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PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 01.2020 HABITAÇÃO - REGIME DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E
DEPARTAMENTOS, E HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO DA SECRETARIA
DE HABITAÇÃO
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE TEIXEIRA DE FREITAS, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município.
CONSIDERANDO o Decreto Municipal 388/2020, publicado em 18 de março de 2020, que
dispõe sobre medidas de prevenção ao contagio e de enfrentamento da epidemia do
COVID-19 no âmbito do município de Teixeira de Freitas, Bahia;
CONSIDERANDO à previsão, disposta no Artigo 11 o Decreto Municipal 388/2020, que
autoriza a expedição de normativas internas de funcionamento de seus serviços e
departamentos, inclusive com definição de horários de atendimento ao público.
RESOLVE:
Art. 1º - Fica instituído regime de horário especial aos Serviços da Secretaria Municipal de
Habitação e a Divisão de Regularização Fundiária, quais sejam:
Parágrafo único. O horário especial será em jornada contínua de 6 (seis) horas diárias no
expediente dos Serviços e Departamentos que trata o caput, a ser cumprido no horário
compreendido entre as 08:00hs (oito horas) até às 14:00hs (quatorze horas), de segundas
às sextas-feiras.
Art. 3° - O atendimento ao público ficará restrito à comunicação telefônica, condicionado à
confirmação de dados pessoais solicitados pelo atendente, mediante protocolo de
atendimento, (73) 3011-2775 ou 3011-2732.
Parágrafo único. Em casos extraordinários, esgotadas todas as vias da prestação do
serviço de forma remota, o atendente poderá realizar agendamento para atendimento
presencial, desde que autorizado por seu superior hierárquico imediato.
Art. 4° - Fica suspenso o cadastramento de imóveis relacionado a Divisão de Regularização
Fundiária, o responsável pelo Departamento, condicionado ao Parágrafo Único do Art. 3º
desta Portaria.
Art. 5° - As situações omissas nesta Portaria, serão resolvidas pelo Secretário Municipal de
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Habitação, observadas as legislações pertinentes ao caso.
Art. 6° - Essa Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Teixeira de Freitas-BA, em 20 de março de 2020.
AGNALDO FERREIRA DOS SANTOS - Secretário Municipal de Habitação
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