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Prefeitura Municipal de
Maracás publica:
• Decreto Nº 468/2020. - Regulamenta a lei n° 529/2019, que dispõe sobre
a limpeza de terrenos baldios no município de Maracás, fixa valores dos
serviços realizados e dá outras providências.
• Decreto Nº 469/2020. - Dispõe sobre a aceitação, pelos órgãos e
entidades da administração pública do poder executivo municipal, de
doação de bens móveis, sem ônus ou encargos, e da prestação não
remunerada de serviços, oferecidos por pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado, que tenham por finalidade o atendimento às ações de
prevenção, controle e tratamento da COVID-19, e dá outras providências.

Gestor - Uilson Venâncio Gomes De Novaes / Secretário - Reginaldo Amorim Novaes / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Rui Barbosa, 705, Centro
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DECR
RETO Nº 468/2020.
4

“R
REGULAM
MENTA A LEI N°° 529/20199,
QU
UE DISPÕ
ÕE SOBR
RE A LIM
MPEZA DE
TE
ERRENOS
S BALDIO
OS NO MUNICÍPIO
M
O
DE
E MARAC
CÁS, FIX
XA VALO
ORES DO
OS
SE
ERVIÇOS REALIZA
ADOS E DÁ
Á OUTRA
AS
PR
ROVIDÊNC
CIAS.”

O PREF
FEITO MUNICIPAL DE MARA
ACÁS, EST
TADO FED
DERADO D
DA BAHIA
A, no uso daas
suas atribbuições legaais que lhe confere
c
a Leei Orgânica, e,
CONSID
DERANDO
O - as dispossições da Leei Municipaal 529/2019;;
CONSID
DERANDO
O - que os valores
v
relaativos a lim
mpeza dos terrenos
t
baaldios serão
o fixados poor
decreto do
d Poder Exxecutivo;
CONSID
DERANDO
O - o foco dee doenças prresentes noss aludidos terrenos.

DECRET
TA:

Art. 1º - Os propriettários ou poossuidores a qualquer tíítulo de terrrenos baldioos ou não, são obrigadoos
a mantê-llos limpos, roçados
r
e drenados,
d
soob pena de aplicação
a
dee multa.
Art. 2º - O proprietáário ou posssuidor do teerreno terá o prazo de 30(trinta) ddias contado
os a partir do
d
recebimento da notificação ou
o da publlicação do edital no Diário Official, caso
o não sejam
m
fetuar a limppeza do terrreno.
encontraddos, para efe
Art. 3º - Decorrido o prazo descrito no arrtigo 2º e co
onstatado pela
p fiscalização o desccumprimentto
da notificcação, será emitida
e
mullta no valorr de R$ 200,,00(duzentoos reais).
§ 1º - O Auto de Innfração seráá lavrado peelo agente de fiscalizaação e enviado para o endereço de
d
corresponndência connstante no Cadastro
C
Imoobiliário Mu
unicipal.
§ 2º - O não pagam
mento da muulta na dataa estipuladaa ensejará no
n lançamennto do débiito na dívidda
ativa munnicipal.
§ 3º - O valor da muulta descritaa no caput será atualizzado anualm
mente de acordo com a variação do
d
INPC(Índdice Nacionnal de Preçoos ao Consumidor).
Art. 4º - Sem prejuuízo da multta imposta, caso o Mun
nicípio de Maracás
M
adoote as proviidências parra
executar os serviçoos de limpeeza dos terrrenos, seráá cobrado de
d cada prooprietário ou
o possuidoor
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aparente, o valor equuivalente a 20%(vinte
2
p cento) da
por
d UFM – Unidade
U
Fisscal Municip
pal para cadda
metro quaadrado (m²)) de serviçoo executado..
§ 1º - A prestaçãoo de serviçoo público de
d limpeza de terrenoos se constiitui fato gerador para a
cobrança de tributo, na modaliddade de taxaa.
§ 2º - Aoos proprietáários ou posssuidores doos terrenos beneficiadoos pela limppeza ou roççada efetuadda
pela Adm
ministração Pública, a taxa será lançada atrravés do DAM
D
(Docuumento de Arrecadaçãão
Municipaal), com venncimento 300(trinta) da data de lanççamento.
§ 3º- O não pagam
mento do valor
v
apuraado ensejará no lançaamento do débito na dívida ativva
municipaal.
§ 4º - Appós a limpeeza, os propprietários deverão
d
garantir que os
o imóveis ccontinuem limpos, casso
contrário, a Prefeiturra Municipaal de Maracás, fará nov
va notificaçãão, nos term
mos deste deecreto.
Art. 5º- Este Decreeto entra em
m vigor naa data de su
ua publicaçção, revogaando as dissposições em
m
contrário.

Gabinete do Prefeitoo Municipal de Maracás - Bahia, em 30 de maarço de 2020
0.

Gabbinete da Seecretaria Muunicipal de Administraç
A
ção e Finannças, em 30 de março de
d 2020.

UIL
LSON VEN
NÂNCIO GOMES
G
NO
OVAES
PREFEITO MUN
NICIPAL

R
REGINAL
DO AMOR
RIM NOVA
AES
SECRE
ETÁRIO MUNICIPA
M
AL DE ADM
MINISTRA
AÇÃO E FIINANÇAS
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DECR
RETO Nº 469/2020.
4

“DISP
PÕE SOBR
RE A ACE
EITAÇÃO,, PELOS ÓRGÃOS
Ó
E
ENTIIDADES DA
D
ADM
MINISTRAÇ
ÇÃO PÚB
BLICA DO
O
PODE
ER EXECU
UTIVO MUNICIPA
M
L, DE DO
OAÇÃO DE
BENS
S MÓVEIS
S, SEM ÔNUS
Ô
OU ENCARG
GOS, E DA
A
PRES
STAÇÃO NÃO REM
MUNERAD
DA DE SERVIÇOS
S
S,
OFER
RECIDOS POR PESS
SOAS FÍSIICAS OU JURÍDICA
J
AS
DE DIREITO
O PRIVADO, QUE
E TENH
HAM POR
R
FINA
ALIDADE O ATEN
NDIMENT
TO ÀS AÇÕES
A
DE
PREV
VENÇÃO, CONTRO
OLE E TRATAME
ENTO DA
A
COVIID-19, E DÁ
Á OUTRA
AS PROVID
DÊNCIAS.”
”

O PREF
FEITO MUNICIPAL DE MARA
ACÁS, EST
TADO FED
DERADO D
DA BAHIA
A, no uso daas
suas atribbuições legaais que lhe confere
c
a Leei Orgânica, e,
CONSID
DERANDO
O que a saúdde é direito de todos e dever do Estado,
E
garanntido mediaante políticaas
sociais e econômicaas que visem à reduçãão do risco
o de doençaa e de outroos agravos e ao acessso
d
universall e igualitáriio às ações e serviços para sua prromoção, prroteção e reecuperação, na forma do
art. 196 da
d Constituiição Federall;
CONSID
DERANDO
O a classificcação pela Organizaçã
O
o Mundial de Saúde, no dia 11 de março de
d
2020, com
mo pandem
mia do Novo Coronavíruus;
CONSID
DERANDO
O que a situaação demannda o empreego urgente de medidass de prevençção, controlle
e contençção de riscos, danos e agravos
a
à saaúde públicaa, a fim de evitar
e
a dissseminação da
d doença,

DECRETA

Art. 1º - Os órgãos e as entidaades da Adm
ministração Pública doo Poder Exeecutivo Mun
nicipal ficam
m
d bens móvveis, sem ôn
nus ou encaargos, e a prrestação não
o remuneradda
autorizaddos a aceitarr a doação de
de serviçoos, ofereciddos por pesssoas físicas ou jurídicass de direito privado, quue tenham por
p finalidadde
o atendim
mento às açõões de preveenção, contrrole e tratam
mento da CO
OVID-19.
§ 1º - O disposto noo caput deste artigo applica-se aos bens e serviços que ppossam ter utilidade
u
naas
atividades necessáriaas ao enfrenntamento daa pandemia causada pello novo corronavírus, esspecialmentte
nas áreas de segurannça pública, saúde, protteção, assisttência sociaal e defesa civil.
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§ 2º - As
A ações deecorrentes deste
d
Decreeto deverão
o atender ao
a interesse público e observar os
o
princípios que regem
m a Adminisstração Pública.
v
a pacctuação do recebimento
r
o de bens e serviços:
§ 3º - É vedada
I - oneroosa, condiciional, sujeiita a encarggos, subord
dinada a ressarcimentoo ou indenização, ou a
qualquer circunstânccia que desnnature a sua gratuidade;
II - que comprometta ou coloqque em riscco a gestão e o resultaado das atiividades fin
nalísticas doos
órgãos ouu entidades;;
III - que possa
p
caractterizar confflito de interresses;
IV - quando induzirr à obrigação de contrratação parra fornecim
mento de benns, insumoss e peças de
d
marca exclusiva ou de
d serviços por inexigibbilidade de licitação;
V - que enseje a geeração de despesas
d
addicionais, prresentes ouu futuras, ceertas ou po
otenciais, taais
bsidiária, da
d
como ass decorrenttes do recconhecimennto de ressponsabilidaade solidárria ou sub
recuperaçção de bens, ou quaisquuer outras que
q a tornem
m antieconômica;
VI - quee vise à promoção
p
d candidaatos, autoridades ou partidos
de
p
poolíticos, ou
u que sejam
m
direcionaadas a agentte público;
VII - em pecúnia, ressalvados os
o casos legaalmente adm
mitidos;
ública, excetto
VIII - quue gerem ouu possam geerar obrigaçções ou encaargos futuroos à Adminnistração Pú
aqueles decorrentes
d
de sua utilizzação, desdde que não evidenciada
e
a antieconoomicidade;
IX - cujo objeto sejaa ilícito ou que
q atente coontra os princípios da Administraç
A
ção Públicaa;

Art. 2º - Para fins doo disposto neste
n
Decretto, são adotadas as seguuintes definnições:
I - pessoaa física: quaalquer pessooa natural, nacional
n
ou estrangeira;
II - pessooa jurídica: qualquer
q
peessoa jurídicca de direito
o privado, nacional
n
ou eestrangeira;;
III - benss móveis: bens de conssumo ou dee natureza permanente,
p
, assim classsificados nos termos da
d
legislaçãoo específicaa;
IV - serrviços: todda atividadee destinadaa a obter determinadda utilidade de interresse para a
Administtração Públiica;
V - doaddor: pessoa física ou juurídica que manifesta interesse em
m doar benns móveis, sem
s
ônus ou
o
encargos;;
VI - presttador de serrviços: pesssoa jurídica que manifeesta interessse em prestaar serviços de
d forma nãão
remuneraada;
VII - desttinatário: órrgão ou entiidade responnsável pela pactuação.
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Art. 3º - O interesse na doação ou na preestação de serviços dee que trata eeste Decretto poderá seer
mente da puublicação de
d edital de
d
manifestaado por peessoas físiccas ou juríídicas, indeependentem
convocaçção, mediannte declaraçãão na qual constem,
c
peelo menos, as
a seguintes informaçõees:
I - a identtificação, quualificação,, endereço e meios de contato
c
do proponente;
p
II - a idenntificação do destinatárrio;
III - no caaso de bens móveis:
a) a descrição, o esttado de connservação, as
a especificaações, os quuantitativoss e outras caaracterísticaas
necessáriias à definiçção do objetto da pactuaação;
b) a decclaração daa propriedaade e de inexistência
i
a de demanndas adminnistrativas ou judiciaais
incidentes;
c) a localização dos bens;
d) o valorr de mercaddo atualizaddo;
e) os regiistros fotogrráficos, se aplicável;
a
IV - no caaso de presttação de serrviços:
a) a descrrição, as esppecificaçõess e os quanttitativos doss serviços e outras caraacterísticas necessárias
n
à
definiçãoo do objeto da
d pactuaçãão;
b) a deterrminação doo local de suua prestaçãoo;
c) o valorr de mercaddo atualizado.
§ 1º - A manifestaação de interesse podderá ser deeclarada meediante quaalquer meio
o idôneo de
d
comunicaação, inclussive com o uso
u de recurrsos de tecn
nologia de innformação.
§ 2º - O órgão ouu a entidadee que receepcionar a manifestaçãão de interresse poderrá solicitar a
complem
mentação daas informaçõões de quee trata o cap
put deste artigo
a
a fim
m de subsid
diar a análisse
quanto à utilidade daa pactuação, cuja decisão final dev
verá ser com
municada aoo proponentte.
o valor de mercado
m
atuaalizado, cab
berá ao órgãão
§ 3º - Na hipótese dee impossibilidade de inndicação do
ns para todoos
ou à entiddade que reccepcionar a manifestaçção de intereesse promovver a avaliaação dos ben
os efeitoss legais, esppecialmente os contábeis.
poderá pro
§ 4º - O órgão ou a entidade destinatário
d
omover a puublicação dde edital de convocaçãoo,
e
a obtenção das
d utilidaddes de que necessita,
n
h
hipótese
em
m que a man
nifestação de
d
visando estimular
interesse deverá obsservar o proocedimento, as cláusullas e as conndições estiipuladas no instrumentto
convocatório.
p
ser aadmitida, deesde que sejja
Art. 4º - A formaçãão de víncullo com maiis de um prroponente poderá
d órgão ou entidade.
conveniennte e oportuuno ao atenddimento da demanda do
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Parágraffo único - Na
N hipótese de haver mais
m de umaa proposta com equivallência de esp
pecificaçõees,
e não sendo possívvel o aproveeitamento de
d todas ellas, a escollha será feiita por meiio de sorteiio
realizado em sessão pública.
Art. 5º - As pactuaçções serão formalizadaas por meio
o de termo de doação de bens móveis ou poor
n remunerrada de servviços, confo
orme o seu objeto.
o
termo de prestação não
d
que os
o custos deecorrentes da
d respectivva
§ 1º - Os termos de doação de bens móveiis deverão dispor
o viabilizar a
entrega serão de respponsabilidaade do doaddor, ressalvaada a possibbilidade de o donatário
i
púúblico assim
m o justifiquee e não reprresente soluução antieco
onômica.
sua retiraada, caso o interesse
§ 2º - Deeverá constaar, nos term
mos de presttação não remunerada de serviçoss, cláusula que
q assegurre
que não se estabeelecerá nennhum víncuulo de nattureza juríddico-trabalhhista, fiscall, comerciaal,
previdencciária, civil ou de quallquer natureeza entre o proponentee e o destinnatário, ou do
d respectivvo
pessoal, na
n execuçãoo de atividaddes dele deccorrentes.
Art. 6º - Na formalização dos ajustes,
a
deverão ser obsservadas, noo que for peertinente, ass disposiçõees
0 de marçoo de 2005, e da Lei Fed
deral nº 13.9979, de 06 dde fevereiro de 2020.
da Lei nº 9.433, de 01
ó
ou daa entidade destinatário
d
a subscriçãão dos termoos
§ 1º - Cabberá à autorridade comppetente do órgão
de pactuaação.
§ 2º - Além dos requisitos de publicidadde concerneentes à form
malização ddos termos, deverão seer
divulgadoos no Diário Oficial do Município e/ou sítio
o próprio doo pregão eleetrônico as informaçõees
pertinentees às pactuaações firmaddas.
Art. 7º - Na aproprriação contábil dos beens móveis objeto dessta norma, ddeverá ser observado o
disposto no
n Decreto nº 9.461, dee 20 de junhho de 2005,, e na legislaação pertineente.
Art. 8º - As situaçõões excepcioonais e casoos omissos de que tratta este Decrreto serão submetidos
s
à
Secretariaa da Saúde.
Art. 9º - Este Decrreto entra em
e vigor na
n data de sua publicaação e prodduzirá efeittos enquantto
perdurar a pandemiaa do Novo Coronavírus
C
s, classificad
do pela Orgganização M
Mundial de Saúde,
S
no diia
11 de maarço de 20200, e o previssto na Lei Federal
F
nº 13
3.979, de 066 de fevereiiro de 2020.

Gabinete do Prefeitoo Municipal de Maracás - Bahia, em 30 de maarço de 2020
0.

UILSON VENA
ANCIO GO
OMES DE NOVAES
N
Prefeito Municipal
M
dee Maracás-B
BA
DARLE
ENE COEL
LHO ROSA
A
Secretárria Municipal de Saúdee
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REGINALDO AMOR
R
RIM NOVA
AES
Secretáário Municiipal de Adm
ministração e Finanças
ROGERIO DE OLIVE
R
EIRA SOA
ARES
Secretárioo Municipal de Governno
A
ADINEIDE
E DE NOVA
AES SANT
TOS
Secretária Municipal
M
d Educação
de
o, Cultura Esporte
E
e Laazer
A
AGNOLIA
DOS SANT
TOS GALV
VÃO
Secrettária Municcipal de Dessenvolvimennto Social
JOÃO ME
ENEZES DOS
D
SANTO
OS
Secretáriio Municipaal de Agricu
ultura e Meiio Ambiente
DANILO OLIVEIRA
O
A DE SOUZ
ZA
S
Secretário
M
Municipal
de
d Infraestruutura
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