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Atos Administrativos

NOTA OFICIAL
O Poder Executivo do Município de Adustina, enfatiza a todos os servidores públicos
municipais, sobretudo aos ocupantes em cargo de provimento efetivo, que, conforme o art.
48, § 8º, da Lei Complementa Municipal nº 1, de 14 de setembro de 2022, o pagamento
dependerá da confirmação mensal da frequência e do registro de ponto do servidor. Sendo
assim, a partir de janeiro de 2023, nenhum servidor público, independente do seu vínculo
funcional, terá o processo de pagamento efetivado antes do último dia útil de cada mês. Esta
nota objetiva também auxiliar aos servidores, que assim o desejarem, a reprogramarem
eventuais compromissos financeiros a fim de adequar-se à sua nova data de pagamento.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.
Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina
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Decretos

DECRETO Nº 67, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia servidor público para cargo de
provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JOÃO ANTÔNIO RODRIGUES DE JESUS, CPF: 070.025.555-96, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Coordenador de Desenvolvimento Rural - Área
D - Defesa Agropecuária.
Art. 2º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 68, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia servidora pública para cargo de
provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. THAIS OLIVEIRA SANTANA, CPF: 046.145.795-40, para ocupar o
cargo de provimento em comissão de Assessora Técnica da SEMDER.
Art. 2º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 69, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Exonera e nomeia servidora pública ocupante
de cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora, LUZIA ERICA ANDRADE SANTOS, CPF: 861.762.645-37; do
extinto cargo de provimento em comissão de Secretária de Gabinete da Agricultura.
Art. 2º Fica nomeada a servidora citada no art. 1º, para ocupar o cargo de provimento em
comissão de Coordenadora de Desenvolvimento Rural - Área A - Gestão Geral.
Art. 3º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 70, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Exonera e nomeia servidora pública ocupante
de cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerada a servidora, MARCELA DE JESUS CABRAL, CPF: 860.195.395-63; do
extinto cargo de provimento em comissão de Diretora de Departamento.
Art. 2º Fica nomeada a servidora citada no art. 1º, para ocupar o cargo de provimento em
comissão de Coordenadora de Desenvolvimento Rural - Área B - Coordenação Administrativa.
Art. 3º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 71, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Exonera e nomeia servidor público ocupante
de cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o servidor, ELOIZIO DE JESUS FONSECA, CPF: 027.547.485-20; do
extinto cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento.
Art. 2º Fica nomeado o servidor citado no art. 1º, para ocupar o cargo de provimento em
comissão de Coordenador de Desenvolvimento Rural - Área C - Suporte à Agricultura.
Art. 3º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 72, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Exonera e nomeia servidor público ocupante
de cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica exonerado o servidor, EDSON CARVALHO JUNIOR, CPF: 840.779.214-49; do extinto
cargo de provimento em comissão de Diretor de Departamento.
Art. 2º Fica nomeado o servidor citado no art. 1º, para ocupar o cargo de provimento em
comissão de Coordenador de Desenvolvimento Rural -Área F - Fomento ao Associativismo.
Art. 3º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 73, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia servidor público efetivo para ocupar
cargo de provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeado o Sr. JOAO LUCIANO MARCIONILO DE SANTANA, CPF: 728.424.745-20,
para ocupar o cargo de provimento em comissão de Supervisor Assistente ao Produtor Rural
- Área A - Regularização de Documentos Rurais.
Art. 2º O servidor citado no art. 1º deverá comparecer no Departamento de Gestão de Pessoal
do Município para informar se optará pela importância atribuída ao cargo de provimento em
comissão; ou pelo valor de sua remuneração mensal, mais 20% (vinte por cento) do
vencimento atribuído ao cargo de provimento em comissão, nos termos do art. 40 da Lei
Complementar Municipal nº 1 de 14 de setembro de 2022, segunda escolha essa que, em caso
de eventuais gratificações, não poderão exceder a 40% (quarenta por cento), consoante
parágrafo único do mesmo artigo 40, da citada Lei.
Art. 3º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 74, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia servidora pública para cargo de
provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. ERICA VIEIRA MORAIS, CPF: 037.591.095-60, para ocupar o cargo
de provimento em comissão de Supervisor Assistente ao Produtor Rural - Área B - Cadastros
dos Produtores Rurais.
Art. 2º Este decreto vigerá, a partir de 1º de dezembro de 2022, revogando-se as disposições
em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 75, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2022.

Nomeia servidora pública para cargo de
provimento em comissão.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, no uso das suas atribuições legais, inclusive o que
dispõe o art. 64, da Lei Orgânica do Município e demais dispositivos correlatos, e
considerando o interesse público;

DECRETA:

Art. 1º Fica nomeada a Sra. AMANDA RODRIGUES DE JESUS, CPF: 082.585.285-48, para
ocupar o cargo de provimento em comissão de Supervisor Assistente ao Produtor Rural Área C - Fomento à Aquisição da Produção Rural.
Art. 2º Este decreto retroage seus efeitos, a partir de 1º de novembro de 2022, revogando-se
as disposições em contrário.

Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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DECRETO Nº 76, DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022.

Regulamenta a Campanha “IPTU Premiado”, de
Estímulo à Arrecadação do IPTU do exercício
de 2022, fundamentado no art. 7º da Lei nº
243/2017, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, ESTADO DA BAHIA, no exercício das atribuições
que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal e a Lei Municipal n.º 243/2017, que Criou a
Campanha de Estímulo à Arrecadação do IPTU e Autoriza o Executivo Municipal a doar
prêmios aos contribuintes participantes adimplentes com suas obrigações tributárias
no âmbito municipal,
TENDO EM VISTA a necessidade de regulamentação da Campanha de Estímulo à
Arrecadação do IPTU do exercício de 2022, objetivando o sucesso na arrecadação do
IPTU com a oferta de brindes visando estimular os contribuintes a regularizarem sua
situação fiscal, e consequentemente aumentando a arrecadação;
CONSIDERANDO a necessidade de nomeação de 03 (três) servidores públicos
municipais para fazer parte da Comissão Organizadora da Campanha de Estímulo à
Arrecadação do IPTU do exercício de 2022;
Por fim, SOPESANDO a essencialidade de nomeação de 03 (três) membros, para fazer
parte da Comissão Fiscalizadora da Campanha, “IPTU do exercício de 2022”.

DECRETA:

Art. 1º Fica criada a Campanha de Estímulo a Arrecadação do IPTU do exercício fiscal de
2022, denominada, “IPTU Premiado 2022” que terá prazo de duração de 08/11/2022 até
a data de vencimento da cota única do IPTU estipulada na Portaria SMAF nº 001/2022,
com redação alterada pela Portaria nº 002/2022.
§ 1º A Campanha “IPTU Premiado 2022”, consiste na divulgação nos meios de
comunicação do lançamento da cobrança do IPTU do exercício de 2022, com a
premiação dos contribuintes registrados no Cadastro Imobiliário Municipal, que forem
Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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sorteados e estiverem adimplentes com suas obrigações tributárias municipais, até a
data do vencimento da cota única alhures mencionado.
§ 2º A premiação dos contribuintes ocorrerá por meio de sorteio de prêmios adquiridos
pela municipalidade, a ser realizado no dia 27/12/2022 com a presença da Comissão
Organizadora e Fiscalizadora da Campanha do IPTU Premiado 2022.
§ 3º Participarão, automaticamente, do sorteio, somente os contribuintes do IPTU que
estejam com sua situação fiscal regular com o município, não podendo possuir nenhum
crédito tributário vencido e não pago com este Município de Adustina/BA, até a data do
vencimento da cota única do IPTU do exercício de 2022, ressalvado a proibição de
participação do sorteio dos contribuintes enumerados no art. 4º da Lei nº 243/2017.
§ 4º O contribuinte que não se enquadre em todos os requisitos estabelecidos na Lei
nº243/2017, será automaticamente desclassificado da promoção, devendo ser efetuado
novo sorteio até que o novo contribuinte sorteado atenda as condições previstas nesta
Lei.
§ 5º O sorteio será realizado por meio dos canhotos dos DAM´s do IPTU 2022
depositados na urna que ficará a disposição na sede da Prefeitura Municipal de
Adustina, que será lacrada no primeiro dia útil após a data do vencimento da cota única
do IPTU já mencionada.
§ 6º O sorteio será aberto ao público e simultaneamente transmitido através do
aplicativo Instagram na conta oficial do Município de Adustina/BA, através do endereço
eletrônico @prefeituraadustina, em caso de impossibilidade sistêmica da transmissão
ao vivo, a comissão deverá gravar todo o sorteio e postar tal vídeo, na conta do
Instagram já citada, no mesmo dia da realização do sorteio. Durante a realização do
sorteio a comissão organizadora deverá providenciar o registro de ata, e ao final, a
mesma deverá ser impressa e assinada por todos os presentes.
§ 7º Será considerado premiado o contribuinte cujo cupom for extraído da urna por
pessoa escolhida entre o público presente, ressalvado a escolha de qualquer das
pessoas proibidas de participação enumeradas no art. 4º da Lei nº 243/2014.
§ 8º O(s) prêmio(s) poderá(ão) ser(em) entregue(s) ao(s) contribuinte(s) no momento da
cerimônia de sorteio, ou em caso de ausência, os respectivos ganhadores poderão
reclamar os prêmios em até 30 dias da data da sua intimação pessoal, ou pela via
postal, e em caso de frustrada as tentativas de intimação, da data de publicação de
Edital de Divulgação de Contribuinte Ganhador.

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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§ 9º O(s) prêmio(s) não reclamado(s) no prazo de 30 (trinta) dias alhures mencionado,
serão incorporado ao patrimônio público municipal, decaindo o direito do contribuinte
devidamente intimado de resgatar o seu prêmio.
Art. 2º Os bens móveis objeto da premiação serão adquiridos pela municipalidade por
meio de recursos da iniciativa privada, recebidos por doação, do erário municipal.
§ 1º A municipalidade de modo a privilegiar o princípio da economicidade e eficiência,
publicará edital divulgando a Campanha de Arrecadação “IPTU Premiado”, estipulando o
prazo de 08/11/2022 à 30/11/2022 para o recebimento de doação de prêmios (bens
móveis) pela iniciativa privada, que serão adjudicados ao patrimônio Municipal e na
forma do art. 2º da Lei nº 243/2017, objeto de doação como prêmios aos contribuintes
adimplentes;
§ 2º O edital de divulgação do prazo de recebimento de doações pela iniciativa privada,
deverá conter relação delimitando os bens a serem recebidos por doação ao município,
em função da necessidade antecipada de definição dos prêmios a serem divulgados em
campanha publicitária.
§ 3º A municipalidade a título de retribuição aqueles que doarem prêmios conforme rol
contido no edital de divulgação da campanha “IPTU Premiado 2022”, concederá espaço
publicitário para divulgação das empresas e/ou pessoas no dia do evento de premiação,
bem como, na divulgação do rol de ganhadores nos meios de comunicação.
§ 4º Não havendo prêmios arrecadados da iniciativa privada dentro do prazo
estabelecido no dispositivo anterior, Fica autorizada a aquisição de bem(ns) móvel(is),
dentro dos limites legais estabelecidos no parágrafo único do art. 6º da Lei nº 243/2017,
especificamente limitado a 20% do valor arrecadado com o IPTU do exercício de 2021,
cuja publicidade deverá ser ratificada pela publicação de Portaria do Secretário
Municipal de Administração e Finanças contendo o valor arrecadado a título de IPTU no
exercício de 2021 e a dotação orçamentária, na forma do parágrafo único do art. 6º da
Lei 243/2017, como também, o valor unitário e descrição dos bens móveis, com valor
total ao final, adquiridos para doação aos contribuintes a título de premiação da
Campanha de Estímulo a Arrecadação do IPTU do Exercício de 2022.
Art. 3º Os bens recebidos por doação da iniciativa privada, ou, aqueles adquiridos pela
municipalidade para fins de premiação dos contribuintes, somente poderão ser
entregues aos contribuintes adimplentes sorteados, com a lavratura do respectivo
Termo de Recebimento, em caso de preenchido os requisitos enumerados na Lei nº
243/2017.

Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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Parágrafo único. O Termo de Recebimento deverá obrigatoriamente conter os dados do
contribuinte sorteado, com o número da inscrição imobiliária do imóvel e o número do
controle do DAM sorteado, a descrição do bem doado a título de premiação, com a
assinatura ao final do premiado e de ao menos 01 (um) membro da Comissão
Organizadora, e 01 (um) membro da Comissão Fiscalizador da Campanha de Estímulo à
Arrecadação. Tudo conforme modelo contido no Anexo I deste Regulamento.
Art. 4º Fica nomeado os seguintes servidores públicos municipais, a compor a
Comissão Organizadora da Campanha de Estímulo a Arrecadação do IPTU do exercício
de 2022, na forma do art. 3º da Lei nº 243/2017:
Nº de
ordem

Nome do servidor

Função

Matricula

Vínculo com o
município

1

Renato Santos Cruz

Presidente
da Comissão

0235

Chefe de Divisão
de Tributos

2

José Luciano de Andrade
Aquino

Membro da
Comissão

0085

Auxiliar de
Serviço Gerais

3

Igor Lins do Nascimento

Membro da
Comissão

2607

Chefe de Divisão

Art. 5º Fica nomeado, com fundamento no art. 5º da Lei nº 243/2017, o servidor, Lucas
Gonçalves dos Santos, matrícula nº 0394, decreto de nomeação nº 008/2017,
representante do Sistema de Controle Interno deste Município de Adustina, para
compor a Comissão Fiscalizadora da Campanha de Arrecadação do IPTU Premiado
2022.
Art. 6º Determino que se publique Edital de Convocação/Convite de no máximo 02
(dois) membros indicados pela Sociedade Civil e/ou Associação de Moradores, para
comporem a Comissão Fiscalizadora da Campanha de Arrecadação do IPTU Premiado
2022, cuja nomeação fica delegada ao Secretário Municipal de Administração e
Finanças.
Art. 7º Este Decreto terá vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.
Av. José Joaquim de Santana, s/nº, Centro, 48435-000, Adustina, Bahia.
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Adustina, Bahia, 8 de novembro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal de Adustina
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(ANEXO I)
TERMO DE RECEBIMENTO
Nome:
Endereço:
Inscrição Imobiliária:

CPF/CNPJ:

Nº de Controle do DAM sorteado:
A Prefeitura Municipal de Adustina, autorizada pela Lei Municipal nº 243/2017, que possibilitou
a aquisição e realização de sorteio de prêmios em favor dos contribuintes do Imposto Predial
Territorial urbano – IPTU com situação fiscal regular com o município, vem, por meio deste
Termo de Recebimento e da Comissão Organizadora da Campanha de Estímulo a Arrecadação
do IPTU do exercício de 2022, autorizada pelo Decreto nº 067/2022, fazer a entrega do prêmio
descrito
como:__________________________________________
__________________________________________,
marca
__________________________
_______________________________, Nota Fiscal nº ____________________, sorteado na
cerimônia realizada no dia ____ de _______ de 2022, ao ganhador acima identificado, que por
estar de pleno acordo, assina confirmando o recebimento do prêmio supracitado.
Adustina/BA, ____ de __________________ de 2022.

__________________________________
Assinatura do Ganhador
___________________________________
Membro da Comissão Organizadora da
Campanha de Estímulo a Arrecadação do IPTU
___________________________________
Membro da Comissão Fiscalizadora da
Campanha de Estímulo a Arrecadação do IPTU
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Portarias

PORTARIA SMAF Nº 002, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2022.

Altera o Inciso III do Art. 1º da Portaria SMAF
nº001/2022,
prorrogando a data de
vencimento da Cota Única do IPTU para o
exercício de 2022.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 89 da Lei nº 239/2017 – Código tributário Municipal (CTM), de 19 de dezembro de 2017.
CONSIDERANDO a autorização da definição do prazo de recolhimento do IPTU - Imposto
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, em calendário fiscal contida no art. 336 da
Lei nº 239/2017.
CONSIDERANDO os esforços da municipalidade em criar políticas fiscais eficientes de modo
a maximizar a quantidade de contribuintes adimplentes, diante dos desafios financeiros
enfrentados pela municipalidade neste exercício fiscal de 2022.

RESOLVE:

Art.1º Prorrogar a data do vencimento da cota única do IPTU do exercício de 2022, com
desconto de 20% (vinte por cento), para o dia 20 de dezembro de 2022, estabelecida no
inciso III do art. 1º da Portaria SMAF nº 001/2022, em conformidade com o art. 89 da Lei nº
239/2017.
Art. 2º Esta Portaria terá vigência na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir
de 31 de julho de 2022, revogadas as disposições em contrário. Registre-se, publique-se e
cumpra-se.

RONES MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração e Finanças
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