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DECRETO NORMATIVO
DECRETO Nº 11.774, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.

Regulamenta no Município de Feira de Santana a Lei Federal
nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe sobre as ações
emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo
nº 6 de 20 de março de 2020, regulamentada pelo Decreto Federal
nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhe
confere o art. 86, Inciso XIV, da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 14.017 de
29 de junho de 2020 e Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020:
DECRETA:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre regras e procedimentos de execução da Lei Federal nº 14.017 de 29 de
junho de 2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, regulamentada
pelo Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020.
I - compete ao Município distribuir os subsídios mensais para a manutenção de espaços artísticos e
culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais
comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social, em
observância ao disposto no inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020; e
II - compete ao Município elaborar e publicar editais, chamadas públicas ou outros instrumentos
aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de
espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de
economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e
culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras
plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do caput do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020.
§ 1º - Os beneficiários dos recursos contemplados na Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020
deverão residir no Município, exceto povos circenses que comprovem estadia no Município.
§ 2º - O pagamento dos recursos destinados ao cumprimento do disposto no inciso II do art. 2º da Lei nº
14.017, de 2020, fica condicionado à verificação de elegibilidade do beneficiário, realizada por meio de consulta
prévia à base de dados em âmbito federal disponibilizada pelo Ministério do Turismo.
§ 3º - A verificação de elegibilidade do beneficiário de que trata o § 2º não dispensa a realização de outras
consultas às bases de dados do Estado.
§ 4º - Na hipótese de inexistência de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, o
Município utilizará o Cadastro Nacional de Pessoas Físicas para vincular o solicitante à organização, ao grupo, ao
coletivo e ao espaço cultural beneficiário.
§ 5º - A Procuradoria Geral do Município criará o Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc, instrumento
de celebração jurídica entre o Município e o Parceiro.

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

1

ANO VI - EDIÇÃO 1468 – DATA 03/10/2020
CAPÍTULO II
DO SUBSÍDIO MENSAL
Art. 2º - O subsídio mensal de que trata o inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 terá valor mínimo
de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em parcela única, de acordo com critérios
estabelecidos no Anexo I deste Decreto.
I - Farão jus ao subsídio mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 as entidades de
que trata o referido inciso, desde que estejam com suas atividades interrompidas e que comprovem a sua
inscrição e a homologação em, no mínimo, um dos seguintes cadastros:
a) Cadastros Estaduais de Cultura;
b) Cadastros Municipais de Cultura;
c) Cadastro Distrital de Cultura;
d) Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura;
e) Cadastros Estaduais de Pontos e Pontões de Cultura;
f) Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais;
g) Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro; e
h) outros cadastros referentes a atividades culturais existentes no âmbito do ente federativo, bem como
projetos culturais apoiados nos termos da Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, nos vinte e quatro meses
imediatamente anteriores à data de publicação da Lei nº 14.017, de 2020.
§ 1º - As entidades de que trata o inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 deverão apresentar
autodeclaração, da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros
em que estiverem inscritas acompanhados da sua homologação, quando for o caso.
§ 2º - Enquanto perdurar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20
de março de 2020, o Poder Executivo Municipal adotará medidas que garantam inclusões e alterações nas
inscrições ou nos cadastros, por meio de autodeclaração ou de apresentação de documentos, preferencialmente
de modo não presencial.
§ 3º - O subsídio mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 somente será concedido
para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário
esteja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural.
§ 4º - Após a retomada de suas atividades, as entidades de que trata o inciso I do art. 1º deste Decreto,
ficam obrigadas a garantir como contrapartida a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos
de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos
regulares, em cooperação e planejamento definido pelo Poder Executivo Municipal.
§ 5º - Para fins de atendimento ao disposto no art. 9º da Lei nº 14.017, de 2020, os beneficiários do
subsídio mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020 apresentarão ao Poder Executivo
Municipal, juntamente à solicitação do benefício, proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços
economicamente mensuráveis conforme modelo contido no Anexo II deste Decreto, sendo a pontuação da
contrapartida acumalativa.
§ 6º - Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020
a espaços culturais criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços
culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a
teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços
geridos pelos serviços sociais do Sistema S.
§ 7º - Tratando-se de um espaço mantido por um Coletivo Cultural, ou seja, não é formalizado, deverá
juntamente com a solicitação do benefício, anexar a Declaração de Anuência assinada pelos membros do coletivo
para nomeação do responsável legal do coletivo cultural conforme Anexo III deste Decreto.
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§ 8º - Fica vedada a concessão do subsídio mensal previsto no inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020
a espaços culturais cuja administração seja de responsabilidade de membros do Poder Executivo ou Legislativo
Municipal.
§ 9º - As datas de pagamentos dos subsídios serão publicadas em ato especifico para esta finalidade
através de Decreto Municipal publicado em Diário Oficial.
Art. 3º - Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se espaços culturais aqueles organizados e
mantidos por pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias,
cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais, com ou sem fins lucrativos, que sejam dedicados a
realizar atividades artísticas e culturais, tais como:
I - pontos e pontões de cultura;
II - teatros independentes;
III - escolas de música, de capoeira e de artes e estúdios, companhias e escolas de dança;
IV - circos;
V - cineclubes;
VI - centros culturais, casas de cultura e centros de tradição regionais;
VII - museus comunitários, centros de memória e patrimônio;
VIII - bibliotecas comunitárias;
IX - espaços culturais em comunidades indígenas;
X - centros artísticos e culturais afro-brasileiros;
XI - comunidades quilombolas;
XII - espaços de povos e comunidades tradicionais;
XIII - festas populares, inclusive o Carnaval e o São João, e outras de caráter regional;
XIV - teatro de rua e demais expressões artísticas e culturais realizadas em espaços públicos;
XV - livrarias, editoras e sebos;
XVI - empresas de diversão e produção de espetáculos;
XVII - estúdios de fotografia;
XVIII - produtoras de cinema e audiovisual;
XIX - ateliês de pintura, moda, design e artesanato;
XX - galerias de arte e de fotografias;
XXI - feiras de arte e de artesanato;
XXII - espaços de apresentação musical;
XXIII - espaços de literatura, poesia e literatura de cordel;
XXIV - espaços e centros de cultura alimentar de base comunitária, agroecológica e de culturas originárias,
tradicionais e populares; e
XXV - outros espaços e atividades artísticos e culturais validados nos cadastros a que se refere o art. 6º.
Seção I
Da Comissão de Seleção e Avaliação
Art. 4º - Fica criada a Comissão de Seleção e Avaliação dos Espaços Culturais da Lei Aldir Blanc, o Poder
Público Municipal designará, em ato específico do chefe do Poder Executivo, os integrantes que comporão a
Comissão.
§ 1º - A Comissão de Seleção e Avaliação dos Espaços Culturais da Lei Aldir Blanc será composta por pelo
menos um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal, composta a
comissão por mínimo de 03 (três) membros.
§ 2º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.
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§ 3º - Fica vedada a participação na Comissão, servidores, empregados públicos que tenham participado
nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer proponente
alcançado pela Lei Aldir Blanc.
§ 4º - Caberá a esta mesma Comissão funcionar como Comissão de Avaliação de Prestação de Contas dos
recursos transferidos.
CAPÍTULO III
DOS EDITAIS, DAS CHAMADAS PÚBLICAS E DE OUTROS INSTRUMENTOS APLICÁVEIS
Seção I
Do Processo de Seleção do Chamamento Público
Art. 5º - Os Editais de Chamadas Públicas para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor
cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e
realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por
meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do art. 2º da Lei nº
14.017, de 2020 serão elaborados pelo Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de Cultura,
Esporte e Lazer.
§ 1º - O Poder Público Municipal garantirá que os recursos aplicados não se concentrem nos mesmos
beneficiários, na mesma região geográfica ou em um número restrito de trabalhadores da cultura ou de
instituições culturais.
§ 2º - A previsão da quantidade de beneficiários constará no Edital de chamamento público.
§ 3º - Não será permitida a dispensa e inexigibilidade de chamamento público.
Art. 6º - O edital de chamamento público especificará, no mínimo:
I - a programação orçamentária;
II - o objeto da parceria com indicação da política, do plano, do programa ou da ação correspondente;
III - a data, o prazo, as condições, o local e a forma de apresentação das propostas;
IV - as condições para interposição de recurso administrativo no âmbito do processo de seleção;
V - o valor de referência para a realização do objeto, no termo de parceria cultural;
VI - a previsão de contrapartida em bens e serviços se for o caso.
VII - a minuta do instrumento de parceria;
VIII - as medidas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos, de
acordo com as características do objeto da parceria; e
IX - as datas e os critérios de seleção e julgamento das propostas, inclusive no que se refere à metodologia
de pontuação e ao peso atribuído a cada um dos critérios estabelecidos, se for o caso.
§ 1º - Os critérios de julgamento de que trata o inciso IX do caput, deste artigo, deverão abranger, no
mínimo, o grau de adequação da proposta:
I - aos objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria; e
II - ao valor de referência ou teto constante do edital.
§ 2º - Para celebração de parcerias, poderão ser privilegiados critérios de julgamento como inovação e
criatividade, conforme previsão no edital.
§ 3º - O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal deverá assegurar que o valor de
referência ou o teto indicado no edital seja compatível com o objeto da parceria, o que pode ser realizado por
qualquer meio que comprove a estimativa do valor especificado.
Art. 7º - O chamamento público será amplamente divulgado no Diário Oficial Eletrônico do Município.
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Art. 8º - O prazo para a apresentação de propostas será de, no máximo, vinte dias, contado da data de
publicação do edital.
Art. 9º - O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a homologação dos
resultados.
Art. 10 - A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório.
§ 1º - As propostas serão classificadas de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no edital.
§ 2º - Será eliminado o proponente cuja proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou que
não contenha as seguintes informações:
I - a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
II - as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento
das metas quando regidos no Edital.
III - os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
IV - o valor global especificado pela administração municipal.
Seção II
Da divulgação e da homologação de resultados
Art. 11 - A Administração Pública Municipal divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no
seu sítio eletrônico oficial.
Art. 12 - O Proponente poderá apresentar recurso contra o resultado preliminar, no prazo de cinco dias
uteis, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu.
§ 1º - Os recursos que não forem reconsiderados pelo colegiado no prazo de cinco dias uteis, contados do
recebimento, deverão ser encaminhados ao Comitê Gestor Intersetorial para decisão final.
§ 2º - Os recursos serão apresentados por ofício dirigido à comissão.
§ 3° - Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste artigo.
Art. 13 - Após o trânsito em julgado do último recurso previsto nesta regulamentação, a Administração
Pública Municipal deverá homologar e divulgar, no seu Diário Oficial Eletrônico as decisões recursais proferidas e o
resultado definitivo do processo de seleção.
Seção III
Da Comissão de Seleção e Julgamento
Art. 14 - Fica criada a Comissão de Seleção e Julgamento de Chamamentos Públicos da Lei Aldir Blanc, o
Poder Público Municipal designará, em ato específico do chefe do Poder Executivo, os integrantes que comporão a
Comissão.
§ 1º - A Comissão de Seleção e Julgamento de Chamamentos Públicos será composta por pelo menos um
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal, composta a comissão por
mínimo de 03 (três) membros.
§ 2º - Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento técnico de
especialista que não seja membro desse colegiado.
§ 3º - Fica vedada a participação na Comissão, servidores, empregados públicos que tenham participado
nos últimos cinco anos, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer proponente
alcançado pela Lei Aldir Blanc.
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§ 4º - Caberá a esta mesma Comissão funcionar como Comissão de Avaliação de Prestação de Contas dos
recursos transferidos.
CAPÍTULO IV
DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA
Seção I
Do instrumento de parceria
Art. 15 - O Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc deverá conter as cláusulas essenciais prevendo a
seguinte informação:
I - Cláusula de vigência, que deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a
execução integral do objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o período total não exceda mais de
sessenta dias.
Seção II
Da celebração
Art. 16 - A celebração do Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc depende da indicação expressa de
prévia dotação orçamentária para execução da parceria.
Art. 17 - Além da apresentação do plano de trabalho, o Proponente apresentará os seguintes
documentos:
I - Pessoa Física:
a) Cópia da Cédula de Identidade.
b) Cópia do CPF.
c)Comprovante de endereço recente do proponente datado, obrigatoriamente, dos últimos doze meses,
considerando a data de envio da proposta. São válidos documentos que contenham o nome do proponente, como
conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel, dentre
outros. Se o local de endereço for móvel (circo, trailer, etc.), é admitida apresentação de cópia de alvará, licença e
similares. No caso de proponente pessoa física, quando apresentado comprovante de residência em nome de
terceiros, deve-se obrigatoriamente anexar uma declaração assinada pelo titular do comprovante, com cópia do
documento de identificação, validando a residência do proponente naquele endereço, conforme modelo
disponível no (Anexo IV deste Decreto). Em todos os casos, o comprovante deve estar compatível com o endereço
cadastrado no momento de envio da proposta.
d) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco do Brasil, através de cópia
de documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc) para depósito e movimentação dos
recursos transferidos pelo Fundo Municipal de Cultura, para fins deste Decreto. Não é permitida a indicação de
conta salário.
e) Relatório de Atividades referentes aos últimos 02 (dois) anos.
II - Pessoa Jurídica - somente MEI:
a) Cópia do registro como MEI.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
c) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da PJ.
d) Cópia do CPF do representante legal da PJ.
e) Comprovante de endereço recente do proponente datado, obrigatoriamente, dos últimos doze meses,
considerando a data de envio da proposta. São válidos documentos que contenham o nome do proponente, como
conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel, dentre
outros. Se o local de endereço for móvel (circo, trailer, etc.), é admitida apresentação de cópia de alvará, licença e
similares. No caso de proponente pessoa física, quando apresentado comprovante de residência em nome de
terceiros, deve-se obrigatoriamente anexar uma declaração assinada pelo titular do comprovante, com cópia do
documento de identificação, validando a residência do proponente naquele endereço, conforme modelo
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disponível no (Anexo IV deste Decreto). Em todos os casos, o comprovante deve estar compatível com o endereço
cadastrado no momento de envio da proposta.
f) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco Brasil, através de cópia de
documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc) para depósito e movimentação dos recursos
transferidos pelo Fundo Municipal de Cultura, para fins deste Edital. Os contemplados que indicarem documentos
de MEI deverão indicar conta de pessoa jurídica (com CNPJ).
g) Relatório de Atividades referentes aos últimos 02 (dois) anos.
III – Pessoa Jurídica –Organização da Sociedade Civil-OSC:
a) Estatuto Social.
b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
c) Cópia da Cédula de Identidade do representante legal da PJ.
d) Cópia do CPF do representante legal da PJ.
e) Comprovante de endereço recente do proponente datado, obrigatoriamente, dos últimos doze meses,
considerando a data de envio da proposta. São válidos documentos que contenham o nome do proponente, como
conta de água, luz, telefone, correspondência bancária, carnês de pagamento e afins, contratos de aluguel, dentre
outros. Se o local de endereço for móvel (circo, trailer, etc.), é admitida apresentação de cópia de alvará, licença e
similares. No caso de proponente pessoa física, quando apresentado comprovante de residência em nome de
terceiros, deve-se obrigatoriamente anexar uma declaração assinada pelo titular do comprovante, com cópia do
documento de identificação, validando a residência do proponente naquele endereço, conforme modelo
disponível no (Anexo IV deste Decreto). Em todos os casos, o comprovante deve estar compatível com o endereço
cadastrado no momento de envio da proposta.
f) Indicação do banco, agência e conta bancária, preferencialmente do Banco Brasil, através de cópia de
documento em que constem essas informações (cartão, extrato, etc) para depósito e movimentação dos recursos
transferidos pelo Fundo Municipal de Cultura, para fins deste Edital.
g) Relação da Diretoria
h) Relatório de Atividades referentes aos últimos 02 (dois) anos.
i) Cópia da Ultima Ata de Eleição da Diretoria
Art. 18 - Além dos documentos relacionados no art. 17, o Proponente, deverá apresentar, declaração de
que:
I - não há, em seu quadro de dirigentes:
a) Membro de Poder e dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal;
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das
pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;
II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
a) dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal e vereadores;
b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o
patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de
lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
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Parágrafo único - Para fins deste Decreto, não são considerados membros de Poder os integrantes de
conselhos de direitos e de políticas públicas.
Art. 19 - O parecer jurídico será emitido pela Procuradoria Geral do Município.
§ 1º - O parecer de que trata o caput, deste artigo, abrangerá:
I - análise da juridicidade das parcerias;
II - consulta sobre dúvida específica apresentada pelo gestor da parceria ou por outra autoridade que se
manifestar no processo.
§ 2º - A manifestação não abrangerá a análise de conteúdo técnico de documentos do processo.
§ 3º - A manifestação individual em cada processo será dispensada quando já houver parecer sobre
minuta-padrão.
Art. 20 - O Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc será firmado pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único - O Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc somente produzirá efeitos jurídicos após a
publicação dos respectivos extratos no Diário Oficial Eletrônico Municipal.
CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DA PARCERIA
Seção I
Da liberação e da contabilização dos recursos
Art. 21 - A liberação de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso que guardará consonância com
as metas da parceria.
§ 1º - Os recursos serão depositados em conta corrente em nome do beneficiário.
§ 2º - Os recursos serão automaticamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo,
enquanto não empregados na sua finalidade pelo beneficiário.
Art. 22 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas
até o saneamento das impropriedades:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento do Parceiro em
relação as obrigações estabelecidas no termo da parceria;
III - quando o Parceiro deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela
administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
IV - o atraso injustificado no cumprimento de metas pactuadas no plano de trabalho configura
inadimplemento de obrigação estabelecida no Termo da Parceria.
Seção II
Das compras e contratações e da realização de despesas e pagamentos
Art. 23 - As compras e contratações de bens e serviços pelo Parceiro com recursos transferidos pela
Administração Pública Municipal adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado.
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§ 1º - É de responsabilidade exclusiva do Parceiro o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, e de pessoal.
§ 2º - É de responsabilidade exclusiva do Parceiro o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Parceria Cultural Lei Aldir Blanc, não
implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência do Parceiro em
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de
restrição à sua execução.
§3º - O Parceiro deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da despesa,
aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação.
§4º - Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, o Parceiro
deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos preços praticados no mercado.
Art. 24 - O Parceiro deverá obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes
fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ ou CPF do(a) Parceiro e do CNPJ ou CPF do
fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação das despesas. Os documentos relacionados neste
artigo deverão ser apresentados na prestação de contas na sua forma original.
Art. 25 - Poderão ser pagas, entre outras despesas, com recursos vinculados à parceria:
I - despesas, com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e outras despesas relativas
à manutenção da atividade cultural do beneficiário.
Art. 26 - Não será permitido o pagamento de despesas em data posterior ao término da execução da
parceria, ou anterior à assinatura da parceria.
Parágrafo único - É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de ingerência na seleção e na
contratação de pessoal pelo Parceiro ou que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar
serviços.
Seção III
Das alterações na parceria
Art. 27 - O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal poderá autorizar ou propor a alteração
do Termo da Parceria ou do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada do Parceiro ou
sua anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma:
I - por termo aditivo à parceria para:
a) redução do valor global, sem limitação de montante;
b) prorrogação da vigência, observados os limites.
II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como:
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do
término da execução da parceria;
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
§ 1º - Sem prejuízo das alterações previstas no caput, deste artigo, a parceria poderá ser alterada por
certidão de apostilamento, independentemente de anuência do Parceiro, para:
I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando o órgão ou a entidade da administração pública
municipal tiver dado causa ao atraso na liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato
período do atraso verificado;
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§ 2º - O órgão ou a entidade pública deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput, no
prazo de dez dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados
esclarecimentos ao Parceiro.
CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção I
Disposições gerais
Art. 28 - A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter
elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas.
§ 1º - No caso de transferência de recursos em parcelas, o Parceiro deverá prestar contas de cada uma
delas à Comissão de Avaliação de Prestação de Contas, obedecendo ao estabelecido no Decreto Federal nº 10.464,
de 17 de agosto de 2020, a este Decreto.
§ 2º - No caso de transferência de recursos em parcelas, o relatório de prestação de contas final da
parceria deverá ser entregue pelo Parceiro concomitante à prestação de contas da última parcela.
Art. 29 - Para fins de prestação de contas final, o Parceiro deverá apresentar relatório de execução do
objeto, que conterá:
I - a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas;
II - a descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III - os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos,
entre outros.
IV- Auto Declaração de que os recursos foram efetivamente empregados nos objetivos do Plano de
Trabalho, e que cumpriu estes objetivos.
Parágrafo único - O Parceiro deverá apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance
das metas.
Art. 30 - Quando o Parceiro não comprovar o alcance das metas ou quando houver evidência de
existência de ato irregular, a Administração Pública Municipal exigirá a apresentação de relatório de execução
financeira, que deverá conter:
I - a relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a
comprovação da observância do plano de trabalho;
II - o comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
III - o extrato da conta bancária específica;
IV - a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
V - a relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
VI - notas e comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do documento, valor, dados do
Parceiro e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
Art. 31 - A análise do relatório de execução financeira de que trata o art. 30 será feita pela Administração
Municipal e contemplará:
I - o exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das
despesas efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho; e
II - a verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes
na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
Art. 32 – O Parceiro deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias
pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso
do prazo para a apresentação da prestação de contas.
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Parágrafo único – A administração municipal deverá providenciar a digitalização das prestações de
contas.
Seção II
Da prestação de contas final
Art. 33 - O Parceiro deverá apresentar a prestação de contas final por meio de Relatório Final de Execução
do Objeto e Relatório Final de Execução Financeira no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado da data de
recebimento da última parcela.
Art. 34 - A análise da prestação de contas final pelo Município será formalizada por meio de parecer
técnico conclusivo, que deverá verificar o cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de
trabalho e considerará:
I - o Relatório Final de Execução do Objeto;
II – o Relatório de Execução Financeira exceto em Premiações;
III - relatório de visita técnica in loco, quando houver.
Parágrafo único - Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano
de trabalho, a Comissão de Avaliação da Prestação de Contas, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da
parceria.
Art. 35 - O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade
competente e deverá concluir pela:
I - aprovação das contas;
II - aprovação das contas com ressalvas; ou
III - rejeição das contas.
§ 1º - A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da
parceria, conforme disposto neste Decreto.
§ 2º - A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas
da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao
erário.
§ 3º - A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - omissão no dever de prestar contas;
II - descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
III - dano ao erário decorrente de irregularidades; ou
IV - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Art. 36 - A decisão sobre a prestação de contas final caberá à Comissão de Avaliação de Prestação de
Contas.
Parágrafo único - O Parceiro será notificado da decisão de que trata o caput, deste Artigo, e poderá:
I - apresentar recurso, no prazo de trinta dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar a
decisão no prazo de trinta dias, encaminhará o recurso à Procuradoria Geral do Município, para decisão final no
prazo de trinta dias; ou
II - sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de quarenta e cinco dias.
Art. 37 - Exaurida a fase recursal, a Administração Pública Municipal deverá:
I - no caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar em Pareceres as causas das
ressalvas; e
II - no caso de rejeição da prestação de contas, notificar o Parceiro para que, no prazo de quinze dias:
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a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou
com a prestação de contas não apresentada.
§ 1º - O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e será
considerado na eventual aplicação das sanções de que trata o Capítulo VIII.
§ 2º - Compete exclusivamente ao dirigente da entidade da Administração Pública Municipal que firmou
a parceria autorizar o ressarcimento de que trata a alínea “b” do inciso II do caput, deste artigo.
§ 3º - Os demais parâmetros para concessão do ressarcimento de que trata a alínea “b” do inciso II
do caput, deste artigo, serão definidos em ato do dirigente máximo da entidade da Administração Pública
Municipal que firmou a parceria, observados os objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que a
parceria esteja inserida.
§ 4º - Na hipótese do inciso II do caput, deste artigo, o não ressarcimento ao erário ensejará a
instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente.
Art. 38 - O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será no
máximo de 30 dias, após o recebimento da prestação de contas.
Art. 39 - Os débitos a serem restituídos pelo Parceiro serão apurados mediante atualização monetária.
CAPÍTULO VII
DAS SANÇÕES
Art. 40 - Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas
deste Decreto, a Administração Pública Municipal poderá aplicar ao Parceiro as seguintes sanções:
I - advertência;
II - suspensão temporária; e
III - declaração de inidoneidade.
§ 1º - É facultada à defesa do interessado no prazo de dez dias, contado da data de abertura de vista dos
autos processuais.
§ 2º - A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades
praticadas pelo Parceiro no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.
§ 3º - A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição da
penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso
concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública
Municipal.
§ 4º - A sanção de suspensão temporária impede o Parceiro de participar de chamamento público e
celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal por prazo não
superior a dois anos.
§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade impede o Parceiro de participar de chamamento público e
celebrar parcerias ou contratos com órgãos e entidades do Parceiro , enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a autoridade que aplicou a
penalidade, que ocorrerá quando o Parceiro ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos
resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
§ 6º - A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de
competência exclusiva da autoridade máxima do Município.
§ 7º - São procedimentos administrativos para constituição processual a emissão pelo Controle Interno do
Termo de Ocorrência de modo a registrar os eventos e do Termo de Intimação para comunicar o Parceiro
oficialmente das sanções previstas no caput deste artigo e seus incisos. O Parceiro será convocado através do
Diário Oficial Eletrônico do Município.
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Art. 41 - Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III do art. 40 caberá
recurso administrativo, em forma de pedido de reconsideração, no prazo de dez dias, contado da data de ciência
da decisão.
Art. 42 - Prescrevem no prazo de cinco anos as ações punitivas da Administração Pública Municipal
destinadas a aplicar as sanções previstas neste Decreto, contado da data de apresentação da prestação de contas
ou do fim do prazo de noventa dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de omissão no dever de
prestar contas.
Parágrafo único - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à
apuração da infração.
CAPÍTULO VIII
DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES
Art. 43 - A Administração Pública Municipal e os Parceiros deverão dar publicidade e promover a
transparência das informações referentes à seleção e à execução das parcerias.
Art. 44 - O órgão ou a entidade da Administração Pública Municipal divulgará informações referentes às
parcerias celebradas com os Parceiros em dados abertos e acessíveis e deverá manter no seu sítio eletrônico oficial
a relação dos instrumentos de parcerias celebrados.
Art. 45 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito, 02 de outubro de 2020.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
EXPEDITO COMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
JAIRO ALFREDO CARNEIRO FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA,
ESPORTE E LAZER

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, TURISMO
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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ANEXO I

ESCALONAMENTO DOS RECURSOS

ITEM
1
2

3
4

5
6
7

8
9

CRITÉRIOS
FATURAMENTO/ RECEITA DO
ESPAÇO
CULTURAL
REFERENTE A 2019:
DESPESA
MENSAL
COM
LOCAÇÃO
OU
FINANCIAMENTO DO ESPAÇO.
DESPESA DO ESPAÇO COM
ENERGIA NOS ÚLTIMOS 4
MESES DE 2019:
DESPESA DO ESPAÇO COM
ÁGUA NOS ÚLTIMOS 4 MESES
DE 2019:
DESPESA DO ESPAÇO COM
IPTU 2020:
OUTRAS DESPESAS COM O
ESPAÇO
TEMPO DE EXISTENCIA E
ATUAÇÃO
PERIODO DE ATIVIDADE
INTERROMPIDA
QUANTIDADE
DE
TRABALHADORES/
INTEGRANTES

PONTUAÇÃO

PONTOS

1

2

Até R$ 12.000,00

de R$ 12.000,01 a R$
24.000,00

5

até R$ 400,00

R$ 400,01 até R$ 800,00

5

até R$ 800,00

5

3

4

5

de R$ 36.000,01 a R$
48.000,00

Acima de R$ 48.000,01

R$ 800,01 até R$
1.200,00

R$ 1.200,01 até R$ 3.000,00

Acima de R$ 3.000,00

R$ 800,01 até
R$ 1,200,00

R$ 1.200,01 até R$
1.600,00

R$ 1.600,01 até R$ 2.000,00

até R$ 400,00

R$ 400,01 até R$ 600,00

R$ 600,01 até R$ 800,00

R$ 800,01 até R$ 1.000,00

Acima de R$ 1.000,00

5

até R$ 350,00

R$ 350,01 até R$ 700,00

R$ 700,01 até R$
1.050,00

R$ 1.050,01 até R$ 1.400,00

Acima de R$ 1.400,00

5

até R$ 350,00

R$ 350,01 até R$ 700,00

R$ 700,01 até R$
1.050,00

R$ 1.050,01 até R$ 1.400,00

Acima de R$ 1.400,00

5

24 meses
até 36 meses

De 36 meses até 48 meses

De 48 meses até 60 meses

De 60 meses até 72 meses

De 46 a 90 dias

De 91 a 120 dias

De 121 a 150 dias.

DE 11 A 20 PESSOAS

DE 21 A 40 PESSOAS

5

de R$ 24.000,01 a R$
36.000,00

Acima de R$ 2.000,00

5
5

De 30 a 45 dias

ATÉ 05 PESSOAS

DE 06 A 10 PESSOAS

Acima de 72 meses

Acima de 150 dias.
ACIMA
PESSOAS

DE

40
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PONTUAÇÃO
CONTRAPARTIDA

CRÉDITOS

PONTOS

1

1

5

Atividades
destinadas
prioritariamente
para alunos de
Escolas Públicas
Municipais de
forma gratuita.

Atividades em
espaços públicos
de sua comunidade
de forma gratuita.

PONTUAÇÃO
TOTAL
50

PONTOS
05 a 10 pontos
11 a 30 pontos
31 a 50 pontos

1
Atividades organizadas
por mulheres negras ou
Atividades organizadas
por pessoas LGBTQI+.

1

1

Atividades que
Atividades realizadas em
contemplem idosos e
Espaços de Povos e
pessoas com deficiência.
Comunidades
Tradicionais.

VALOR DO SUBSIDIO
R$ 3.000,00
R$ 6.000,00
R$ 10.000,00
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ANEXO II
DECLARAÇÃO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS REFERENTES À CONTRAPARTIDA
NA PARCERIA DA LEI ALDIR BLANC

__________________________________,
(Entidade, pessoa física, coletivo, pessoa jurídica, coletivo, MEI)
inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº _______________________________, sediada na __________________
______________________________________________________________________(endereço completo), neste
ato representada pelo seu representante legal, o(a)

Sr.(a) _______________________________________,

____________________________________inscrito(a) no CPF sob o nº ___________________________,
portador(a) da cédula de identidade nº ______________________, expedida por _____________, DECLARA, sob
as penas da lei, em razão do disposto inciso II do art. 2º da Lei nº 14.017, de 2020, que a contrapartida prestada
sob a forma de _______________________________________________________________(identificar bem ou
serviço).

CONTRAPRESTAÇÃO: ___________________________________________________________________
(detalhar a identificação do bem ou serviço)

_____________________________________________________________________________
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE/PESSOA FISICA/PESSOA JURIDICA/ COLETIVO
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA COLETIVO CULTURAL - LEI ALDIR BLANC

Nós, membros do grupo/coletivo __
responsáveis pelo espaço cultural __________

_______declaramos

anuência

ao cadastramento ora apresentado para solicitação de subsídios aos espaços culturais no município de Feira de
Santana, via Lei Aldir Blanc. Para tanto, indicamos o(a) Sr(a), RG:, CPF:, como nosso(a) representante e responsável
pelo cadastramento para fins de prova junto à Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, O
grupo/coletivo está ciente de que o(a) representante acima indicado(a) será o(a) responsável pelo recebimento do
recurso a ser pago no caso do espaço ser contemplado. O coletivo/grupo é composto pelos membros abaixo
listados:
Feira de Santana, Bahia,

de

____de 20 ___.

NOTA EXPLICATIVA: Resta obrigatório o preenchimento de todas as informações solicitadas abaixo. O campo de
assinatura é obrigatório, em havendo dúvidas ou impugnação em relação à assinatura, poderá ser solicitado ao
espaço cultural à apresentação de cópia do documento de identidade do membro do grupo. O documento deve
estar assinado pelo representante e todos os integrantes do grupo/coletivo.
OBS: NÃO SERÁ PERMITIDO A COMPLEMENTAÇÃO DOS DADOS A POSTERIORI. E HAVENDO INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADE O PROJETO SERÁ DESCLASSIFICADO.
MEMBRO 1
NOME: _
CPF:_______________________________________
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO: ( )
ASSINATURA:

RG:

MEMBRO 2
NOME: _
CPF:__________________________________________
ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO: ( )
ASSINATURA:
MEMBRO 3
NOME: _
CPF:____________________________________________

RG:

RG:

ENDEREÇO:
TELEFONE PARA CONTATO: ( )
ASSINATURA:

LISTAR OUTROS MEMBROS SE FOR O CASO
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE RESIDÊNCIA

Eu, ___________________________________________________________________, brasileiro (a), portador
(a) da Identidade nº _________________________ e CPF nº _______________________ , residente e
domiciliado

no

endereço

_____________________________________________________________,

nº __________, bairro ___________________________ e CEP: ____________________, declaro para
devidos fins de comprovação de residência que ____________________________________________,
__________________________brasileiro (a), portador (a) da Identidade nº _________________________ e
CPF nº _______________________, reside no endereço citado acima conforme comprovante em anexo, em
meu nome.

_______________________, ____ de ____________ de 20____.

_____________________________________________
Assinatura do declarante
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LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 5 15 326-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA:AUTO POSTO
GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº 315-2020-15C, firmado em 06/05/2020. Fica estabelecido o valor unitário de
R$ 4,22 por litro de gasolina comum, retroagindo seus efeitos a partir de 01/07/2020. O contratante deverá pagar
ao contratado pelo realinhamento de preço o valor de R$ 13.796,16, correspondente a aproximadamente 6,56%
do valor do saldo do contrato, passando o valor global atualizado do mesmo para R$ 1.170.699,57.
DATA:04/09/2020.
ADITIVO Nº 5 15 350-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA:AUTO POSTO
GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº315-2020-15C, firmado em 06/05/2020. Fica estabelecido o valor unitário de
R$ 3,31 por litro do óleo diesel, retroagindo seus efeitos a partir de 01/08/2020. O contratante deverá pagar à
contratada pelo realinhamento de preço o valor de R$ 31.038,14, correspondente a aproximadamente 4,41% do
valor do saldo do contrato, passando o valor global do mesmo para R$ 1.205.845,20. DATA 09/09/2020.
ADITIVO Nº 5 15 327-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA:AUTO POSTO
GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº 315-2020-15C, firmado em 06/05/2020. Fica estabelecido o valor unitário de
R$ 4,30 por litro de gasolina comum, retroagindo seus efeitos a partir de 01/08/2020. O contratante deverá pagar
à contratada pelo realinhamento de preço o valor de R$ 4.107,49 correspondente a aproximadamente 1,89% do
valor do saldo do contrato, passando o valor global do mesmo para R$ 1.174.807,06. DATA: 08/09/2020.
ADITIVO Nº 5 12 321-2020.CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA:AUTO POSTO
GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº 317-2020-12C, firmado em 06/05/2020. Fica estabelecido o valor unitário de
R$ 3,96 por litro de gasolina comum, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2020. O contratante deverá pagar
ao contratado pelo realinhamento de preço o valor de R$ 35.711,07, correspondente a aproximadamente 11,23%
do valor do saldo do contrato, passando o valor global atualizado do mesmo para R$ 359.671,07.
DATA:23/09/2020.
ADITIVO Nº 5 12 349-2020.CONTRATANTE:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONTRATADA:AUTO
POSTO GASAUTO LTDA. Aditar o contrato nº 318-2020-1224C, firmado em 06/05/2020. Fica estabelecido o valor
unitário de R$ 3,96 por litro de gasolina comum, retroagindo seus efeitos a partir de 01/06/2020. O contratante
deverá pagar ao contratado pelo realinhamento de preço o valor de R$ 18.257,36, correspondente a
aproximadamente 11,23% do valor do saldo do contrato, passando o valor global atualizado do mesmo para R$
192.697,36. DATA:23/09/2020.

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 144-2020 TOMADA DE PREÇO 037-2020.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para construção da Escola Três Riachos, no bairro Nova Esperança.
Informamos que a resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana,02/10/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

COMUNICADO - CORREÇÃO EDITALÍCIA
LICITAÇÃO Nº 147-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075-2020.
Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio administrativo, de forma
contínua, a ser executado nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde e nas suas demais unidades de
saúde. Encontra-se disponível no site: www.licitacoes-e.com.br, correção ao edital. Feira de Santana, 01/10/2020.
Osmario de Jesus Oliveira – Pregoeiro.
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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 665-2020-12D
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 913-2020. Repartição
Interessada: SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MANTIQUEIRA, Nº 441, BAIRRO RUA
NOVA, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TERRITÓRIO IV, PELO
PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COORDENADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL. Contratada: ARQUIDIOCESE DE FEIRA DE SANTANA. VALOR GLOBAL: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e
seiscentos reais). Amparo legal: Art. 59, inciso VII, da Lei Estadual 9.433/05. Considerando o Parecer da
Procuradoria Geral do Município, ratifico a Dispensa de Licitação para o objeto acima mencionado. Feira de
Santana, 01/09/2020. PABLO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA – Secretário Municipal
EXTRATO DO CONTRATO - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 665-2020-12D
CONTRATO N° 480-2020-12C - Processo Administrativo Nº 913-2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE
FEIRA DE SANTANA. Objeto: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MANTIQUEIRA, Nº 441, BAIRRO RUA NOVA,
PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TERRITÓRIO IV, PELO PERÍODO DE
12
(DOZE)
MESES,
COORDENADO
PELA
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
SOCIAL. Contratada: ARQUIDIOCESE DE FEIRA DE SANTANA. Valor Global: R$ 33.600,00 (trinta e três mil e
seiscentos reais). Assinatura do Contrato: 01/09/2020. Feira de Santana, 01/09/2020

LICITAÇÃO 148-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 076-2020
Objeto: Contratação de empresa especializada para transporte e fornecimento de água potável por meio de carro
– pipa, equipado com motor bomba, com capacidade não inferior a 8.000 litros, p/ atender ás necessidades da
Secretaria Municipal de Saúde, Atenção Básica, SAMU e CAPS. Tipo: Menor preço global. Data: 19/10/2020 às
08h30min. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro,
nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8366. Edital no site: www.licitacoese.com.br. Feira de Santana, 02/10/2020. Osmario de Jesus Oliveira – Pregoeiro.

LICITAÇÃO 157-2020 – PREGÃO PRESENCIAL 080-2020
Objeto: Contratação de empresa para instalação e montagem de gerador a diesel na potência de emergência
(stand by) de 300 KVA á 200-127V, para atender ás necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Feira de
Santana. Tipo: Menor preço Global. Data: 16/10/2020 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de
Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 02/10/2020. Osmario de Jesus
Oliveira – Pregoeiro.

LICITAÇÃO 159-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 081-2020
Objeto: Aquisição de coletes balísticos nível IIIA, para Guarda Municipal de Feira de Santana. Tipo: Menor preço
global. Data: 19/10/2020 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações - Av.
Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no
site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 02/10/2020. Jacicleide Gomes dos Santos– Pregoeiro.

LICITAÇÃO 160-2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 082-2020
Objeto: Aquisição de cortador de grama dirigível e acessórios para aplicação na revitalização e manutenção de
praças e logradouros públicos do Município de Feira de Santana, pelo Departamento de Manutenção em áreas
verdes. Tipo: Menor preço global. Data: 20/10/2020 às 08h30min. Informações no Departamento de Gestão de
Compras e Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602-8366. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 02/10/2020. Mylene Cândida
Magalhães Ferreira – Pregoeira.
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LICITAÇÃO 161-2020 - REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES - RDC PRESENCIAL 007-2020
Objeto: Contrataçao de empresa de engenharia para execução das obras da 3ª etapa do Complexo Educacional de
Feira de Santana. Tipo: Menor Preço. Data: 23/11/2020 às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro, situado a Rua
José Pereira Mascarenhas, 409 - Capuchinhos, Feira de Santana – BA. Edital no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, nos dias úteis, das 08h30
às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8376. Feira de Santana, 02/10/2020. Sirleide de Oliveira
Rodrigues – Presidente da CEL.

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA – LU.
PORTARIA Nº 96, DE 24 DE SETEMBRO DE 2020
Republicado por incorreção
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Complementar Municipal Nº 120/2018 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer
Técnico Nº 161/2020, e tendo em vista o que consta do Processo Nº 47.597/2020 DIV.LIC – LU.
RESOLVE:
Art. 1º. Conceder Licença Unificada – LU, válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa CEPRENG
ENGENHARIA E PREMOLDADOS LTDA., nome fantasia CONDOMÍNIO HAUS RESIDENCE (Filial), inscrita no CNPJ sob
Nº 73.661.472/0009-16, com sede Avenida Antônio Rosalvo Bittencourt, 1601, bairro Chaparral, Feira de Santana –
Bahia. CEP 44.081-000, nas coordenadas geográficas (GMS) 12° 16' 30.34"S e 38° 53' 10.86"O, para a construção
do Condomínio Residencial denominado Haus Residence no mesmo endereço, no imóvel com área total de 4.57
hectares (45.738,00 m²), onde serão construídas 196 unidades habitacionais com área total ocupada de 11.387,28
m², e 87 vagas de estacionamento. Mediante o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor, e das
condicionantes relacionadas abaixo.
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer no
Projeto apresentado, conforme Lei Complementar Municipal nº 120/2018; Prazo: 120 dias antes do vencimento da
licença.
II. Apresentar a metragem da exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors, Planfletos, Folder etc.), visando cumprir o Decreto Municipal nº 8.300/2011
que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 dias.
III. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários
da obra, conforme Norma regulamentadora NR Nº. 006/78 do Ministério do Trabalho;
IV. Implantar a CASA DE LIXO, dentro do Padrão de dimensionamento estabelecido pela Secretaria de
Serviços Públicos – SESP, conforme estabelecido na Lei 327/2017 de 29/06/2017. Apresentar relatório fotográfico
da implantação, ao final da obra.
V. Apresentar a estimativa da quantidade de matéria prima de origem mineral a ser utilizado na
implantação do loteamento: areia, brita, gravilhão e pó de pedra. Prazo: 60 (sessenta) dias.
VI. Apresentar a relação das empresas fornecedoras de Matérias Prima, proveniente dos recursos minerais
como: areia, brita, madeira e outros. Prazo: 60 (sessenta) dias.
VII. Apresentar as notas fiscais de aquisição de todo material adquirido de origem mineral como: areia,
brita, madeira e outros, acompanhado das respectivas licenças ambientais expedidas pelos órgãos competentes;
Prazo: Anual.
VIII. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de mediadas adotadas; Prazo: Quando da renovação.
IX. Armazenar os resíduos, de acordo, a Resolução CONAMA 275/2001 e as normas técnicas e pertinentes,
apresentar fotografias do local. Prazo: contínuo.
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X. Dispor os resíduos sólidos de origem doméstica gerados durante a operação do empreendimento, em
local adequado, devidamente acondicionados, em cumprimento à NBR 10004 e CONAMA Nº. 307/2002 e suas
atualizações, encaminhando-os para destinação final em locais legalmente autorizados pelo poder público;
XI. Cumprir o que foi estabelecido no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos para Construção Civil PGRSCC, devendo efetuar a segregação de materiais conforme normas em vigor, comunicando a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, apresentar na SEMMAM a relação de todas as empresas responsáveis
pelo transporte dos resíduos sólidos e a destinação final. Prazo: Contínuo;
XII. Apresentar anualmente em forma de planilha o Plano de Movimentação de Resíduos, descrevendo
qualitativamente e quantitativamente os resíduos gerados na obra, acondicionamento, transporte e tratamento
final.
XIII. Apresentar anualmente comprovante de entrega dos resíduos de Produtos Perigosos com cópia da
licença Ambiental da Empresa responsável.
XIV. Promover Ações de Educação Ambiental, segundo a Lei Federal 9.795/99, dispõe sobre a educação
ambiental- PNEA.
XV. Apresentar o relatório da ação/execução do Programa de Educação Ambiental ministrado aos
funcionários da obra. Prazo: 120 (cento e vinte) dias.
XVI. Manter, durante a execução, a obra sinalizada em pontos estratégicos da área, alertando a comunidade
quanto ao tráfego de máquinas e veículos;
XVII. Adotar procedimentos no canteiro de obras que visem à máxima redução na geração de entulho, assim
como a recuperação, reutilização e reciclagem deste material;
XVIII. Atender aos parâmetros urbanísticos, e demais disposições contidas nas Normas e Regulamentos
administrativos municipais vigentes;
XIX. Priorizar a utilização dos materiais de construção resultantes de escavações nas obras civis do
empreendimento;
XX. Apresentar o projeto do Sistema Alternativo, Fossa Séptica – Sumidouro com infiltração no solo adotado
no empreendimento observando a NBR 7229/1993, em concordância com a Carta de Viabilidade da EMBASA.
Prazo: 60 Dias.
XXI. Cumprir as metas estabelecidas no Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria
da Construção – PCMAT, e incluir o ambulatório nas Instalações do Canteiro de Obras, uma vez que o número de
trabalhadores previstos para a construção do empreendimento ultrapassa os 50 (cinquenta) estabelecidos pela NR
18. (Inicio das atividades)
XXII. Executar o projeto paisagístico com vistas a atender a Lei Complementar N°120/2018 nos seus artigos
134 e 137, que requer em empreendimentos urbanísticos deverá atender a mínimo de uma árvore para cada 150
m² de área ocupada com edificações, mais uma árvore para cada 3 vagas de estacionamento descoberto.
XXIII. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Unificada - LU, no endereço de desenvolvimento da
atividade, para fins de Fiscalização Ambiental;
Art. 2º. Esta Licença refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou Autorização
das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que o mesmo alcance seus
efeitos legais;
Art. 3º. Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantidas disponíveis à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do
Sistema Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA;
Art. 4º. De acordo com o artigo 230 da Lei Complementar N°120/2018, a SEMMAM, mediante decisão
motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar a
presente Licença, quando ocorrer:
 Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
 Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Ambiental – LA.
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Art. 5° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 24 de setembro de 2020.
ARCENIO JOSÉ OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS.
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE FEIRA DE SANTANA
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PORTARIA Nº 064, DE 02 DE OUTUBRO DE 2020.
Dá publicidade aos resultados das inspeções médicas
em virtude de requerimento de auxílio doença.
O Presidente do IPFS - Instituto de Previdência de Feira de Santana, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o art. 40 da Lei Complementar nº 011/2002 e as Portarias nº 14/2020, 24/2020, 30/2020,
041/2020, 52/2020 e 60/2020,
RESOLVE:
Art. 1º Dar publicidade aos resultados das inspeções médicas realizadas, em virtude de requerimento de
auxílio doença.
Matrícula
Nome Servidor
080331881 Ana Karina Reis Santos Feitosa
080200094 Antonia Rita Silva
010751516 Audo Marcos de Oliveira Pinheiro
010741860 Elisangela Silva Lima

Secretaria
Conclusão
SMS
Licença médica indeferida
Readaptação em função administrativa até
SMS
nova perícia que ocorrerá em 27/11/2020
Concedida licença médica até nova perícia
SEPREV
que ocorrerá em 01/02/2021
Readaptação em função administrativa até
SEPREV
nova perícia que ocorrerá em 28/12/2020

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana/BA, 02 de outubro de 2020.

Antonio Alcione da Silva Cedraz
Diretor Presidente do IPFS
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