
PREFEITURA MUNICIPAL
 DE LAURO DE FREITAS

PORTARIA SECAD Nº 003, DE 19 DE MARÇO DE 2020.

Regulamenta as normativas dos Decretos Municipais nº 

4.590/2020, 4.592/2020 e 4.593/2020, na forma que indica 

e dá outras providências.  

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE LAURO DE 

FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com os 

Decretos Municipais nº 4.590/2020, 4.592/2020 e 4.593/2020; 

RESOLVE:

Art. 1º Fica estabelecido regime especial de trabalho, visando ajustar o 

funcionamento diário, no âmbito da Secretaria Municipal de Administração, pelo prazo 

estabelecido do decreto 4.593/2020, 17 de março de 2020, nos termos definidos a seguir; 

§ 1º Fica suspenso os atendimentos presencias ao público em geral, salvo os 

agendados previamente, através dos endereços eletrônicos relacionados aos respectivos setores; 

§2° Todos documentos de expediente devem ser encaminhados através do Sistema de 

Gestão de Documentos ou do e-mail institucional. 

Coordenação de Pregão e Licitação (COPEL) 

 Art. 2º Fica suspenso o atendimento presencial, devendo as dúvidas e 

esclarecimentos ser realizados através do e-mail copel2017@yahoo.com e telefone (71) 3288-

8790; 

Coordenação de Recursos Humanos (RH)

Art. 3° Fica suspenso o atendimento presencial, devendo os  agendamentos e demais 

atendimentos ser realizados através do e-mail rh-secad@laurodefreitas.ba.gov.br ;

I – O funcionamento para os atendimentos agendados ficará em regime especial das 

9h às 13h; 

II – A Corregedoria funcionará em home office das 8h as 14h através de correio 

eletrônico e via sistema de gestão de documentos; 

III- Ficam suspensos os prazos dos processos administrativos dos servidores, salvo 

aqueles para tratamento de saúde;  
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Protocolo Geral e Arquivo  

Art. 4° Os atendimentos presenciais só serão realizados após agendamentos 

efetivados via endereço eletrônico protocologeral-secad@laurodefreitas.ba.gov.br e telefone (71) 

3288-8605; 

I – Os atendimentos agendados visando a abertura de processos administrativo 

funcionará das 8h às 13h;

II– Fica suspensa a consulta dos processos de forma presencial, podendo ser 

realizada conforme procedimento constante no Anexo Único. 

Contratos e Suprimentos  

Art. 5º Fica suspenso o atendimento presencial, devendo os  agendamentos e demais 

atendimentos ser realizados através do e_mail contratos-secad@laurodefreitas.ba.gov.br;

I -  O funcionamento para os atendimentos agendados ficará em regime especial das 

9h às 13h; 

II - Os suprimentos de matéria para os órgão será realizado das 8h ás 14h, após 

solicitação do endereço eletrônico suprimentos-secad@laurodefreitas.ba.gov.br ; 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 5º Revogam-se disposições em sentido contrário. 

Lauro de Freitas, 19 de março de 2020. 

Ailton Florêncio dos Santos 

Secretario de Administração do Município 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Luis Maciel de Oliveira

Secretário Municipal de Governo 
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ANEXO ÚNICO - PORTARIA SECAD Nº 003, DE 19 DE MARÇO DE 2020 

PASSOS PARA CONSULTA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO 

� Entrar no site da prefeitura: https://www.laurodefreitas.ba.gov.br
� Clique no Botão Cidadão ou Empresa; 

� Clique no botão Consulta de Processos; 

� Ao abrir a página de consulta, digitar o número do processo e clicar em imprimir; 
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