitanga - Bahia, nos dias de jogos
da Seleção Brasileira de Futebol na
Copa do Mundo FIFA 2022.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IBIRAPITANGA – ESTADO DA BAHIA, no
uso de suas atribuições legais, com o que dispõe o Art. 61, Inciso VI do Art. 13
da Lei Orgânica do Município de Ibirapitanga;
Considerando a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do
Mundo FIFA 2022;
Considerando a mobilização do povo brasileiro durante a realização desse
evento mundial;
considerando que alguns jogos da Seleção Brasileira estão programados para
horários coincidentes com as atividades da administração pública municipal.
DECRETA:
Art. 1º - Em caráter excepcional, fica alterado o horário de expediente nos
órgãos da Administração Direta do Município de Ibirapitanga, nos dias úteis
que houver jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA
2022, nos termos deste Decreto.
I – nas repartições públicas do Poder Executivo Municipal, nos dias em que os
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022 se iniciarem
às 13h, o expediente interrompido às 12h, retornando 01h:00min, após o
encerramento da partida.
II – nas repartições públicas do Poder Executivo Municipal, nos dias em que os
jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2022 se iniciarem
às 16h, o expediente será encerrado às 15h.
Parágrafo único – a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde deste
município, terão regime diferenciado de expedientes nos dias de jogos da
seleção brasileira, devendo regulamentar, por Portaria, de acordo as suas
necessidades e especificidades na forma mais adequada para a continuidade
do serviço público.
Art. 4º - As disposições do art. 1º e incisos deste Decreto serão cumpridos por
compensação.
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Parágrafo único. O disposto neste Decreto, se aplica aos seguintes agentes
públicos em exercício nos órgãos e entidades de que trata o caput:
I - servidores públicos;
II - empregados públicos;
III - contratados temporários; e
IV - estagiários.
Art. 5º - As disposições do art. 1º e incisos deste Decreto não se aplicam às
atividades desenvolvidas em serviços públicos essenciais, cuja prestação não
admita interrupção.
Parágrafo único - Os secretários do Poder Executivo Municipal, juntamente
com as chefias imediatas dos servidores, serão responsáveis em fazer cumprir
os expedientes estabelecidos neste Decreto, especialmente no que diz respeito
à frequência de pessoal.
Art. 6º - As disposições deste Decreto se aplicam nos dias dos jogos
eliminatórios que a Seleção Brasileira de Futebol venha a disputar na Copa do
Mundo de 2022.
Parágrafo único - Havendo modificação do horário do início dos jogos
eliminatórios que a Seleção Brasileira de Futebol venha a disputar na Copa do
Mundo de 2022, o expediente nas repartições públicas do Poder Executivo
Estadual será cumprido até 1h (uma hora) antes do início da partida,
observando o quanto definido no parágrafo único do Art. 1º deste Decreto.
Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas
as disposições contrárias.
Registre-se, publique-se e cumpra-se,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA, Estado da Bahia,
22 de novembro de 2022.

JUNILSON BATISTA GOMES
Prefeito

SERGIO ANTONIO MAYNART DE CARVALHO
Secretário Mun. de Administração
Dec. nº 002/2021
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