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EDITAL DE CONVOCAÇÃO AUDIÊNCIA
PÚBLICA Nº. 002/2021
1º QUADRIMESTRE/2021
“Dispõe sobre a realização da Audiência
Pública por parte do Poder Executivo
Municipal, para fins de demonstrar e avaliar
o cumprimento das metas fiscais do 1º Quadrimestre de 2021, de acordo o § 4º do
art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal
(LRF) e dá outras providencias.”
A PREFEITA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA – ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei,
CONSIDERANDO a obrigatoriedade da municipalidade em cumprir o quanto determina o § 4º
do art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000);
CONSIDERANDO, que é dever do Poder Executivo demonstrar e avaliar o cumprimento das
metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na Comissão de Contas e Orçamento
da Câmara e perante toda a sociedade;
CONSIDERANDO, que transparência, por meio da qual a Administração colocará à disposição
da sociedade diversos mecanismos de cunho democrático, entre os quais merecem relevo: a
participação em audiências públicas e a ampla divulgação das informações gerenciais de
maneira coerente com o disposto no art. 37 da Constituição da República e art. 48 da LRF;
CONSIDERANDO, que a publicidade é definida como a divulgação oficial do ato para
conhecimento público, e início de seus efeitos externos, constituindo, sem dúvida, requisito de
eficácia e controle da moralidade dos atos administrativos, especialmente, no tocante ao
aspecto financeiro;
R E S O L V E:
Art. 1º. Marcar para o dia 26 de maio de 2021, Audiência Pública para fins do Poder Executivo
Municipal demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 1º - Quadrimestre de 2021.
§ 1º. A audiência que trata o caput deste artigo será realizada no espaço do auditório da Câmara
Legislativa deste município, às 09:00hs.
§ 2º. Ficam convidado todas as autoridades deste município, bem como todos os munícipes,
para dar ciências do quanto determinado do § 4º do art. 9º da (LRF)
Art. 2º. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Gabinete da Prefeita Municipal de Cravolândia - Bahia, 24 de maio de 2021.

IVETE SOARES TEIXEIRA ARAUJO
Prefeita Municipal de Cravolândia
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CONTRATO Nº 019/2021
TERMO DE CONTRATO POR PRAZO
DETERMINADO
NECESSIDADE

PARA

ATENDER

TEMPORÁRIA

DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAVOLÂNDIA – FUMSAUDE, CNPJ nº 11496506/000150, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado CONTRATANTE, com
sede na Praça Lomanto Júnior, nº 01, Sede, CEP: 45.330-00 Cravolândia-Ba, tendo como Gestora
do Fundo Municipal de Saúde EDINALVA DE OLIVEIRA MENDES portadora do documento de
identidade nº RG: 03525708-30 CPF: 443.447.085-04, residente no Loteamento Carlos Alberto
Brandão Argolo, 07, centro – CEP: 45.330-000, CRAVOLÂNDIA-BA, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Srª. IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 36388947549, portadora do RG: 0116337273, residente na Praça Lomanto Júnior s/n Centro, CEP: 45.330000 – Cravolândia-Ba.
CONTRATADO (A): Srº. JOSÉ CARLOS SENA DOS SANTOS, portador de RG n° 3549184 e CPF
n° 005.030.915-37, residente na Rua Carlos Cajazeira, nº 128 na cidade de SANTA INÊS-BA, CEP
45.320-000. Celebram o presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À
NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, para exercer a função
de TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO CENTRO DO COVID19,
com fundamento no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, no artigo 2º, I e II da Lei Municipal
nº 005 de 15 de maio de 2013 e nas demais normas de regência, mediante as cláusulas e condições
a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATADO exercerá a função TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO CENTRO DO COVID19 no combate a Pandemia do COVID 19,
a execução das ações com carga horária de 40 horas por regime de plantões, vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde de Cravolândia-Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato vigorará a partir de 12 de maio de 2021 e término
em 31 de dezembro de 2021, prorrogável por iguais períodos, ficando cientes as partes que a
continuidade da prestação dos serviços após o término do contrato ou de sua prorrogação importará
em nulidade do ajuste, por violação de dispositivo legal. O presente CONTRATO tem efeitos
retroativos a 12 de maio de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao CONTRATADO, a título de
retribuição pelos serviços prestados, o valor R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), sobre o qual
incidirão os descontos de contribuições previdenciárias e imposto de renda, se for o caso.
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CLÁUSULA QUARTA - Os serviços, objeto do presente contrato, atenderão ao interesse público,
obrigando-se ao CONTRATADO a cumprir a carga horária estipulada pela CONTRATANTE e a exercer
suas atividades em horário diurno, noturno ou misto, a critério da CONTRATANTE, mediante aviso
com no mínimo uma semana de antecedência.
CLÁUSULA QUINTA - Fica ajustado que a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar,
rescindir ou anular o presente contrato, por ato unilateral ou por acordo entre as partes, em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, falta imputada ao
CONTRATADO, força maior ou razões de interesse público, por ato devidamente justificado
assegurado os direitos constitucionais do CONTRATADO.
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATADO poderá rescindir o contrato na hipótese de descumprimento
de cláusula contratual por parte da CONTRATANTE, desde que notifique por escrito sua decisão
com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, obrigando-se à prestação de contas de suas
atividades, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA SÉTIMA- Em qualquer hipótese de rescisão ou anulação do presente contrato, a
CONTRATANTE retomará o objeto do contrato, obrigando-se ao CONTRATADO a entregá-la,
mediante recibo, toda a documentação que lhe for pertinente sem

prejuízo de suas

responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA
o valor dos danos e prejuízos causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, no exercício
de suas funções. E, por estarem de pleno acordo com o teor das cláusulas acima, firmam o presente
contrato de trabalho em 04 (quatro) vias de igual teor, obrigando-se a contratada proceder ao
encaminhamento de uma via ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, mediante
protocolo.
Prefeitura Municipal de Cravolândia, 24 de maio de 2021.
______________________________________
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1-_____________________________ 2-_______________________________
PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos favoravelmente ao presente Instrumento

Nos termos do Art. 37 da Constituição Federal,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA –
BAHIA publica o presente instrumento em local
apropriado para que seja dado o fiel cumprimento legal
para produção de seus efeitos de direito.

por não infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia, 24 de maio de 2021.

Talita Duarte Micheli
Procuradora Municipal – OAB/BA 44.654

Cravolândia – Bahia, 24/05/2021.
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CONTRATO Nº 020/2021
TERMO DE CONTRATO POR PRAZO
DETERMINADO
NECESSIDADE

PARA

ATENDER

TEMPORÁRIA

DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAVOLÂNDIA – FUMSAUDE, CNPJ nº 11496506/000150, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado CONTRATANTE, com
sede na Praça Lomanto Júnior, nº 01, Sede, CEP: 45.330-00 Cravolândia-Ba, tendo como Gestora
do Fundo Municipal de Saúde EDINALVA DE OLIVEIRA MENDES portadora do documento de
identidade nº RG: 03525708-30 CPF: 443.447.085-04, residente no Loteamento Carlos Alberto
Brandão Argolo, 07, centro – CEP: 45.330-000, CRAVOLÂNDIA-BA, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Sr.ª. IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 36388947549, portadora do RG: 0116337273, residente na Praça Lomanto Júnior s/n Centro, CEP: 45.330000 – Cravolândia-Ba.
CONTRATADO (A): Srº. JOSÉ LUIZ SENA DOS SANTOS, portador de RG n° 08.048.578-22 e
CPF n° 005.031.415-77, residente na Rua Carlos Cajazeira, nº 146, na cidade de SANTA INÊS-BA,
CEP 45.320-000. Celebram o presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA
ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, para
exercer a função de TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO CENTRO
DO COVID19, com fundamento no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, no artigo 2º, I e
II da Lei Municipal nº 005 de 15 de maio de 2013 e nas demais normas de regência, mediante as
cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O CONTRATADO exercerá a função TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO CENTRO DO COVID19 no combate a Pandemia do COVID 19,
a execução das ações com carga horária de 40 horas por regime de plantões, vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde de Cravolândia-Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato vigorará a partir de 12 de maio de 2021 e término
em 31 de dezembro de 2021, prorrogável por iguais períodos, ficando cientes as partes que a
continuidade da prestação dos serviços após o término do contrato ou de sua prorrogação importará
em nulidade do ajuste, por violação de dispositivo legal. O presente CONTRATO tem efeitos
retroativos a 12 de maio de 2021.
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará, mensalmente, ao CONTRATADO, a título de
retribuição pelos serviços prestados, o valor R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), sobre o qual
incidirão os descontos de contribuições previdenciárias e imposto de renda, se for o caso.
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CLÁUSULA QUARTA - Os serviços, objeto do presente contrato, atenderão ao interesse público,
obrigando-se ao CONTRATADO a cumprir a carga horária estipulada pela CONTRATANTE e a exercer
suas atividades em horário diurno, noturno ou misto, a critério da CONTRATANTE, mediante aviso
com no mínimo uma semana de antecedência.
CLÁUSULA QUINTA - Fica ajustado que a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar,
rescindir ou anular o presente contrato, por ato unilateral ou por acordo entre as partes, em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, falta imputada ao
CONTRATADO, força maior ou razões de interesse público, por ato devidamente justificado
assegurado os direitos constitucionais do CONTRATADO.
CLÁUSULA SEXTA - O CONTRATADO poderá rescindir o contrato na hipótese de descumprimento
de cláusula contratual por parte da CONTRATANTE, desde que notifique por escrito sua decisão
com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, obrigando-se à prestação de contas de suas
atividades, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA SÉTIMA- Em qualquer hipótese de rescisão ou anulação do presente contrato, a
CONTRATANTE retomará o objeto do contrato, obrigando-se ao CONTRATADO a entregá-la,
mediante recibo, toda a documentação que lhe for pertinente sem

prejuízo de suas

responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA OITAVA - A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos devidos a CONTRATADA
o valor dos danos e prejuízos causados por dolo, negligência, imprudência ou imperícia, no exercício
de suas funções. E, por estarem de pleno acordo com o teor das cláusulas acima, firmam o presente
contrato de trabalho em 04 (quatro) vias de igual teor, obrigando-se a contratada proceder ao
encaminhamento de uma via ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, mediante
protocolo.
Prefeitura Municipal de Cravolândia, 24 de maio de 2021.
______________________________________
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1-_____________________________ 2-_______________________________
PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos favoravelmente ao presente Instrumento

Nos termos do Art. 37 da Constituição Federal,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA –
BAHIA publica o presente instrumento em local
apropriado para que seja dado o fiel cumprimento legal
para produção de seus efeitos de direito.

por não infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia, 24 de maio de 2021.

Talita Duarte Micheli
Procuradora Municipal – OAB/BA 44.654

Cravolândia – Bahia, 24/05/2021.
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CONTRATO Nº 021/2021
TERMO DE CONTRATO POR PRAZO
DETERMINADO
NECESSIDADE

PARA

ATENDER

TEMPORÁRIA

DE

EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO.

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRAVOLÂNDIA – FUMSAUDE, CNPJ nº 11496506/000150, pessoa jurídica de direito público interno, de ora em diante denominado CONTRATANTE, com
sede na Praça Lomanto Júnior, nº 01, Sede, CEP: 45.330-00 Cravolândia-Ba, tendo como Gestora
do Fundo Municipal de Saúde EDINALVA DE OLIVEIRA MENDES portadora do documento de
identidade nº RG: 03525708-30 CPF: 443.447.085-04, residente no Loteamento Carlos Alberto
Brandão Argolo, 07, centro – CEP: 45.330-000, CRAVOLÂNDIA-BA, neste ato representado pela
Prefeita Municipal, Sr.ª. IVETE SOARES TEIXEIRA ARAÚJO, inscrito no CPF sob o nº 36388947549, portadora do RG: 0116337273, residente na Praça Lomanto Júnior s/n Centro, CEP: 45.330000 – Cravolândia-Ba.
CONTRATADO (A): Sr.ª. JEOVANA NASCIMENTO DE BRITO, portadora de RG n° 14.411.67749 e CPF n° 032.643.855-62, residente na Rua Florindo Cardoso, nº 85, na cidade de SANTA INÊSBA, CEP 45.320-000. Celebram o presente CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO PARA
ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, para
exercer a função de TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO CENTRO
DO COVID19, com fundamento no inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, no artigo 2º, I e
II da Lei Municipal nº 005 de 15 de maio de 2013 e nas demais normas de regência, mediante as
cláusulas e condições a seguir:
CLÁUSULA PRIMEIRA - A CONTRATADA exercerá a função TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR NO CENTRO DO COVID19 no combate a Pandemia do COVID 19,
a execução das ações com carga horária de 40 horas por regime de plantões, vinculado à Secretaria
Municipal de Saúde de Cravolândia-Bahia.

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente contrato vigorará a partir de 17 de maio de 2021 e término
em 31 de dezembro de 2021, prorrogável por iguais períodos, ficando cientes as partes que a
continuidade da prestação dos serviços após o término do contrato ou de sua prorrogação importará
em nulidade do ajuste, por violação de dispositivo legal. O presente CONTRATO tem efeitos
retroativos a 17 de maio de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATANTE pagará, mensalmente, a CONTRATADA, a título de
retribuição pelos serviços prestados, o valor R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), sobre o qual
incidirão os descontos de contribuições previdenciárias e imposto de renda, se for o caso.
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CLÁUSULA QUARTA - Os serviços, objeto do presente contrato, atenderão ao interesse público,
obrigando-se a CONTRATADA a cumprir a carga horária estipulada pela CONTRATANTE e a exercer
suas atividades em horário diurno, noturno ou misto, a critério da CONTRATANTE, mediante aviso
com no mínimo uma semana de antecedência.
CLÁUSULA QUINTA - Fica ajustado que a CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar,
rescindir ou anular o presente contrato, por ato unilateral ou por acordo entre as partes, em
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, falta imputada a CONTRATADA,
força maior ou razões de interesse público, por ato devidamente justificado assegurado os direitos
constitucionais do CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA - A CONTRATADA poderá rescindir o contrato na hipótese de descumprimento
de cláusula contratual por parte da CONTRATANTE, desde que notifique por escrito sua decisão
com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, obrigando-se à prestação de contas de suas
atividades, sob pena de responsabilidade.
CLÁUSULA SÉTIMA- Em qualquer hipótese de rescisão ou anulação do presente contrato, a
CONTRATANTE retomará o objeto do contrato, obrigando-se a CONTRATADA a entregá-la,
mediante recibo, toda a documentação que lhe for pertinente sem

prejuízo de suas

responsabilidades contratuais e legais.
CLÁUSULA OITAVA

- A CONTRATANTE poderá descontar dos pagamentos

devidos a

CONTRATADO o valor dos danos e prejuízos causados por dolo, negligência, imprudência ou
imperícia, no exercício de suas funções. E, por estarem de pleno acordo com o teor das cláusulas
acima, firmam o presente contrato de trabalho em 04 (quatro) vias de igual teor, obrigando-se a
contratada proceder ao encaminhamento de uma via ao Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado da Bahia, mediante protocolo.
Prefeitura Municipal de Cravolândia, 24 de maio de 2021.
______________________________________
CONTRATANTE

___________________________________
CONTRATADO

TESTEMUNHAS: 1-_____________________________ 2-_______________________________
PARECER JURÍDICO

PUBLICAÇÃO

Opinamos favoravelmente ao presente Instrumento

Nos termos do Art. 37 da Constituição Federal,
a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRAVOLÂNDIA –
BAHIA publica o presente instrumento em local
apropriado para que seja dado o fiel cumprimento legal
para produção de seus efeitos de direito.

por não infringir as disposições pertinentes à matéria.
Cravolândia, 24 de maio de 2021.

Talita Duarte Micheli
Procuradora Municipal – OAB/BA 44.654

Cravolândia – Bahia, 24/05/2021.
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