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DECRETO N° 541 DE 27 DE ABRIL DE 2020

Dispoe sobre a aceita^ao, pelos orgaos e entidades da
Administrasao Publica do Poder Executive Municipal,
de doa^ao de bens moveis, sem onus ou encargos, e da
presta^ao nao remunerada de services, oferecidos por
pessoas fisicas ou juridicas de direito privado, que
tenham por finalidade o atendimento as a^oes de
preven^ao, controle e tratamento da COVID-19, e da
outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, Estado
da Bahia, no uso de suas atribui9oes legais, conferidas pela Lei Organica do Municipio
e,
considerando que a saude e direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e economicas que visem a reduqao do risco de
doenqa e de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as aqoes e serviqos
para sua promoqao, proteqao e recuperaqao, na forma do art. 196 da Constituiqao
Federal;
considerando a classificaqao pela Organizagao Mundial de Saude, no
dia 11 de margo de 2020, como pandemia do Novo Coronavirus;
considerando que a situagao demanda o emprego urgente de medidas
de prevengao, controle e contengao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim
de evitar a disseminagao da doenga.
DECRETA
Art. 1° - Os orgaos e as entidades da Administragao Publica do Poder
Executivo Municipal ficam autorizados a aceitar a doagao de bens moveis, sem onus
ou encargos, e a prestagao nao remunerada de servigos oferecidos por pessoas fisicas
ou juridicas de direito privado, que tenham por finalidade o atendimento as agoes de
prevengao, controle e tratamento da COVID-19.
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§ 1° - 0 disposto no caput deste artigo aplica-se aos bens e servi90s
que possam ter utilidade nas atividades necessarias ao enfrentamento da situaqao de
emergencia decretada em razao da pandemia causada pelo novo coronavirus,
especialmente nas areas de seguranqa publica, saude, proteqao, assistencia social e
defesa civil.
§ 2° - As aqdes decorrentes deste Decreto deverao atender ao interesse
publico e observar os principios que regem a Administraqao Publica.
§ 3° - E vedada a pactuaqao do recebimento de bens e serviqos:
I - onerosa, condicional, sujeita a encargos ou a qualquer
circunstancia que desnature a sua gratuidade
II - que comprometa ou coloque em risco a gestao e o resultado das
atividades finalisticas dos orgaos ou entidades;
III - que possa caracterizar conflito de interesses;
IV - quando induzir a obrigaqao de contrataqao para fornecimento de
bens, insumos e peqas de marca exclusiva ou de serv^os por inexigibilidade de
licitaqao;
V - que enseje a geraqao de despesas adicionais, presentes ou futuras,
certas ou potenciais, tais como as decorrentes do reconhecimento de
responsabilidade solidaria ou subsidiaria, da recuperaqao de bens, ou quaisquer
outras que a tornem antieconomica;
VI - que vise a promoqao de candidates, autoridades ou partidos
politicos, ou que sejam direcionadas a agente publico;
VII - em pecunia, ressalvados os casos legalmente admitidos;
VIII - que gerem ou possam gerar obrigaqoes ou encargos futures a
Administraqao Publica, exceto aqueles decorrentes de sua utilizaqao, desde que nao
evidenciada a antieconomicidade;
IX - cujo objeto seja ilicito ou que atente contra os principios da
Administraqao Publica;
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X - quando o orgao ou entidade for responsavel pela fiscaliza9ao da
atividade do doador do bem ou do prestador de serv^os.
§ 4° - As ofertas de presta9oes nao remuneradas de servi90S por
pessoas fisicas serao tratadas na forma da Lei Federal n°. 9608/98 - Servi90
Voluntario.
§ 5° - Na hipotese do § 4° deste artigo, as eventuais despesas com
deslocamento dos voluntarios, devidamente comprovadas no exercicio de suas
atividades voluntarias, correrao a conta de dota9oes or9amentarias do orgao ou
entidade responsavel pelo projeto.
§ 6° - Sera fornecida alimenta9ao aos voluntarios de que trata o § 4°
deste artigo, durante o exercicio de suas atividades voluntarias, nas instances
fisicas em que o servi90 for realizado.

Art. 2° - Para fins do disposto neste Decreto, sao adotadas as seguintes
defini96es:
I - pessoa fisica: qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira;
II - pessoa juridica: qualquer pessoa juridica de direito privado,
nacional ou estrangeira;
III - bens moveis: bens de consume ou de natureza permanente,
assim classificados nos termos da legisla9ao especifica;
IV - servi9os: toda atividade destinada a obter determinada utilidade
de interesse para a Administra9ao Publica;
V - doador: pessoa fisica ou juridica que manifesta interesse em doar
bens moveis, sem onus ou encargos;
VI - prestador de servi9os: pessoa juridica que manifesta interesse
em prestar serv^os de forma nao remunerada;
VII - destinatario: orgao ou entidade responsavel pela pactua9ao.
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Art. 3° - O interesse na doa^ao ou na prestacao de serv^os de que
trata este Decreto podera ser manifestado por pessoas fisicas ou juridicas,
independentemente da publicaqao de edital de convocaqao, mediante declaracpao na
qual constem, pelo menos, as seguintes informaqoes:
I - a identificaqao. qualificaqao, endereqo e meios de contato do
proponente;

II - a identifica9ao do destinatario;
III - no caso de bens moveis:
a)

a descriqao, o estado de conservaqao, as especificaqoes, os
quantitativos e outras caracteristicas necessarias a definiqao do
objeto da pactuaqao;

b) a declara9ao da propriedade e de inexistencia de demandas
administrativas ou judiciais incidentes;
c) a localiza9ao dos bens;
d) o valor de mercado atualizado;
e) os registros fotograficos, se aplicavel;
f) IV - no caso de presta9ao de servi90s:
a) a descri9ao, as especifica9oes e os quantitativos dos serv^os e
outras caracteristicas necessarias a defini9ao do objeto da
pactuaqao;
b) a determina9ao do local de sua prestaqao;
c) o valor de mercado atualizado.
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§ 1° - A manifesta9ao de interesse podera ser declarada mediante qualquer meio
idoneo de comunica9ao, inclusive com o uso de recursos de tecnologia de
informa9ao.
§ 2° - O orgao ou a entidade que recepcionar a manifesta9ao de
interesse podera solicitar a complementa9ao das informa9oes de que trata o caput
deste artigo a fim de subsidiar a analise quanto a utilidade da pactua9ao, cuja
decisao final devera ser comunicada ao proponente.
§ 3° - Na hipotese de impossibilidade de indica9ao do valor de
mercado atualizado, cabera ao orgao ou a entidade que recepcionar a manifesta9ao
de interesse promover a avalia9ao dos bens para todos os efeitos legais,
especialmente os contabeis.
§ 4° - 0 orgao ou a entidade destinatario podera promover a
publica9ao de edital de convoca9ao, visando estimular a obten9ao das utilidades de
que necessita, hipotese em que a manifesta9ao de interesse devera observar o
procedimento, as clausulas e as conduces estipuladas no instrumento convocatorio.
Art. 4° - A forma9ao de vinculo com mais de um proponente podera
ser admitida, desde que seja conveniente e oportuno ao atendimento da demanda do
orgao ou entidade.
Paragrafo unico - Na hipotese de haver mais de uma proposta com
equivalencia de especificapoes, e nao sendo possivel o aproveitamento de todas elas,
a escolha sera feita por meio de sorteio realizado em sessao publica.
Art. 5° - As pactua9oes serao formalizadas por meio de termo de
doa9ao de bens moveis ou por termo de presta9ao nao remunerada de servi9os,
conforme o seu objeto.
§ 1° - Os termos de doa9ao de bens moveis deverao dispor que os
custos decorrentes da respectiva entrega serao de responsabilidade do doador,
ressalvada a possibilidade de o donatario viabilizar a sua retirada, caso o interesse
publico assim o justifique e nao represente solu9ao antieconomica.
§ 2° - Devera constar, nos termos de presta9ao nao remunerada de
servi9os, clausula que assegure que nao se estabelecera nenhum vinculo de natureza
juridico-trabalhista, fiscal, comercial, previdenciaria, civil ou de qualquer natureza
entre o proponente e o destinatario, ou do respective pessoal, na execupao de
atividades dele decorrentes.
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Art. 6° - Na formaliza9ao dos ajustes, deverao ser observadas, no que
for pertinente, as disposi^oes da Lei 8666/93, e da Lei Federal n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
§ 1° - Cabera a autoridade competente do orgao ou da entidade
destinatario a subscri9ao dos termos de pactua9ao.
Alem dos requisites de publicidade concernentes a
§ 2°
formaliza9ao dos termos, deverao ser divulgados no site oficial do Municipio as
informa9oes pertinentes as pactua9oes firmadas.
Art. 7° - Na apropriaqao contabil dos bens moveis objeto desta
norma, devera ser observado o disposto na legislaqao pertinente.
Art. 8° - As situa9oes excepcionais e casos omissos de que trata este
Decreto serao submetidos a Secretaria da Saude.
Art. 9° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica9ao e
produzira efeitos enquanto perdurar o estado de emergencia em saude causado pelo
coronavirus previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e na
forma do Decreto n° 19.549, de 18 de mar9o de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO
DA BAHIA, EM 27 DE ABRIL DE 2020.
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OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO N" 541 DE 27 DE ABRIL DE 2020

Dispoe sobre a aceita^ao, pelos 6rgaos e entidadcs da
Administra^ao Publica do Poder Executive Municipal,
de doa^ao de bens moveis, sem onus ou encargos, e da
presta^ao nao remunerada de services, oferecidos por
pessoas fisicas ou juridicas de direito privado, que
tenham por tinalidade o atendimento as a<;oes de
preven^ao, controle e tratamento da COVID-19, e da
outras providencias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, Estado
da Bahia, no uso de suas atribuigoes legais, conferidas pela Lei Organica do Municipio
e.

considerando que a saude c direito dc todos e dever do Estado,
garantido mediante politicas sociais e economicas que visem a redugao do risco de
doenga e de outros agravos c ao acesso universal e igualitario as agoes e servigos
para sua promogao, protegao e rccuperagao, na forma do art. 196 da Constituigao
Federal;

considerando a classificagao pela Organizagao Mondial de Saude, no
dia 11 de margo dc 2020, como pandemia do Novo Coronavirus;
considerando que a situagao demanda o emprego urgente de medidas
dc prevengao, controle e contcngao de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim
de evitar a disseminagao da doenga,
DECRETA
Art. 1° - Os orgaos e as entidadcs da Administragao Publica do Poder
Executive Municipal Ficam autorizados a aceitar a doagao de bens moveis, sem onus
ou encargos, e a prestagao nao remunerada de servigos oferecidos por pessoas fisicas
ou juridicas de direito privado, que tenham por finalidade o atendimento as agoes de
prevengao, controle c tratamento da COVID-19.
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§ 1° - 0 disposto no caput deste artigo aplica-se aos bens e servi9os
que possam ter utilidade nas atividades nccessarias ao enfrentamento da situaqao de
emergencia decretada em razao da pandemia causada pelo novo coronavi'rus,
especialmcntc nas areas de seguranga publica, saude, proteqao, assistcncia social e
defesa civil.
§ 2° - As aqoes decorrentes deste Decreto deverao atender ao interesse
publico e observar os principios que regem a Administragao Publica.
§ 3° - E vedada a pactuaqao do recebimento de bens e servifos:
I - onerosa, condicional, sujeita
circunstancia que desnature a sua gratuidade

a encargos ou

a qualquer

II - que comprometa ou coloque em risco a gestao e o resultado das
atividades finalisticas dos orgaos ou entidades;
III - que possa caractcrizar conflito de intcresses;
IV - quando induzir a obrigaqao de contrataqao para fornccimento de
bens, insumos e peqas de marca exclusive ou de services por inexigibilidade de
licitacao;
V - que enseje a gcraqao de despesas adicionais, presentes ou futures,
ccrtas ou potenciais, tais como as decorrentes do rcconhecimento de
responsabilidade solidaria ou subsidiaria, da recuperacao de bens, ou quaisquer
outras que a tornem antieconomica;
VI - que vise a promocao de candidates, autoridadcs ou partidos
politicos, ou que sejam direcionadas a agente publico;
VII - cm pecunia, ressalvados os casos legalmente admitidos;
Vm - que gerem ou possam gerar obrigacocs ou encargos futures a
Administraqao Publica, exccto aqucles decorrentes de sua utilizat?ao, desde que nao
evidenciada a antieconomicidade;
IX - cujo objeto seja ilicito ou que atente contra os principios da
Administraqao Publica;
r”-
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X - quando o orgao ou entidade for responsavel pela fiscalizaqao da
atividade do doador do bcm ou do prestador de serviqos.
§ 4° - As ofertas de prestaqoes nao remuneradas de serviqos por
pessoas fisicas serao tratadas na forma da Lei Federal n°. 9608/98 - Serviqo
Voluntario.
§ 5° - Na hipotese do § 4° destc artigo, as eventuais despesas com
deslocamento dos voluntaries, devidamente comprovadas no exerci'cio de suas
atividades voluntarias, corrcrao a conta de dotaqocs orqamentarias do orgao ou
entidade responsavel pelo projeto.
§ 6° - Sera fornecida alimentaqao aos voluntarios de que trata o § 4°
deste artigo, durante o excrcicio de suas atividades voluntarias, nas instalagoes
fisicas cm que o serviqo for realizado.

Art. 2" - Para fins do disposto neste Decreto, sao adotadas as seguintes
dcfiniqoes:
I - pessoa fisica: qualquer pessoa natural, nacional ou estrangeira;
II - pessoa jun'dica: qualquer pessoa juridica de direito privado,
nacional ou estrangeira;
III - bens moveis: bens de consume ou de natureza permanente,
assim classificados nos termos da legislaqao espedfica;
IV - serviqos: toda atividade destinada a obter determinada utilidadc
de intcresse para a Administraqao Publica;
V - doador: pessoa fisica ou juridica que manifesta interesse em doar
bens moveis, sem onus ou cncargos;
VI - prestador de serviqos: pessoa jun'dica que manifesta interesse
cm prestar serviqos de forma nao remunerada;
VII - destinatario: orgao ou entidade responsavel pela pactuaqao.
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Art. 3'’ - O interesse na doagao ou na presta^ao dc servipos dc que
trata este Decreto podcra ser manifestado por pcssoas fisicas on juridicas,
independentemente da publicaqao dc edital dc convocagao, mcdiante declaraqao na
qual constcm, pelo mcnos, as seguintes informayocs:
I - a idcntifica^ao. qualificaqao, enderepo e meios de contato do
proponente;

II - a identificagao do destinatario;
III - no caso dc bens moveis:
a)

a descriqao, o cstado de conserva^ao, as especificafoes, os
quantitativos c outras caractensticas ncccssarias a dcfiniqao do
objeto da pactua^tlo;

b) a declara^ao da propriedadc e dc inexistencia de dcmandas
administrativas ou judicials incidcntes;
c) a localizatjao dos bens;
d) o valor de mercado atualizado;
e) os registros fotograficos, se aplicavel;
f) IV - no caso de presta^ao de servi90s:
a) a descri^ao. as especificaqoes e os quantitativos dos serviqos e
outras caracteristicas necessarias a definitjao do objeto da
pactuaqao;
b) a dcterminagao do local de sua prestayao;
c) o valor de mercado atualizado.
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§ 1° - A manifesta^ao de interesse podera ser declarada mediante qualquer meio
idoneo de comunicagao, inclusive com o uso de recursos de tecnologia de
infonna^ao.
§ 2° - 0 orgao ou a entidade que recepcionar a manifestapao de
interesse podera solicitar a complementatpao das informa^oes de que trata o caput
deste artigo a fun de subsidiar a analise quanto a utilidade da pactuagao, cuja
decisao final devera ser comunicada ao proponente.
§ 3° - Na hipotese de impossibilidadc de indicapao do valor de
mercado atualizado, cabcra ao orgao ou a entidade que recepcionar a manifestagao
de interesse promover a avalia9§o dos bens para todos os efcitos legais,
especialmente os contabeis.
§ 4° - O orgao ou a entidade dcstinatario podera promover a
publica^ao de edital de convoca^ao, visando estimular a obtempao das utilidades de
que necessita, hipotese cm que a manifestagao de interesse devera observar o
procedimento, as clausulas c as conduces estipuladas no instrumento convocatorio.
Art. 4° - A formagao de vinculo com mais de urn proponente podera
ser admitida, desdc que seja convcniente e oportuno ao atendimento da demanda do
orgao ou entidade.
Paragrafo unico - Na hipotese de haver mais de uma proposta com
cquivalencia de especifica?6es, c nao sendo possivel o aproveitamento de todas clas,
a cscolha sera feita por meio de sorteio realizado em sessao publica.
Art. 5° - As pactuaQbes serao formalizadas por meio de tcrmo de
doafao de bens moveis ou por termo de presta9ao nao remunerada de services,
conforme o seu objeto.
§ 1° - Os termos de doa^ao de bens moveis deverao dispor que os
custos decorrentes da respectiva entrega serao de responsabilidade do doador,
ressalvada a possibilidadc de o donatario viabilizar a sua retirada, caso o interesse
publico assim o justifiquc c nao represente soluyao antieconomica.
§ 2° - Devera constar, nos termos de prestapao nao remunerada de
servipos, clausula que assegure que nao se estabelecera nenhum vinculo de natureza
juridico-trabalhista, fiscal, comercial, previdenciaria, civil ou de qualquer natureza
entre o proponente e o dcstinatario, ou do respective pessoal, na exccu^ao de
atividades dele decorrentes.
r>?.;'
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Art. 6° - Na formalizagao dos ajustcs, deverao scr observadas, no quc
for pertinente, as disposi96cs da Lei 8666/93, c da Lei Federal n° 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
§ 1° - Cabcra a autoridade competente do orgao ou da entidade
dcstinatario a subscri^ao dos termos de pactua^ao.
§ 2° - Alcm dos requisites de publieidade concementes a
formalizagao dos termos, deverao ser divulgados no site oficial do Municipio as
informaqoes pertinentes as pactuagoes firmadas.
Art. 7" - Na apropriagao contabil dos bens moveis objeto dcsta
norma, devera scr observado o disposto na legislate pertinente.
Art. 8° - As situaqoes excepcionais c casos omissos de que trata cste
Decreto serao submetidos a Seeretaria da Saude.
Art. 9" - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicafao e
produzira efeitos enquanto perdurar o estado de emergencia em saude causado pclo
coronavirus previsto na Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, c na
forma do Decreto n° 19.549, de 18 de marqo de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO, ESTADO
DA BAHIA, EM 27 DE ABRIL DE 2020.

OTAVIO MARCELO MATOS DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
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