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DECRETO

Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
DECRETO MUNICIPAL Nº 037, DE 29 MARÇO DE 2021
Nomeia
os
Agentes
Municipais
de
Desenvolvimento do Município de Itapicuru e dá
outras providências.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, no uso da competência que lhe confere a
Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Complementar N° 123/2006 no seu Art. 85-A,
e a Lei Municipal que regulamenta o Tratamento Diferenciado e Favorecido das Micro e
Pequenas Empresa e ao Microempreendedor Individual nº 542/2020.
DECRETA:
Art. 1º. NOMEAR, os(a) senhores(a) abaixo nominados como Agentes Municipais de
Desenvolvimento do Município de Itapicuru – BA.:
a) LARISSA SANTOS CAYRES TUNES, CPF nº 074.788.275-43, Decreto Municipal nº
007/2021;
b) PÉROLA NASCIMENTO DE ALMEIDA, CPF nº 055.388.515-40, Portaria nº 124/2021;
c) PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES, CPF nº 397.134.825-49, Decreto Municipal nº
002/2021;
d) JOSÉ MARQUES DE OLIVEIRA, CPF nº 599.277.985-04, Decreto Municipal nº
006/2021;
e) PAULO ROBERTO FERNANDES DE ANDRADE, CPF nº 226.393.495-20, Portaria nº
48/2021;
f) ISTOELSON DE JESUS JÚNIOR, CPF nº 022.031.875-14, Portaria nº 09/2021;
g) MICHEL OLIVEIRA CALDAS, CPF nº 884.695.145-04, Portaria nº 121/2021;
h) EDMARQUES BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF nº 074.358.025-73, Portaria nº 58/2021;
i) FELIPE DA COSTA SANTOS, CPF nº 075.715.975-36, matrícula nº 7758;
j) CICERO RENE DE ALMEIDA BARBOZA, CPF nº 153.465.525-53, Portaria nº 18/2021;
k) ROSINERE MOREIRA RABELO SILVA, CPF nº 010.810.655-16, Decreto Municipal nº
008/2021.
Art. 2º. O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a
efetivação no município da IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO COM
FUNDAMENTO NA LEI GERAL DA MICRO E PEQUENA EMPRESA, que tem como objetivo a
promoção, coordenação e desenvolvimento de ações de implementação da Lei Geral das Micro
e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual – Lei Complementar Federal N°123/2006 e
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N°128/2008, resultado da parceria entre as prefeituras municipais do Estado da Bahia e o
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE/BA.
Art. 3º. Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
I - organizar um Plano de Trabalho de acordo com as prioridades de implementação da
Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
II - identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias
que possam
III - colaborar com o trabalho;
IV - montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e
privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
V - manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como
prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do
município;
VI - manter registro organizado de todas as suas atividades; e
VII - auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos
empreendedores individuais.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação ficando revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 29 de março de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito

Certificação Digital: 8KW9RMEC-ZXCCNLYO-VGXRNDDP-LITMEF5V
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/itapicuru

Edição 623 | Ano 9
30 de março de 2021
Página 5

RETIFICAÇÃO

Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO
Na Publicação do Diário Oficial do Município do dia 24 de março de 2021, Edição nº 619, na
página 3,
Na art. 31, inciso II, onde se lê:

II – Certidão de Tributos Mobiliários – CTM, comprovando a regularidade perante a
Fazenda do Município de XXXXXX ou de sua sede;
Leia-se:

II – Certidão de Tributos Mobiliários – CTM, comprovando a regularidade perante a
Fazenda do Município de Itapicuru ou de sua sede;
No art. 31, inciso VII, § 1º onde se lê:

§ 1º Caso não esteja cadastrada como contribuinte no Município de XXXXXXX, a
organização da sociedade civil deverá apresentar declaração, firmada por seu representante
legal, sob as penas da lei, de não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de
XXXXXX.
Leia-se:

§ 1º Caso não esteja cadastrada como contribuinte no Município de Itapicuru, a
organização da sociedade civil deverá apresentar declaração, firmada por seu representante
legal, sob as penas da lei, de não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de
Itapicuru.

A Portaria passa a vigorar com o seguinte texto:

DECRETO MUNICIPAL Nº 033/2021, DE 15 MARÇO DE 2021
Dispõe sobre a aplicação, no âmbito da
Administração Direta e Indireta do Município de
Itapicuru - Bahia, da Lei Federal nº 13.019, de 31
de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de
14 de dezembro de 2015, que estabelece o
regime jurídico das parcerias com organizações
da sociedade civil.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, em especial o Art. 61, inciso VI da Lei Orgânica do Município:
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DECRETA:
CAPÍTULO I
DA ABRANGÊNCIA
Art. 1º Este decreto dispõe sobre o regime jurídico das parcerias celebradas pela
Administração Pública Municipal com organizações da sociedade civil, em regime de mútua
cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, nas áreas da
Educação, Saúde e Assistência Social.
Parágrafo Único. A aplicação das normas contidas neste decreto tem como
fundamentos o princípio da autonomia municipal, a gestão pública democrática, a participação
social, o fortalecimento da sociedade civil, da cidadania e a transparência na aplicação dos
recursos públicos com vistas ao atendimento do interesse público e à qualidade das ações e
serviços ofertados aos cidadãos.
Art. 2º. Para os efeitos deste decreto, considera-se:
I
– Administração Pública Municipal: o Município e suas respectivas autarquias e
fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público,
e suas subsidiárias, alcançadas pelo disposto no § 9º do artigo 37 da Constituição Federal;
II – Organização da Sociedade Civil:
a) pessoa jurídica sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer
natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma
imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades
ou de projetos de interesse público e de cunho social.
Art. 3º Os órgãos e entes da Administração Pública Municipal:
I
– Considerarão as parcerias que pretendem firmar e os objetivos delas esperados
em sua atividade de planejamento, inclusive para fins orçamentários, no que toca aos custos
estimados;
II – Analisarão, a partir do acompanhamento da execução das parcerias firmadas, o
alcance dos objetivos esperados e os custos envolvidos, de modo a possibilitar eventuais
ajustes no planejamento das parcerias.
Parágrafo Ú i o. As regras do

aput

deste artigo volta -se à atividade de
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planejamento de parcerias em geral, sem a exigência de demonstração de seu cumprimento
individualmente como requisito para a celebração de cada parceria.
CAPÍTULO II
DAS COMPETÊNCIAS
Art. 4º. Compete aos Secretários Municipais, ao Controlador Geral do Município, ao
Procurador Geral do Município e aos dirigentes de entes da Administração Indireta municipal:
I – designar a comissão de seleção, a comissão de monitoramento e avaliação e o
gestor da parceria;
II – autorizar a abertura de editais de chamamento público;
III – homologar o resultado do chamamento público;
IV - celebrar termos de colaboração, termos de fomento e acordos de cooperação;
V – anular ou revogar editais de chamamento público;
VI – aplicar as penalidades previstas na legislação, nos editais de chamamento público
ou nos termos de colaboração, termos de fomento e acordos de colaboração;
VII – autorizar alteração, denunciar ou rescindir os termos de colaboração, termos de
fomento e acordos de cooperação;
VIII – decidir sobre a prestação de contas final.
§ 1º Quando o objeto da parceria se inserir no campo funcional de mais de uma
Secretaria Municipal ou ente da Administração Indireta, a celebração será efetivada
conjuntamente pelos titulares dos órgãos ou entes envolvidos, e o termo de colaboração,
termo de fomento ou acordo de cooperação deverá especificar as atribuições de cada
partícipe.
§ 2º A competência prevista neste artigo poderá ser delegada, vedada a subdelegação,
exceto na aplicação da sanção de suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato e a declaração de inidoneidade.
CAPÍTULO III
DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Art. 5º A Administração Pública manterá, em seu sítio oficial na internet, a relação das
parcerias celebradas e dos planos de trabalho, por no mínimo 180 (cento e oitenta) dias após o
respectivo encerramento.
§ 1º Compete à Secretaria Municipal de Gestão desenvolver e manter o sistema de
cadastramento e divulgação das informações a que se refere o aput deste artigo mediante
capacitação das Pastas para a sua utilização.
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§ 2º A alimentação e a atualização das informações disponibilizadas no sítio oficial na
internet cabe ao órgão ou ente municipal responsável pela celebração da parceria.
Art. 6º Enquanto o sistema de cadastramento eletrônico das Organizações da
Sociedade Civil não contemplar a publicação das informações exigidas pela Lei Federal nº
13.019, de 31 de julho de 2014, cada Secretaria e ente da Administração Indireta deverá
manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho.
Parágrafo Único. Da relação de que trata o
também as seguintes informações:

aput deste artigo deverão constar

I – objeto da parceria;
II
III
parceira;

– valor total previsto na parceria e valores efetivamente liberados;
– nome completo do representante legal da organização da sociedade civil

IV – data de início e término da parceria, incluindo eventuais prorrogações;
V
– situação da prestação de contas final da parceria, informando a data limite para
sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o resultado
conclusivo;
VI – quando vinculado à execução do objeto e pago com recursos da parceria, o
valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes
desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício;
VII – quando a parceria tratar de serviços continuados vinculados a direitos do
cidadão, a especificação dos padrões de atenção a serem prestados.
Art. 7º. As exigências de transparência e publicidade em todas as etapas que envolvem
o termo de fomento ou de colaboração, desde a fase preparatória até o final da prestação de
contas, serão mitigadas, naquilo em que for necessário e observada a legislação vigente, quando
se tratar de parceria para o desenvolvimento de programa de proteção a pessoas ameaçadas.
Art. 8º. As denúncias sobre eventual aplicação irregular dos recursos transferidos
ou desvirtuamento do objeto em parceria podem ser feitas pelos canais disponibilizados
pela Controladoria Geral do Município, sem prejuízo de medida de apuração e saneamento afeta
ao órgão ou ente municipal responsável pela parceria.
CAPÍTULO IV
DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO OU DE FOMENTO
Seção I
Dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento e Contrato de Gestão.
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Art. 9. O termo de colaboração é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas pela Administração Pública com organizações da sociedade civil, objetivando, em
regime de mútua cooperação, com transferência de recursos financeiros, a execução de
políticas públicas de natureza continuada ou não pelas organizações da sociedade civil, por
meio de metas e ações que afiancem condições básicas propostas pelo parceiro público em
plano de trabalho, observando-se os programas ou planos setoriais da área correspondente,
quando houver.
§ 1º Para a celebração do termo de colaboração, a Administração Pública publicará
edital de chamamento público, que deverá ser acompanhado de minuta de plano de trabalho
contendo, no mínimo, as seguintes informações:
I
– descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o
nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
II
– descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a serem
executados, devendo estar claro, preciso e detalhado, o quanto possível, o que se pretende
alcançar, realizar ou obter;
III
– previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
IV – forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas
a eles atreladas;
V – definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento
das metas.
§ 2º Com base no edital e na minuta de plano de trabalho publicada pela
Administração Pública, a organização da sociedade civil interessada deverá apresentar sua
proposta de plano de trabalho contendo as informações previstas no artigo 22 da Lei Federal
nº 13.019, de 2014, e no artigo 18 deste decreto.
§ 3º Sempre que possível, a Administração Pública estabelecerá critérios a serem
seguidos, especialmente quanto às características básicas das parcerias, notadamente os
objetos, as metas, os custos, os indicadores, quantitativos e qualitativos, de avaliação de
resultados, nos termos do Parágrafo Único do artigo 23 da Lei nº 13.019, de 2014.
§ 4º Os padrões de qualidade dos serviços continuados oferecidos à população, bem
como a sua manutenção ao longo da parceria constarão dos chamamentos públicos ou dos
planos de trabalho, com prioridade, entre outros instrumentos, para a avaliação dos serviços
pelo cidadão usuário, cabendo ao órgão da Administração Pública ou à organização parceira
informá-lo de maneira clara e precisa dos termos da parceria, do atendimento específico, assim
como de seus direitos, nos moldes definidos pela Secretaria e ente da Administração Indireta.
Art. 10. O termo de fomento é o instrumento pelo qual são formalizadas as parcerias
estabelecidas entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de
mútua cooperação, com transferência de recursos financeiros, com o objetivo de fomentar
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inovações por meio de projetos de interesse público por elas desenvolvidos, com metas e ações
propostas pela organização em plano de trabalho, observando-se os programas ou o plano
setorial da área correspondente, quando houver.
Art. 11. Para a celebração do termo de fomento, a Administração Pública publicará
edital especificando os temas prioritários e a ação orçamentária, cujas metas e atividades
deverão ser propostas pela organização da sociedade civil, a qual deverá especificar, no plano
de trabalho, o detalhamento exigido pelo artigo 22 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sem
prejuízo das informações que poderão constar da convocação, nos moldes do artigo 23 da
mesma lei, observado o § 4º do artigo 9º deste decreto.
Art. 12. O acordo de cooperação é instrumento jurídico pelo qual são firmadas parcerias
pela Administração Pública com organizações da sociedade civil para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos
financeiros.
Art. 13. As organizações da sociedade civil poderão celebrar mais de uma parceria
concomitantemente, no mesmo órgão ou em outros, vedada a inclusão da mesma despesa em
mais de um plano de trabalho.
Seção II
Do Procedimento de Manifestação de Interesse Social
Art. 14. Fica instituído o Procedimento de Manifestação de Interesse Social – PMIS
como instrumento por meio do qual as organizações da sociedade civil, movimentos sociais e
cidadãos poderão apresentar propostas à Secretaria ou ao ente da Administração Indireta
competente, para avaliação da possibilidade de realização de um chamamento público
objetivando a celebração de parceria.
Art. 15. As Secretarias e entes da Administração Indireta somente receberão e
autuarão propostas de parceria que atendam aos seguintes requisitos:
I
– identificação do subscritor da proposta, por meio de cópia do documento de
identidade, se pessoa física, ou documentação que comprove a representação, no caso de
pessoa jurídica;
II

– indicação do interesse público envolvido;

III
– diagnóstico da realidade que se quer modificar, aprimorar ou desenvolver e,
quando possível, indicação da viabilidade, dos custos, dos benefícios e dos prazos de execução
da ação pretendida.
Parágrafo Único. Caso a Secretaria ou ente da Administração Indireta verificar que a
proposta não está inserida na sua competência, deverá informar o proponente para que dirija
seu pedido ao órgão competente.
Art. 16. As Secretarias e entes da Administração Indireta deverão publicar, ao menos
anualmente:
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I
– lista contendo as manifestações de interesse social recebidas, com descrição
da proposta, identificação do subscritor e data de recebimento;
II – parecer técnico acerca da viabilidade de execução da proposta com data de
envio ao subscritor.
Art. 17. A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não implicará
necessariamente a execução do chamamento público, que acontecerá de acordo com os
interesses da Administração.
§ 1º A realização do Procedimento de Manifestação de Interesse Social não dispensa a
convocação por meio de chamamento público para a celebração de parceria.
§ 2º A proposição ou a participação no Procedimento de Manifestação de Interesse
Social não impede a organização da sociedade civil de participar do eventual chamamento
público subsequente.
§ 3º Independentemente do estabelecimento de chamamentos públicos, as propostas
poderão servir de referência para a elaboração das políticas públicas da Administração
Municipal.
§ 4º É vedado condicionar a realização de chamamento público ou a celebração de
parceria à prévia realização de Procedimento de Manifestação de Interesse Social.
Seção III
Do Plano de Trabalho
Art. 18. O plano de trabalho deverá atender aos requisitos previstos no artigo 22 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014, bem como neste decreto.
Parágrafo Único. As metas e parâmetros previstos no Plano de Trabalho devem sempre
que possível ser dimensionados por critérios objetivos.
Art. 19. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de
parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária
será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento.
Art. 20. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade
civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de fomento ou de
colaboração, desde que atendidas as exigências contidas no artigo 35-A da Lei Federal nº 13.019,
de 2014.
§ 1º Para fins de aferição da capacidade técnica e operacional da celebrante para
supervisionar e orientar a rede, poderão ser aceitos os seguintes documentos:
I – carta de princípios ou similar ou registros de reuniões e eventos da rede ou redes de
que participa ou participou;
II

– declaração de secretaria executiva ou equivalente de rede ou redes de que
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participa ou participou, quando houver;
III – declaração de organizações que compõem a rede ou redes de que participa ou
participou;
IV – documentos, relatórios ou projetos que tenha desenvolvido em rede.
§ 2º A organização celebrante deverá apresentar, na fase de formulação do projeto, a
relação das organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
§ 3º Será celebrado um termo de atuação em rede entre as organizações da sociedade
civil executantes e não celebrantes e a organização da sociedade civil celebrante para repasse de
recursos, instrumento que regulará a relação estabelecida entre elas.
§ 4º A organização da sociedade civil executante e não celebrante do termo de fomento
ou de colaboração também deverá comprovar sua regularidade jurídica e fiscal, nos termos do
artigo 31 deste decreto.
§ 5º As vedações constantes do artigo 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, aplicam-se
também às organizações da sociedade civil executantes da parceria em rede.
Seção IV
Do Chamamento Público
Art. 21. Para a celebração das parcerias previstas neste decreto, a Administração
Pública deverá realizar chamamento público para selecionar as organizações da sociedade civil, o
qual se pautará pelos princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência,
publicidade, transparência e julgamento objetivo.
§ 1º O edital do chamamento público observará, no mínimo, as exigências contidas nos
artigos 23 e 24 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 2º Compete aos órgãos e entes municipais definir no edital de chamamento público
o cabimento da atuação em rede com o objeto da parceria a ser celebrada.
§ 3º O chamamento público para celebração de parcerias financiadas com recursos dos
fundos da cultura, da criança e adolescente, do esporte e do meio ambiente, entre outros, será
realizado conforme a legislação específica, respeitadas as exigências da Lei Federal nº 13.019, de
2014, e deste decreto.
Art. 22. Os projetos serão processados e julgados por comissão de seleção, designada
pelo órgão ou ente repassador de recursos com composição de, pelo menos, um servidor
ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da
Administração Pública Municipal, assegurada, sempre que possível, a participação de servidores
das áreas finalísticas dos órgãos ou entes repassadores de recursos.
§ 1º A comissão de seleção poderá com profissionais contratados para tal finalidade,
desde que comprovada experiância na legislação aplicável as parcerias entre Poder Público e
organizações da sociedade civil.
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§ 2º No caso de ações ou projetos que sejam financiados com recursos dos fundos da
assistência social, da criança e adolescente, do meio ambiente e da saúde, entre outros, a
comissão de seleção deverá ser formada conforme a legislação específica.
§ 3º Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos 5
(cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do
chamamento público, considerando-se relação jurídica, dentre outras:
I

– ser ou ter sido dirigente da organização da sociedade civil;

II
– ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos
administradores da organização da sociedade civil;
III – ter ou ter tido relação de emprego com a organização da sociedade civil.
§ 4º Configurado o impedimento previsto no § 3º deste artigo, deverá ser
designado membro substituto com qualificação técnica equivalente à do substituído.
Art. 23. A comissão de seleção, para verificar a comprovação da capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil, bem como de sua experiência prévia na
realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante,
poderá se fundamentar em quaisquer dos seguintes documentos, sem prejuízo de outros:
I
– instrumentos de parceria firmados com órgãos e entes da Administração
Pública, organismos internacionais, empresas ou com outras organizações da sociedade civil;
II – declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil,
movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de
políticas públicas;
III – publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de produção de
conhecimento;
IV – currículo dos profissionais responsáveis pela execução do objeto;
V – prêmios locais ou internacionais recebidos.
Art. 24. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da
Administração Pública na internet e também no Diário Oficial da Cidade, com prazo mínimo de
30 (trinta) dias para a apresentação das propostas.
§ 1º Em caso de atividades padronizadas ou serviços continuados decorrentes do
objeto da parceria, faculta-se a alteração do prazo previsto no aput deste artigo para, no
mínimo, 8 (oito) dias mediante prévia justificativa do órgão da Administração Pública.
§ 2º Qualquer pessoa ou organização da sociedade civil poderá impugnar o edital de
chamamento, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para
apresentação das propostas.
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§ 3º A impugnação, que não impedirá a organização da sociedade civil impugnante de
participar do chamamento, deverá ser julgada até a data fixada para apresentação das
propostas.
Art. 25. O grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da
ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor de referência
constante do chamamento constitui critério obrigatório de julgamento.
§ 1º Terminado o prazo para envio das propostas, a unidade que promove o
chamamento público deverá publicar, no sítio oficial da Administração Pública na internet,
listagem contendo o nome de todas as organizações da sociedade civil proponentes, com o
respectivo CNPJ.
§ 2º Em caso de empate no julgamento das propostas apresentadas, será observado o
critério de desempate previsto no edital.
§ 3º Somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a
Administração Pública procederá à verificação dos documentos que comprovem o
atendimento pela organização da sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos
artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 4º Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos
requisitos exigidos no § 3º deste artigo, aquela imediatamente mais bem classificada poderá
ser convidada a celebrar a parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
§ 5º Caso a organização da sociedade civil convidada nos termos do § 4º deste artigo
aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o
atendimento aos requisitos previstos nos artigos 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 6º O procedimento previsto nos §§ 4º e 5º deste artigo será seguido sucessivamente
até que se conclua a seleção prevista no edital.
§ 7º A critério da Secretaria ou ente da Administração Indireta, poderá ser convocada
sessão pública para recebimento e avaliação das propostas, devendo ser publicada no Diário
Oficial da Cidade a respectiva ata.
§ 8º Os critérios de julgamento não poderão se restringir ao valor apresentado para a
proposta, devendo ser justificada a seleção de proposta que não for a mais compatível com o
valor de referência indicado no chamamento público ou pela Administração Púbica
Municipal.
Art. 26. Após a publicação do resultado do julgamento pela comissão de seleção, os
proponentes e demais interessados terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar recurso,
bem como contrarrazões ao recurso apresentado em igual prazo, contado da intimação no Diário
Oficial da Cidade ou por endereço eletrônico indicado pela organização para fins de intimação.
§ 1º A comissão de seleção poderá reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso,
devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
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§ 2º Das decisões da comissão de seleção caberá um único recurso à autoridade
competente.
Art. 27. A Administração Pública homologará e divulgará o resultado do chamamento
com a lista classificatória das organizações participantes em página do sítio oficial da
Administração Pública na internet e, se assim considerar o órgão público, no Diário Oficial da
Cidade.
Parágrafo Único. A homologação não gera direito à celebração da parceria com a
organização da sociedade civil, mas obriga a Administração Pública a respeitar o resultado caso
venha a celebrá-la.
Art. 28. A Administração Pública poderá dispensar a realização do chamamento
público nas hipóteses previstas na Lei Federal nº 13.019, de 2014.
Parágrafo Único. Os termos de colaboração ou de fomento que envolvam recursos
decorrentes de emendas parlamentares à lei orçamentária anual, bem como os acordos de
cooperação serão celebrados sem chamamento público, exceto, em relação aos acordos de
cooperação, quando o objeto envolver a celebração de comodato, doação de bens ou outra
forma de compartilhamento de recurso patrimonial, hipótese em que o respectivo
chamamento observará o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 2014, e neste decreto.
Art. 29. Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de inviabilidade
de competição entre as organizações da sociedade civil, em razão da natureza singular do objeto
da parceria ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica,
principalmente quando:
I
– o objeto da parceria constituir incumbência prevista em acordo, ato ou
compromisso internacional no qual sejam indicadas as instituições que utilizarão os
recursos;
II – a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade civil
autorizada em lei, na qual seja identificada expressamente a entidade beneficiária, inclusive
quando se tratar da subvenção prevista no inciso I do § 3º do artigo 12 da Lei nº 4.320, de 17 de
março de 1964, observado o disposto no artigo 26 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.
Art. 30. Nas hipóteses dos artigos 28 e 29 deste decreto, a ausência de realização de
chamamento público será justificada pela autoridade competente.
§ 1º O extrato da justificativa previsto o aput deste artigo deverá ser pu li ado de
imediato no sítio oficial da Administração Pública na internet e, eventualmente, a critério do
administrador público, também no Diário Oficial da Cidade.
§ 2º Admite-se a impugnação à justificativa, apresentada no prazo de 5 (cinco) dias a
contar de sua publicação, cujo teor deverá ser analisado pelo administrador público
responsável em até 5 (cinco) dias a contar da data do respectivo protocolo.
§ 3º Havendo fundamento na impugnação, será revogado o ato que declarou a
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dispensa ou considerou inexigível o chamamento público e imediatamente iniciado o
procedimento para a realização do chamamento público, conforme o caso.
§ 4º A dispensa e a inexigibilidade de chamamento público, bem como o disposto no
Parágrafo Único do artigo 28 deste decreto, não afastam a aplicação dos demais dispositivos
que regem as parcerias com organizações da sociedade civil.
§ 5º Sem prejuízo da posterior formalização do termo, para a celebração de
parcerias em caráter de urgência será emitida ordem de início de execução.
§ 6º Os efeitos do termo de parceria celebrada com fulcro no artigo 28 deste decreto
retroagem à data da ordem de início de execução da parceria.
Seção V
Dos Requisitos para Celebração do Termo de Colaboração e do Termo de Fomento
Art. 31. Para a celebração das parcerias previstas neste decreto, as organizações da
sociedade civil deverão observar, em seus estatutos, as disposições do artigo 33, apresentar os
documentos previstos no artigo 34, ambos da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e também, no
mínimo, o seguinte:
I – comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ,
demonstrando sua existência jurídica há, no mínimo, 1 (um) ano;
II – Certidão de Tributos Mobiliários – CTM, comprovando a regularidade perante a
Fazenda do Município de Itapicuru ou de sua sede;
III
– Certidão Negativa de Débito – CND/INSS e Certificado de Regularidade do FGTS –
CRF, para comprovar a regularidade perante a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço, respectivamente;
IV
– comprovante de inexistência de registros no Cadastro Informativo
Municipal – CADIN Municipal;
V
– declaração, sob as penas da lei, de inexistência dos impedimentos para
celebrar qualquer modalidade de parceria, conforme previsto no artigo 39 da Lei Federal nº
13.019, de 2014;
VI
– declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
na condição de aprendiz;
VII

– demais documentos exigidos por legislação específica.

§ 1º Caso não esteja cadastrada como contribuinte no Município de Itapicuru, a
organização da sociedade civil deverá apresentar declaração, firmada por seu representante
legal, sob as penas da lei, de não cadastramento e de que nada deve à Fazenda do Município de
Itapicuru.
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§ 2º Serão aceitas certidões positivas com efeito de negativas.
§ 3º A verificação da regularidade fiscal da organização da sociedade civil parceira
deverá ser feita pela própria Secretaria Municipal ou ente da Administração Indireta nos
correspondentes sítios oficiais na internet, dispensando-se as organizações de apresentarem as
ertidões egativas respe tivas, o for e previsto o aput deste artigo, salvo se esses
documentos não estiverem disponíveis eletronicamente.
§ 4º A comprovação do regular funcionamento da organização da sociedade civil no
endereço registrado no CNPJ, nos termos do inciso VII do artigo 34 da Lei Federal nº 13.019, de
2014, poderá ser feita por meio de contas de consumo de água, energia elétrica, serviços de
telefonia e outras da espécie ou, ainda, por meio dos documentos necessários à comprovação
da capacidade técnica e operacional da entidade, conforme previsto no artigo 23 deste
decreto.
Art. 32. Os extratos de termo de fomento e de termo de colaboração deverão ser
publicados no Diário Oficial da Cidade, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar de sua
assinatura, bem como disponibilizados na internet.
Parágrafo Único. Os efeitos da parceria se iniciam ou retroagem à data de sua
celebração.
Art. 33. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da
parceria, sendo que aqueles adquiridos com recursos públicos deverão ser incorporados ao
patrimônio público ao término da parceria ou no caso de extinção da organização da sociedade
civil parceira.
§ 1º Constará, do termo de colaboração ou fomento, cláusula de previsão da
destinação dos bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da
parceria.
Art. 34. O termo de colaboração ou termo de fomento estabelecerá sua vigência, que
deverá corresponder ao tempo necessário para a execução integral do respectivo objeto,
limitada ao prazo máximo de 5 (cinco) anos, prorrogáveis até o limite de 10 (dez) anos nos casos
de parceria cujo objeto tenha natureza continuada e desde que tecnicamente justificado.
Seção VI
Das Vedações
Art. 35. Fica vedada a celebração de qualquer modalidade de parceria prevista neste
decreto com organização da sociedade civil que se enquadre no previsto no artigo 39 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014, bem como com:
I
– organização da sociedade civil que tiver, dentre seus dirigentes, servidor ou
empregado da Administração Pública Municipal direta ou indireta, bem como ocupantes de
cargo em comissão;
II

– organização da sociedade civil que estiver inscrita no CADIN municipal,
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exceto nos casos em que não houver transferência de recursos financeiros.
Parágrafo Único. Para os fins do artigo 39, inciso III, da Lei Federal nº 13.019, de 2014,
considera-se dirigente de órgão ou ente da Administração Pública o titular da unidade
orçamentária, o Secretário Adjunto, o Chefe de Gabinete, o dirigente de ente da Administração
Indireta e aqueles que detêm competência delegada para a celebração de parcerias.
CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DAS PARCERIAS
Seção I
Da Movimentação e Aplicação Financeira dos Recursos
Art. 36. Os recursos serão recebidos e movimentados de acordo com o contido na Lei
Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1º Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de
depósito em sua conta bancária.
§ 2º Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos em espécie, desde que
comprovada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência bancária.
Art. 37. Fica permitida a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais
à consecução do objeto e a contratação de serviços para adequação de espaço físico, desde que
necessários à instalação de referidos equipamentos e materiais.
Art. 38. Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe
dimensionada no plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade
civil, observados os requisitos do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1º Para os fins deste decreto, considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à
execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da
organização da sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde
que exerçam ação prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e
trabalhista.
§ 2º As despesas com a remuneração da equipe de trabalho durante a vigência da
parceria poderá contemplar as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais,
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, férias, décimo-terceiro salário, salários
proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas, desde que tais
valores:
I
– estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo
efetivamente dedicado à parceria;
II

– sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as
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convenções coletivas de trabalho.
§ 3º Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da
parceria, a organização da sociedade civil deverá informar a memória de cálculo do rateio da
despesa para fins de prestação de contas, nos termos dispostos neste decreto, vedada a
duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da
despesa.
§ 4º Nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exigir, poderão ser
pagas diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação para a equipe de trabalho
e para os prestadores de serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de
1998.
§ 5º O pagamento das verbas rescisórias de que trata o § 2º deste artigo, ainda que
após o término da execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do
profissional na execução das metas previstas no plano de trabalho.
§ 6º Nas parcerias para serviços continuados que prevejam fundo provisionado para
pagamento de verbas rescisórias, férias e décimo-terceiro salário, havendo celebração de nova
parceria com a mesma entidade, o saldo do fundo provisionado será transferido para a nova
parceria, vinculado à mesma finalidade.
§ 7º Para pagamento das verbas rescisórias de empregados mantidos na organização da
sociedade civil após o encerramento da vigência da parceria, a entidade deverá efetuar a
transferência dos valores para a sua conta institucional, apresentando planilha de cálculo na
prestação de contas final que indique a relação dos valores proporcionais ao tempo trabalhado
e beneficiários futuros, ficando a entidade integralmente responsável pelas obrigações
trabalhistas e pelo pagamento posterior ao empregado.
§ 8º O fundo provisionado poderá ser usado para pagamento de verbas rescisórias
indicadas no § 6º deste artigo, salvo em caso de repasses em data posterior por conta da
abertura do exercício orçamentário não abarcados nas hipóteses de retenção previstas no
artigo 48 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, situação em que poderão ser utilizados para
pagamento de despesas inadiáveis que propiciem a manutenção do serviço público ofertado,
devendo ser restituídos ao fundo tão logo ocorra a normalização dos repasses.
Art. 39. Os custos indiretos necessários à execução do objeto deverão ser previstos no
plano de trabalho.
§ 1º Quando for o caso de rateio, a memória de cálculo dos custos indiretos deverá
conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento quantitativo da divisão que
compõe o custo global, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identificação do
número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no
custeio de uma mesma parcela da despesa.
§ 2º Os custos indiretos poderão incluir, dentre outros, despesas de internet,
transporte, aluguel e telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, de assessoria
jurídica e serviços administrativos.
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Art. 40. O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza a compensação
das despesas realizadas, devidamente comprovadas pela organização social, para o
cumprimento das obrigações assumidas no plano de trabalho, com os valores dos recursos
públicos repassados assim que disponibilizados.
Art. 41. Durante a vigência do termo de colaboração ou do termo de fomento, será
permitido o remanejamento de recursos constantes do plano de trabalho, de acordo com os
critérios e prazos a serem definidos por cada órgão ou ente municipal, desde que não altere o
valor total da parceria.
Parágrafo Único. A organização da sociedade civil poderá solicitar a inclusão de novos
itens orçamentários desde que não altere o orçamento total aprovado.
Art. 42. As contratações de bens e serviços realizadas pelas organizações da sociedade
civil com o uso de recursos transferidos pela Administração Pública Municipal observarão os
parâmetros usualmente adotados pelas organizações privadas, assim como os valores
condizentes com o mercado local.
Art. 43. Para a contratação de equipe dimensionada no plano de trabalho, a
organização da sociedade civil poderá adotar procedimento de seleção com métodos
usualmente utilizados pelo setor privado.
Parágrafo Único. Fica vedada à Administração Pública Municipal a prática de atos de
ingerência direta na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou
que direcionem o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida
organização.
Art. 44. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta
corrente específica em instituição financeira pública nos moldes previstos no artigo 51 da Lei
Federal nº 13.019, de 2014.
Parágrafo Único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da
parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os
recursos transferidos.
Seção II
Do Monitoramento e Avaliação
Art. 45. Compete ao Órgão ou ao ente da Administração Direta e Indireta realizar
procedimentos de fiscalização das parcerias celebradas para fins de monitoramento e avaliação
do cumprimento do objeto, na forma deste decreto e do plano de trabalho aprovado, sem
prejuízo das normas específicas afetas às políticas públicas setoriais e aos correspondentes
instrumentos de controle social.
§ 1º Os procedimentos de fiscalização serão regulamentados por ato específico de
cada Órgão ou ente da Administração Direta e Indireta.
§ 2º Para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, deverá ser
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efetuada visita i lo o , dispensada esta em caso de incompatibilidade com o objeto da
parceria.
§ 3º O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto deverá considerar os
mecanismos de escuta ao público-alvo acerca dos serviços efetivamente oferecidos no
âmbito da parceria, aferindo-se o padrão de qualidade definido em consonância com a
política pública setorial.
Art. 46. A comissão de monitoramento e avaliação é instância administrativa de apoio e
acompanhamento da execução das parcerias celebradas por órgãos e entes da Administração
Pública Municipal, cujas atribuições serão voltadas para o aprimoramento dos procedimentos,
unificação dos entendimentos, solução de controvérsias, padronização de objetos, custos e
indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos relatórios técnicos de
monitoramento.
§ 1º A comissão deverá ser composta por, pelo menos, 1 (um) servidor ocupante de
cargo de provimento efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal do órgão ou ente
público, devendo ser priorizada a participação de profissionais das áreas administrativas e
finalísticas relacionadas ao objeto da parceria.
§ 2º Aplicam-se à comissão de monitoramento e avaliação os mesmos
impedimentos constantes do artigo 24 deste Decreto.
Art. 47. A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e
avaliação da parceria e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que
o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de
contas devida pela organização da sociedade civil.
§ 1º O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de
outros elementos, deverá conter os requisitos previstos no § 1º do artigo 59 da Lei Federal nº
13.019, de 2014.
§ 2º No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o
monitoramento e a avaliação serão realizados conforme legislação específica de cada fundo,
inclusive no que toca às atribuições dos respectivos conselhos gestores, observando-se os
parâmetros contidos neste decreto, no que couber.
§ 3º Da decisão da comissão de monitoramento e avaliação caberá a interposição de
um único recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação da decisão.
§ 4º A comissão de monitoramento e avaliação poderá reformar a sua decisão ou
encaminhar o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.
Art. 48. O gestor da parceria, dotado de conhecimento técnico adequado, será
designado pela autoridade competente no mesmo ato que autorizar a celebração de ajuste, ou
mediante portaria, para as atividades de acompanhamento e fiscalização da parceria,
observadas as incumbências previstas no artigo 61 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sem
prejuízo de outras a que for incumbido pelas suas competências funcionais ou por designação
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da autoridade municipal.
§ 1º Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou for lotado em
outro órgão ou ente, o administrador público deverá designar novo gestor, assumindo,
enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades.
§ 2º Aplicam-se ao gestor da parceria os mesmos impedimentos constantes do artigo
24 deste decreto.
CAPÍTULO VI
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Seção I
Apresentação e Análise da Prestação de Contas
Art. 49. A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático
das parcerias, instaurado para demonstração e verificação do cumprimento de metas e
resultados.
§ 1º As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos
originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia útil
subsequente ao da prestação de contas.
§ 2º Na hipótese de atuação em rede, a responsabilidade pela apresentação da
prestação de contas será da organização da sociedade civil celebrante, inclusive no que se
refere às ações realizadas pelas organizações da sociedade civil executantes.
Art. 50. O relatório de execução do objeto apresentado pela organização da sociedade
civil deverá conter:
I – descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar
o alcance das metas e dos resultados esperados no período de que trata a prestação de contas;
II – documentos de comprovação do cumprimento do objeto, tais como listas de
presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes;
III – documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou
serviços, quando houver; e
IV – documentos sobre o grau de satisfação do público-alvo.
§ 1º Nos casos em que não tiver sido realizada pesquisa de satisfação, a organização da
sociedade civil deverá apresentar declaração de entidade pública ou privada local,
manifestação do conselho setorial ou outro documento que sirva para expor o grau de
satisfação do público-alvo.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se ao relatório parcial de execução do objeto,
relativo à prestação de contas anual, e ao relatório final de execução do objeto, relativo à

Certificação Digital: 8KW9RMEC-ZXCCNLYO-VGXRNDDP-LITMEF5V
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/itapicuru

Edição 623 | Ano 9
30 de março de 2021
Página 23

Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
prestação de contas final.
Art. 51. A análise do relatório de execução do objeto consistirá na verificação do
cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria:
I – concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial com
justificativa suficiente quanto às metas não alcançadas, o que implicará emissão de parecer
técnico conclusivo, favorável à aprovação das contas, com imediato encaminhamento do
processo à autoridade responsável pelo julgamento das contas; ou
II – concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente para
que as metas não tenham sido alcançadas, o que implicará emissão de parecer técnico
preliminar indicando:
a) glosa dos valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente; e
b) necessidade de notificação da organização da sociedade civil para que apresente o
relatório de execução financeira, que subsidiará a emissão do parecer técnico conclusivo.
§ 1º Para fins de diagnóstico da realidade contemplada pela parceria, o parecer técnico
conclusivo abordará os seguintes aspectos:
I – impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
II – grau de satisfação do público-alvo; e
III – possibilidade de sustentabilidade das ações que foram objeto da parceria.
§ 2º O conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação também poderá
servir de subsídio para a elaboração do parecer técnico conclusivo pelo gestor da parceria.
Art. 52. Nos casos em que não estiver comprovado o alcance das metas no relatório de
execução do objeto, ou diante de indícios da existência de irregularidades, a organização da
sociedade civil será notificada para apresentar relatório de execução financeira, que deverá
conter:
I – relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que
possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;
II – relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;
III – comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica,
quando houver;
IV – extrato da conta bancária específica;
V – cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor,
dados da organização da sociedade civil e do fornecedor, além da indicação do produto ou
serviço; e
VI – memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do
plano de trabalho for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para demonstrar que

Certificação Digital: 8KW9RMEC-ZXCCNLYO-VGXRNDDP-LITMEF5V
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/itapicuru

Edição 623 | Ano 9
30 de março de 2021
Página 24

Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
não houve duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item.
§ 1º Fica dispensada a apresentação do comprovante de devolução do saldo
remanescente e do extrato bancário quando já constarem na plataforma eletrônica.
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se:
I – ao relatório parcial de execução financeira, relativo à prestação de contas anual,
com exceção da exigência de comprovante de devolução do saldo remanescente; e
II – ao relatório final de execução financeira, relativo à prestação de contas final.
Art. 53. A análise do relatório de execução financeira deverá contemplar:
I – exame da conformidade das despesas constantes na relação de pagamentos com as
previstas no plano de trabalho, considerando a análise da execução do objeto; e
II – verificação da conciliação bancária, por meio da correlação entre as despesas da
relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta.
Seção II
Prestação de Contas Anual
Art. 54. Nas parcerias com vigência superior a um ano, haverá prestação de contas
anual, que consistirá em relatório parcial de execução do objeto, apresentado pela organização
da sociedade civil no prazo de noventa dias após o fim de cada exercício.
§ 1º Para fins do disposto neste artigo, considera-se exercício cada período de doze
meses da data de celebração da parceria.
§ 2º Na hipótese de omissão, o gestor da parceria notificará a organização da
sociedade civil para apresentar o relatório parcial de execução do objeto no prazo de quinze
dias, sob pena de:
I – aplicação de sanção de advertência; e
II – suspensão da liberação das parcelas seguintes do cronograma de desembolso, até
que seja cumprida a obrigação.
Art. 55. A análise do relatório parcial de execução do objeto será realizada por meio de
procedimento simplificado, com foco na verificação do alcance das metas no exercício
respectivo.
§ 1º Em caso de descumprimento de meta sem justificativa suficiente ou de indício de
irregularidade, o gestor da parceria notificará a organização da sociedade civil para, no prazo de
trinta dias:
I – demonstrar que a irregularidade não existe, comprovar que sanou a irregularidade
ou cumpriu a obrigação para o alcance da meta, fixando prazo compatível com a complexidade
da situação; ou
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II – apresentar relatório parcial de execução financeira.
§ 2º Nas hipóteses de que trata o § 1º, de acordo com a gravidade do caso concreto e
garantida a ampla defesa, o gestor da parceria poderá recomendar ao administrador público as
seguintes providências:
I – determinar a devolução dos recursos relacionados à irregularidade apurada ou à
prestação de contas não apresentada;
II – aplicar sanções;
III – instaurar tomada de contas especial; ou
IV – promover a rescisão unilateral da parceria.
§ 3º A análise da prestação de contas anual poderá ser realizada pela técnica de
auditoria por amostragem, conforme procedimentos definidos em ato normativo setorial.
Seção III
Prestação de Contas Final
Art. 56. A prestação de contas final consistirá em relatório final de execução do objeto,
apresentado pela organização da sociedade civil no prazo de até noventa dias após o término
da vigência da parceria.
§ 1º O prazo poderá ser prorrogado por até trinta dias, mediante solicitação justificada
da organização da sociedade civil.
§ 2º A apresentação do relatório final de execução do objeto poderá ser substituída
pela emissão de relatório simplificado de verificação, firmado pelo gestor da parceria e
aprovado pelo administrador público, como procedimento simplificado previsto no § 3º do art.
63 da Lei nacional nº 13.019, de 2014, desde que:
I – o valor global da parceria seja inferior a R$200.000,00;
II – a elaboração do relatório seja precedida de visita de verificação, realizada in loco; e
III – sejam atendidas as demais exigências previstas no instrumento da parceria e em
ato normativo setorial.
Art. 57. A análise da prestação de contas final ocorrerá conforme o disposto nos arts.
51 e 53, no prazo de cento e cinquenta dias, contados da data da apresentação:
I – do relatório de execução do objeto, quando não for necessária a apresentação de
relatório de execução financeira; ou
II – do relatório de execução financeira, quando houver.
§ 1º O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão motivada.
§ 2º O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas:

Certificação Digital: 8KW9RMEC-ZXCCNLYO-VGXRNDDP-LITMEF5V
Versão eletrônica disponível em: http://doem.org.br/ba/itapicuru

Edição 623 | Ano 9
30 de março de 2021
Página 26

Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
I – não impede que a organização da sociedade civil participe de outros chamamentos
públicos e celebre novas parcerias;
II – não implica a impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a
que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas ao ressarcimento do erário.
Art. 58. O julgamento das contas pelo administrador público considerará:
I – o conjunto de documentos relativos à execução da parceria;
II – o conjunto de documentos relativos ao monitoramento da parceria, inclusive o
relatório técnico de monitoramento e avaliação e, quando houver, o relatório da visita técnica
in loco; e
III – o parecer técnico conclusivo, no que concerne à avaliação do relatório final de
execução do objeto e, quando houver, do relatório final de execução financeira.
Parágrafo Único. A competência para o julgamento das contas será da autoridade
competente para celebrar a parceria ou de agente público a ela diretamente subordinado,
vedada a subdelegação.
Art. 59. A decisão final de julgamento das contas pelo administrador público será de:
– aprovação das contas;
II – aprovação das contas com ressalvas; ou
III – rejeição das contas e imediata instauração da tomada de contas especial.
§ 1º A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos os
objetivos e metas da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta que não
resulte em dano ao erário.
§ 2º A rejeição das contas ocorrerá quando comprovado:
I – omissão no dever de prestar contas;
II – descumprimento injustificado do objeto da parceria;
III – dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
IV – desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Art. 60. A decisão final de julgamento das contas será encaminhada para ciência da
organização da sociedade civil, que poderá apresentar recurso administrativo no prazo de 30
(trinta) dias.
Parágrafo Único. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se
não a reconsiderar no prazo de cinco dias, encaminhará o recurso à autoridade superior.
Art. 61. Exaurida a fase recursal, o órgão ou entidade pública deverá:
I – no caso de aprovação com ressalvas das contas, será registrado nos autos do
processo administrativo as causas das ressalvas; ou
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II – no caso de rejeição das contas, notificar a organização da sociedade civil para que:
a) devolva os recursos, conforme o montante do débito apurado; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse
público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme procedimento definido
em ato setorial.
§ 1º A aprovação das contas, com ou sem ressalvas, gera quitação para a organização
da sociedade civil.
§ 2º O registro das ressalvas possui caráter educativo e preventivo e será considerado
na eventual aplicação de sanções previstas neste Decreto.
§ 3º A autorização de ressarcimento por ações compensatórias será de competência
indelegável do Prefeito (a), do dirigente máximo da entidade, em casos de parcerias com a
administração indireta, ou do Secretário da pasta responsável pelo Chamamento Público, em
juízo de conveniência e oportunidade, desde que ouvido o gestor da parceria e observados os
seguintes requisitos:
I – a decisão final não tenha sido pela devolução integral dos recursos;
II – não tenha sido apontada, no parecer técnico conclusivo ou na decisão final de
julgamento das contas, a existência de dolo ou fraude na situação que levou à rejeição das
contas;
III – o plano de trabalho apresentado para as ações compensatórias não ultrapasse a
metade do prazo originalmente previsto para a execução da parceria; e
IV – as ações compensatórias propostas sejam de relevante interesse social.
§ 4º Na hipótese de descumprimento da obrigação de devolver recursos, serão
adotadas as seguintes providências:
I – instauração de tomada de contas especial; e
II – registro das causas da rejeição das contas nos autos do processo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da rejeição.
Art. 62. A devolução de recursos ao erário poderá ser efetuada de forma integral ou
parcelada.
Parágrafo Único - O parcelamento não configurará impedimento à celebração de nova
parceria ou à liberação de recursos no âmbito de parceria já firmada, salvo quando ocorrer
atraso no pagamento da parcela.
Art. 63. Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, observado o
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA calculado pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, acrescidos de juros de mora calculados nos termos
do art. 406 do Código Civil, a partir dos seguintes parâmetros:
I – nos casos em que for comprovado dolo da organização da sociedade civil ou de seus
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prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração
de eventual período de inércia da administração pública municipal quanto ao prazo de análise
das contas; e
II – nos demais casos, os juros serão calculados a partir da data de término da parceria,
com subtração de eventual período de inércia da administração pública municipal quanto ao
prazo de análise das contas.
CAPÍTULO VII
DA ALTERAÇÃO, DENÚNCIA E RESCISÃO
Art. 64. A critério da Administração, admite-se a alteração da parceria, devendo a
proposta ser acompanhada de revisão do plano de trabalho, desde que não seja transfigurado o
objeto da parceria.
§ 1º Poderá haver redução ou majoração dos valores inicialmente pactuados para
redução ou ampliação de metas ou capacidade do serviço, ou para qualificação do objeto da
parceria, desde que devidamente justificados.
§ 2º Faculta-se aos órgãos e entes municipais o repasse de eventual verba adicional, não
prevista no valor total da parceria, para a melhor execução de seu objeto e aperfeiçoamento dos
serviços, nos moldes definidos pelo parceiro público em norma específica, desde que observada
a disponibilidade financeiro-orçamentária.
Art. 65. Para aprovação da alteração, os setores técnicos competentes devem se
manifestar acerca:
I – do interesse público na alteração proposta;
II
– da proporcionalidade das contrapartidas, tendo em vista o inicialmente
pactuado, se o caso;
III
– da capacidade técnica-operacional da organização da sociedade civil para
cumprir a proposta;
IV - da existência de dotação orçamentária para execução da proposta.
Parágrafo Único. Após a manifestação dos setores técnicos a proposta de alteração
poderá ser encaminhada para análise jurídica, observado o fluxo processual de cada órgão ou
ente, previamente à deliberação da autoridade competente.
Art. 66. Para a prorrogação de vigência das parcerias celebradas de acordo com as
normas da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e deste decreto, é necessário parecer da área técnica
competente atestando que a parceria foi executada a contento ou justificando o atraso no início
da execução.
Art. 67. Os termos de colaboração e termos de fomento poderão ser denunciados a
qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações em que
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participaram voluntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de
permanência ou sancionadora dos denunciantes.
§ 1º Constitui motivo para rescisão da parceria o inadimplemento injustificado das
cláusulas pactuadas, e também quando constatada:
I – a utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;
II – a falta de apresentação das prestações de contas.
§ 2º Em caso de denúncia unilateral não enquadrada nas hipóteses do parágrafo
anterior, deverá a parte comunicar à outra com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
CAPÍTULO VIII
DA RESPONSABILIDADE E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À ENTIDADE
Art. 68. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as
normas deste decreto e da legislação específica, a Administração poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as sanções previstas no artigo 73 da
Lei Federal nº 13.019, de 2014.
§ 1º Na aplicação de penalidades, serão observados os seguintes procedimentos:
I
– proposta de aplicação da pena, feita pelo gestor da parceria, mediante
caracterização da infração imputada à organização da sociedade civil, e exposição dos motivos
condutores a tal proposta;
II
– notificação à organização da sociedade civil para apresentação de defesa no
prazo de cinco dias úteis, exceto quando se tratar de penalidade de suspensão do direito de
participação em chamamento público e de declaração de inidoneidade, caso em que o prazo
para defesa será de dez dias úteis;
III
– manifestação dos órgãos técnicos sobre a defesa apresentada, em qualquer
caso, e da área jurídica, quando se tratar de possibilidade de aplicação das sanções previstas
nos incisos II e III do artigo 73 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;
IV
– decisão da autoridade competente que, no caso de advertência, é o gestor da
parceria, e no caso de suspensão do direito de participação em chamamento público e
declaração de inidoneidade é o Secretário da Pasta, Subprefeito ou autoridade máxima do
ente da Administração Indireta;
V

– intimação da organização da sociedade civil acerca da penalidade aplicada;

VI – observância do prazo de dez dias úteis para interposição de recurso.
§ 2º As notificações e intimações de que trata este artigo serão encaminhadas à
organização da sociedade civil preferencialmente via correspondência eletrônica, sem prejuízo
de outras formas de comunicação, assegurando-se a ciência do interessado para fins de exercício
do direito de contraditório e ampla defesa.
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CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 69. Os valores mencionados neste decreto que não decorram de disposição legal
podem ser atualizados por Portaria de Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico.
Art. 70. Caberá às Secretarias Municipais de Gestão e de Finanças e Desenvolvimento
Econômico a edição de normas complementares a este decreto.
Art. 71. Os órgãos e entes da Administração direta e indireta ficam incumbidos de
realizar avaliação geral do sistema de parcerias, ouvidas as instâncias de participação da
sociedade civil, para a definição de eventuais medidas de aprimoramento do sistema de parceria
com as organizações da sociedade civil.
Art. 72. Revogam-se todas as disposições em contrário ao previsto no presente decreto.
Art. 73. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 15 de março de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito

PAULO SÉRGIO BARRETO BORGES
Secretário Municipal de Administração

VINÍCIUS ANDRADE DANTAS FONTES
Procurador Geral do Município
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DECRETO MUNICIPAL Nº 039, DE 30 MARÇO DE 2021
Nomeia os membros do Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Proissionais da
Educação-Conselho do CACS-FUNDEB.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pela Lei Municipal nº 561, de 17
de março de 2021,
DECRETA:
Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Proissionais da Educação - CACS-FUNDEB, com as seguintes
representações:
I – Representantes do Poder Execuivo Municipal:
Titular: MILENA DE MATOS ARAÚJO
Suplente: JULIANA DE JESUS ANDRADE
Titular: MOISÉS MOREIRA DA SILVA
Suplente: JOSÉ MARCOS ANDRADE MENEZES
II – Representantes dos Professores da Educação Básica Pública:
Titular: MÁRIO JURUNA DO NASCIMENTO
Suplente: ELMO LUÍS MATOS KRUSCHEWSKY
III – Representantes dos Diretores das Escolas Básicas Públicas:
Titular: PATRÍCIA DE JESUS MATOS
Suplente: SÔNIA REIS DE SANTANA
IV – Representantes dos Servidores Técnicos Administraivos das Escolas Básicas
Públicas:
Titular: KELIANE MELO DE SOUZA
Suplente: MARIA HELENA VASCONCELOS BARBOSA
V – Representantes dos pais de alunos da Educação Básica Pública:
Titular: AVANI DE SOUZA SANTOS
Suplente: PERLA BARBOSA SANTOS SOUZA
Titular: ADAILTON SILVA DO NASCIMENTO
Suplente: SIMONE BATISTA DE JESUS
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VI – Representantes dos Estudantes da Educação Básica Pública:
Titular: RONILDO DE JESUS MENDES
Titular: ROSEMARY DE JESUS
Suplente: RAISSA DE ALMEIDA NASCIMENTO
Suplente: JOSEFA CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
VII – Representantes do Conselho Tutelar:
Titular: DAVI ROMÁRIO DOS SANTOS
Suplente: FLÁVIO PIRES DOS SANTOS
VIII – Representantes do Conselho Municipal de Educação-CME:
Titular: MARIA DA GLÓRIA BARRETO DANTAS
Suplente: EUDERVAN SANTIAGO VASCONCELOS
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, icando revogado o
Decreto Municipal nº 036, de 26 de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 30 de março de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRET ARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, DESN. E REFORMA AGRARIA SEMAIDRA
CNPJ: 13.647.557/0001-60
Email-agriculturaitapicurul®bol.com.br 75 3430-2236

DATA DE VALIDADE:
04/03/2022

PORTARIA ESPECIAL:
NS 013.2021

EMPRESA: SITIOS ALTO DA CAPOEIRA E TRINDADE / BRUNO ANDRADE
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O Responsavel tecnico da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exerdcio da competencia que Ihe foi
delegada pela Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (PNMA), pela Lei
Estadual n.s 10.431/06, regulamentada pelo Decreto Estadual n.s 14.024/2012, e alterada pelo Decreto
Estadual
16.963/2016 que regulamenta a necessidade do Licenciamento Ambiental para as atividades ou
empreendimento agrossilvopastoris e, pela Lei Municipal n2 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente
de Itapicuru, bem como Resolu?ao CEPRAM n2 4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades
de impacto local de competencia dos Municipios, e, Resolu^ao COMMAI 01/2016 que normatiza a exigencia
da LA no municipio, tendo em vista o que consta do Processo n^ 013/2021, RESOLVE: Art. 1°. Conceder
LICENCA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, com validade de 01(um) ano, para propriedade SITIO TRINDADE (area
total: 40,4996ha), localizado na comunidade SAM BAIBA, Zona Rural do municipio de Itapicuru/BA, CEP 48.475000, sob matricula ne 6430, do Cartorio de Registro de Imoveis e Hipotecas, da Comarca de Itapicuru/BA, de
propriedade do Sr. ANTONIO ALVES COSTA, CPF 256.624.495-20 e RG 596.722 2VIA SSP/SE, residente e
domiciliado na Rua "D", n^ 90, Conjunto Walter Franco, Centro, Tobias Barreto/SE, CEP 48.300-000; SITIO ALTO
DA CAPOEIRA (area total: 6,5 ha), n® de ITR 7.959.623,propriedade Sr. BRUNO ANDRADE SANTANA, inscrito no
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CPF 045.578.015-36 e RG 25247123 SSP/SE. Residente e domiciliado no povoado ALTO DA CAPOEIRA, Zona
Rural, Itapicuru/BA, CEP 48.475-000, localizado no povoado ALTO DA CAPOEIRA, tendo a propriedade SITIO
TRINDADE arrendado pelo Sr. BRUNO ANDRADE SANTANA (dados supracitados acima). Georreferenciamento
do SITIO TRINDADE (area total a ser plantada: 23,5 ha) LATITUDE 11°18,719" s longitude 38°09,0821 O e Sitio
Alto da Capoeira (area a ser plantada: 4,5 ha) LATITUDE iri8'719" S longitude 38“ 09 082”0. Para atividade
de IMPLANTACAO DA CULTURA DO MILHO SOLTEIRO (area total do plantio: 28ha) mediante o cumprimento
da legislacao vigente e das seguintes condicionantes:
Condicionantes: I- Executar todas as agoes a partir de orientagoes tecnicas prestadas por empresa de ATER
vinculada, previstas em fungao do sistema de produ^ao estabelecido para a cultura a ser explorada, II - Caso
previsto seguir todo o planejamento bianual de recomposi?ao de reserva ambiental e APP; III- Durante o ciclo
de cultivo das culturas exploradas, devera ser apresentado relatorio fitossanitario simples caso ocorra alguma
praga ou doenga caso seja usado algum tipo de defensive agricola no controle, bem como de ervas daninhas,
sendo que obrigatoriamente deverao estar anexada cdpia de receituario agronomico e recibo de entrega em
local recomendado de todos os residuos de embalagens de insumos utilizados durante o ciclo das culturas; IV Comunicar imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente qualquer ocorrencia de acidente com agroquimicos a
pessoas ou que cause degradagao ou poluigao direta ou indiretamente ao meio ambiente na area da cultura
implantada; V - Tendo em vista a necessidade do uso de agua em algumas atividades, estabelece-se que jamais
devera ser feito uso direto desta quando captada em nascentes, corregos, riachos, rios e correlates, para fins de
aplicagao de agroquimico. VI - Apresentar o CEFIR (Cadastre Estadual Florestal de Imovel Rural). VII - Executar
o termo de compromisso n“ 2017.001.093209/TC no prazo estabelecido. Art. 2“ Esta Licenga diz respeito aos
aspectos ambientais, cabendo ao empreendedor obter a anuencia e/ou autorizagoes de outras instancias no
ambito Federal, Estadual e Municipal, quando couber. Art.3° O NAO cumprimento das condicionantes contidas
nesta, implicara na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na Legislagao Ambiental
sem prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art.4° Esta Licenga entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Itapicuru/BA, 04 de margo de 2021

Jose barques de Oliveira
/Secretario
Decreto: 006/2021

V Engenheiro Agrtnomo#*Reg. National 0501653784'
CREA BA 50008 .
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DATA DE VALIDADE:
12/03/2022

PORTARIA ESPECIAL:
NB 020.2021

EMPRESA: FAZENDA AGUA FRIA/ VENTURA E MASSA PATRIMONIAL
LTDA
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O Responsavel tecnico da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercicio da competencia
que Ihe foi delegada pela Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei
6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.s 10.431/06, regulamentada pelo Decreto Estadual n.^
14.024/2012, e alterada pelo Decreto Estadual

16.963/2016 que regulamenta a necessidade do

Licenciamento Ambiental para as atividades ou empreendimento agrossilvopastoris e, pela Lei
Municipal ne 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolufao
CEPRAM n^ 4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de
competencia dos Municipios, e, Resolu?ao COMMAI 01/2016 que normatiza a exigencia da LA no
municipio, tendo em vista o que consta do Processo n9 020/2021, RESOLVE: Art. 1°. Conceder
LICENQA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, com validade de 01(um) ano, para propriedade FAZENDA AGUA
FRIA (area total: 20,6100 ha) sob matricula n ° 4.913, do Cartdrio de Registro de Imoveis e Hipotecas,
da Comarca de Itapicuru/BA, situada na localidade Agua Fria, Zona Rural, Itapicuru/BA, CEP 48.475000,

CAR:BA-2916500-D62B.4210.B014.444D.9A9B.CEA1.DE0C.4627;

NIRF:4.263.151-3

de

propriedade da VENTURA E MASSA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ: 08.943.811/0001-38;
Sediada
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na

Rua

Mello

Moraes

Filho,

238,

Fazenda

Grande

Georreferenciamento da FAZENDA AGUA FRIA: LATITUDE iriS'lO,?!"

do

Retiro,

Salvador/BA.

S LONGITUDE SS-OS'SA,?!"

O. Para atividade de IMPLANTACAO DE MILHO SEQUEIRO (area a ser plantada de 20,56 ha),
mediante o cumprimento da legisla^ao vigente e das seguintes condicionantes:
Condicionantes: I- Executar todas as agoes a partir de orienta?6es tecnicas prestadas por empresa de ATER
vinculada, previstas em fun^ao do sistema de produ?ao estabelecido para a cultura a ser explorada; II - Caso
previsto seguir todo o planejamento bianual de recomposigao de reserva ambiental e APP; III- Durante o ciclo
de cultivo das culturas exploradas, devera ser apresentado relatorio fitossanitario simples caso ocorra alguma
praga ou doenga caso seja usado algum tipo de defensive agricola no controle, bem como de ervas daninhas,
sendo que obrigatoriamente deverao estar anexada cdpia de receituario agronomico e recibo de entrega em
local recomendado de todos os residues de embalagens de insumos utilizados durante o ciclo das culturas; IV Comunicar imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente qualquer ocorrencia de acidente com agroquimicos a
pessoas ou que cause degradagao ou poluigao direta ou indiretamente ao meio ambiente na area da cultura
implantada; V - Tendo em vista a necessidade do uso de agua em algumas atividades, estabelece-se que jamais
devera ser feito uso direto desta quando captada em nascentes, corregos, riachos, rios e correlates, para fins de
aplica^ao de agroquimico. VI - Apresentar o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imovel Rural). VII - Executar
o termo de compromisso n0 2017.001.093209/TC no prazo estabelecido. Art. 2° Esta Licen^a diz respeito aos
aspectos ambientais, cabendo ao empreendedor obter a anuencia e/ou autorizagoes de outras instancias no
ambito Federal, Estadual e Municipal, quando couber. Art.30 O NAO cumprimento das condicionantes contidas
nesta, implicara na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na Legislagao Ambiental
sem prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art.4° Esta Licenga entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Itapicuru/BA, 12 de margo de 2021

Jose V^rmlgrcle Oliveira
Secretario
Decreto: 006/2021

Engenheiro Agrftnoma**
Refl. Nadonal 0501653784
CREA BA 50008 '
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EMPRESA: FAZENDA SAO PAULO/ALBERTO BATISTA DASILVA
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O Secretario do Meio Ambiente de Itapicuru, no exerdcio da competencia que Ihe foi delegada pela Lei
Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.s
10.431/06, regulamentada pelo Decreto Estadual n.e 14.024/2012 e, pela Lei Municipal n? 383/2014 que institui
o Cddigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolu^ao CEPRAM n^ 4.327 de 31 de outubro de 2013,
que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos Municipios, e o Decreto estadual n° 16.963
de agosto de 2016 que dispoem sobre as atividades ou empreendimentos agrossilvopastoris para licenciamento
ambiental, e, Resolu;ao COMMAI 01/2016 que normatiza a exigencia da LA no municipio, tendo em vista o que
consta do Processo n® 021/2021, RESOLVE: Art. 1°. Conceder LICENfA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, com
validade de 01(um) ano, para propriedade FAZENDA SAO PAULO (area total: 801,63 ha), sob matricula n9 1902,
do Cartorio de Registro de Imoveis e Hipotecas, da Comarca de Itapicuru/BA, propriedade localizada na Estrada
Margem Esq. KM 30 da Estrada Rio Real - Itapicuru, Zona Rural do municipio de Itapicuru/BA, CEP 48475-000,
de propriedade do Sr. ALBERTO BATISTA DA SILVA, inscrito no CPF 005.095.405-97 e RG 00.531.567-06 SSP BA.
Residente e domiciliado na TV Jandaira, n9 21, Centro, Rio Real/BA, CEP 48.330-000. Georreferenciamento da
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FAZENDA SAO PAULO: LATITUDE 11°23'23,88" S LONGITUDE 38“02'48,98"W Para atividade de Implantafio
de Milho, Cultivo de Laranja, Implantagao de pastagem (area total do plantio: 637,65 ha), mediante o
cumprimento da legislagao vigente e das seguintes condicionantes:
Condicionantes: I- Executar todas as agoes a partir de orientagoes tecnicas prestadas por empresa de ATER
vinculada, previstas em fungao do sistema de produgao estabelecido para a cultura a ser explorada; II - Caso
previsto seguir todo o planejamento bianual de recomposigao de reserva ambiental e APP; III- Durante o ciclo
de cultivo das culturas exploradas, devera ser apresentado relatorio fitossanitario simples caso ocorra alguma
praga ou doenga caso seja usado algum tipo de defensive agricola no controle, bem como de ervas daninhas,
sendo que obrigatoriamente deverao estar anexada copia de receituario agronomico e recibo de entrega em
local recomendado de todos os residues de embalagens de insumos utilizados durante o ciclo das culturas; IV Comunicar imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente qualquer ocorrencia de acidente com agroquimicos a
pessoas ou que cause degradagao ou poluigao direta ou indiretamente ao meio ambiente na area da cultura
implantada; V - Tendo em vista a necessidade do uso de agua em algumas atividades, estabelece-se que jamais
devera ser feito uso direto desta quando captada em nascentes, corregos, riachos, rios e correlates, para fins de
aplicagao de agroquimico. VI - Apresentar o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imovel Rural). VII - Executar
o termo de compromisso n° 2017.001.093209/TC no prazo estabelecido. Art. 2° Esta Licenga diz respeito aos
aspectos ambientais, cabendo ao empreendedor obter a anuencia e/ou autorizagoes de outras instancias no
ambito Federal, Estadual e Municipal, quando couber. Art.30 O IMAO cumprimento das condicionantes contidas
nesta, implicara na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na Legislagao Ambiental
sem prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art.4° Esta Licenga entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Itapicuru/BA, 16 de margo de 2021

Jose lyiajfcfues de Oliveira
\J Secretario

Da

Decreto: 006/2021

CREA BA 50008 ^
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Ns 024.2021

EMPRESA: FAZENDA AGUA DOCE/ ELY CARVALHO DA SILVA
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0 Responsavel tecnico da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exerdcio da competencia
Ihe foi delegada pela Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei
que
6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.9 10.431/06, regulamentada pelo Decreto Estadual n.14.024/2012, e alterada pelo Decreto Estadual n9 16.963/2016 que regulamenta a necessidade do
Licenciamento Ambiental para as atividades ou empreendimento agrossilvopastoris e, pela Lei
Municipal n9 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolu?ao
CEPRAM n9 4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de
competencia dos Municipios, e, Resolu?ao COMMAI 01/2016 que normatiza a exigencia da LA no
municipio, tendo em vista o que consta do Processo n9 024/2021, RESOLVE: Art. 1°. Conceder
LICEN^A AMBIENTAL SIMPLIFICADA, com validade de 01(um) ano, para propriedade FAZENDA AGUA
DOCE (area total: 64,7691 ) sob matricula n 0 7.859, do Cartorio de Registro de Imoveis e Hipotecas,
da Comarca de Itapicuru/BA, situada na estrada Rainha dos Anjos , Zona Rural, Itapicuru/BA, CEP
48.475-000, CAR:BA-2916500-4B4A.BlA5.51a7.4EAF.868E.68B0.FAD9.EB12; NIRF
propriedade de ELY CARVALHO DA SILVA, CPF: 345.471.265-34; Residente na
Deodoro da Fonseca, 51, Centro, Frei Paulo/SE. Georreferenciamento da

60839163;

de

Rua Marechal

FAZENDA Ag u a DOCE:

LATITUDE llo0136,98" 5 LONGITUDE SS'IO'SS.SS" O . Para atividade de IMPLANTACAO DE MILHO
SEQUEIRO (area a ser plantada de 50,0749 ha), mediante o cumprimento da legisla?ao vigente e das
seguintes condicionantes:
Condicionantes: I- Executar todas as acoes a partir de orienta?oes tecnicas prestadas por empresa de ATER
vinculada, previstas em fungao do sistema de produgao estabelecido para a cultura a ser explorada; II - Caso
previsto seguir todo o planejamento bianual de recomposigao de reserva ambiental e APP; III- Durante o cido
de cultivo das culturas exploradas, devera ser apresentado relatorio fitossanitario simples caso ocorra alguma
praga ou doenga caso seja usado algum tipo de defensive agricola no controle, bem como de ervas daninhas.
sendo que obrigatoriamente deverao estar anexada cdpia de receituario agronomico e recibo de entrega em
local recomendado de todos os residues de embalagens de insumos utilizados durante o ciclo das culturas; IV Comunicar imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente qualquer ocorrencia de acidente com agroquimicos a
pessoas ou que cause degradagao ou poluigao direta ou indiretamente ao meio ambiente na area da cultura
implantada; V - Tendo em vista a necessidade do uso de agua em algumas atividades, estabelece-se que jamais
devera ser feito uso direto desta quando captada em nascentes, corregos, riachos, rios e correlates, para fins de
aplicagao de agroquimico. VI - Apresentar o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imovel Rural). VII - Executar
aos
o termo de compromisso n° 2017.001.093209/TC no prazo estabelecido. Art. 2° Esta Licenga diz respeito
aspectos ambientais, cabendo ao empreendedor obter a anuencia e/ou autorizagoes de outras instancias no
ambito Federal, Estadual e Municipal, quando couber. Art.3° O NAO cumprimento das condicionantes contidas
nesta, implicara na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na Legislagao Ambiental
sem prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art.4° Esta Licenga entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Itapicuru/BA, 25 de margo

021

Jose vrsrtjdtes de Oliveira
i^/Secretario
Decreto: 006/2021

Engenheiro Agrtnomol^
M. National 050165376*3
^CREA BA 50008 *►
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRET ARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAC^AO, DESN. E RE1ORMA AGRARIA-SEMAIDRA
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Email-agriculturaitapicurul®bol.conn.br 75 3430-2236

DATA DE VALIDADE:

PORTARIA ESPECIAL:

29/03/2022

Ne 025.2021

EMPRESA: FAZENDA OLHOS D'AGUA Matr.8079 / VENTURA E MASSA
PATRIMONIAL LTDA

L
I

c

E
N

O Responsavel tecnico da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercicio da competencia
que Ihe foi delegada pela Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei
6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.e 10.431/06, regulamentada pelo Decreto Estadual n.e
14.024/2012, e alterada pelo Decreto Estadual

16.963/2016 que regulamenta a necessidade do

Licenciamento Ambiental para as atividades ou empreendimento agrossilvopastoris e, pela Lei
Municipal n^ 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolugao
CEPRAM ns 4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de
competencia dos Municipios, e, Resolugao COMMAI 01/2016 que normatiza a exigencia da LA no
municipio, tendo em vista o que consta do Processo n9 025/2021, RESOLVE: Art. 1°. Conceder
LICENgA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, com validade de 01(um) ano, para propriedade FAZENDA OLHOS
D'AGUA Matr. 8079 {area total: 95,71 ha) sob matricula n ° 8.079, do Cartorio de Registro de Imoveis e
Hipotecas, da Comarca de Itapicuru/BA, situada na localidade Caatinga de Cima, Zona Rural,

A
S
I
M
P
L
I
F
I
C
A
D
A

Itapicuru/BA,

CEP

48.475-000,

CAR:BA-2916500-68C5.FB21.147F.4C74.BDAE.2911.7CD2.8758;

NIRF:93841167; de propriedade da VENTURA E MASSA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ:
08.943.811/0001-38; Sediada na Rua Alameda Salvador Shopping Business-Torre Europa-Sala 13098
1057, Caminho das Arvores, Salvador/BA, CEP 41820790. Georreferenciamento da FAZENDA FAZENDA
OLHOS D'AGUA Matr.8079: LATITUDE 11<>18,03,23M S LONGITUDE

SSWIS^T" O . Para atividade

de IMPLANTAQAO DE MILHO SEQUEIRO (area a ser plantada de 87,3906 ha), mediante o
cumprimento da legislagao vigente e das seguintes condicionantes:
Condicionantes: I- Executar todas as agoes a partir de orientagoes tecnicas prestadas por empresa de ATER
vinculada, previstas em fungao do sistema de produgao estabelecido para a cultura a ser explorada; II - Caso
previsto seguir todo o planejamento bianual de recomposigao de reserva ambiental e APP; III- Durante o ciclo
de cultivo das culturas exploradas, devera ser apresentado relatdrio fitossanitario simples caso ocorra alguma
praga ou doenga caso seja usado algum tipo de defensive agricola no controle, bem como de ervas daninhas,
sendo que obrigatoriamente deverao estar anexada copia de receituario agronomico e recibo de entrega em
local recomendado de todos os residues de embalagens de insumos utilizados durante o ciclo das culturas; IV Comunicar imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente qualquer ocorrencia de acidente com agroquimicos a
pessoas ou que cause degradagao ou poluigao direta ou indiretamente ao meio ambiente na area da cultura
implantada; V - Tendo em vista a necessidade do uso de agua em algumas atividades, estabelece-se que jamais
devera ser feito uso direto desta quando captada em nascentes, corregos, riachos, rios e correlates, para fins de
aplicagao de agroquimico. VI - Apresentar o CEFIR (Cadastro Estadual Florestal de Imovel Rural). VII - Executar
o termo de compromisso n° 2017.001.093209/TC no prazo estabelecido. Art. 2° Esta Licenga diz respeito aos
aspectos ambientais, cabendo ao empreendedor obter a anuencia e/ou autorizagoes de outras instancias no
ambito Federal, Estadual e Municipal, quando couber. Art.3° O NAO cumprimento das condicionantes contidas
nesta, implicara na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na Legislagao Ambiental
sem prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art.4° Esta Licenga entrara em vigor na data de sua
publicagao.

Itapicuru/BA, 29 de margo de 2021

le Oliveira
icretario
DeWeto: 006/2021

Jose Ma.

^7 Engenheiro Agrflnomo
Reg. Nadonal 050165378-3
CREA BA 50008
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ITAPICURU
GOVERNO DO POVO
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, DESN. E REFORMA AGRARIA-SEMAIDRA
CNPJ: 13.647.557/0001-60
Email-agriculturaitapicuru@bol.com.br 75 3430-2236

Autorizafao para Supressao de Vegetal Nativa de Sucessao
PORTARIAESPECIALSEMAIDRA-N9001/2021VALIDADE: 11 defevereirode2022
O Secretario da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercicio da competencia que Ihe foi delegada pela
Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (FNMA), pela Lei Estadual n°
10.431/06, alterada pela Lei n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 14.024/2012 e, pela Lei
Municipal 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolupao CEPRAM n°
4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos
Municipios, tendo em vista o que consta do Processo n° 001/2021, com Parecer Tecnico favoravel ao
pleiteado, RESOLVE:
Art. 1.° - Conceder AUTORIZAQAO, valida ate 11 de fevereiro de 2022, para Laura Serinoli Trevizani, menor, inscrita
no CPF sob n° 471.674.448-10 e CN 1149370166201310024546001410661, sendo seu Genitor Jose Roberto Trevizani
Junior,CPF:310.911.418-60,RG:43233411 SSP/SP,na FAZENDA LAGOA DO PAULO (area total do imovel:
158,7878 ha), sob matricula 7917, livro 2-X, folha 42 V, do Cartorio de Registro de Imoveis e Hipotecas, da
Comarcade Itapicuru/BA, CCIR: 265.039.091.847-1,NIRF:4.680.828-8 propriedade localizada na localidade Lagoa do
Paulo, zona rural, lt_apicuru/BA, georeferenciamento LATITUDE 11°04'28,42" S LONGITUDE 38°16'52,65" W, para
fins de SUPRESSAO VEGETAL DE MATA NATIVA DE SUCESSAO. Art. 2° - A RENOVAQAO DE EXTRAQAO DE
VEGETAQAO corresponde ao processo anterior n° 010/2019 para autorizagao de area remanescente de 12,00 ha; fora
da Area de Reserva Legal - E vedado a supressao das seguintes especies: Hancornia speciosa (mangaba);
Pterodon emarginatus (sucupira), Anadenanthera macrocarpa (angico) e Schinus terebintifolius Raddi
(aroeira) Art. 3° - O material lenhoso proveniente da supressao devera ser utilizado conforme previsto no Estudo
Ambiental apresentado, sendo vetada a sua comerdalizagao; Art. 4° - A utilizagao de fogo so podera ocorrer
atraves da queima controlada, e fica vedada a caga dos animais em fuga; Art. 5° - Apresentar Relatorio
Tecnico final de execugao da supressao, dando enfase ao cumprimento dos Art. 2°, 3°, 4° e 5°. Art. 6° - O
descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Tecnico anexado ao processo implicara
na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na legislagao Ambiental, sem prejuizo de
outras sangoes e penalidades cabiveis. Art. 7° - Estabelecer que os produtos e subprodutos originados de atividade
autorizada deverao ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei 10.431/2006, bem como a Portaria
MMA n° 253/2006. Art. 8° - Estabelecer que esta Autorizagao, bem como cdpias dos documentos relatives ao
cumprimento dos condidonantes, sejam mantidas dispomveis a fiscalizagao da SEMAI/INEMA e aos demais
orgaos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 9° — Esta Licenga refere-se a analise de viabilidade
ambiental de competencia da SEMAI, cabendo ao interessado obter a Anuencia e/ou Autorizagao das outras
instancias no ambito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais;
Art. 10° - Com relagao as vias de acesso fica condicionado a manutengao das condigoes de trafico de velculos,
sendo pra tal, feitos os reparos quando necessarios. Art. 11° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua
publicagao.
Itapicuru-BA, 11 de fevereiro de 2021

Jose

is de Oliveira
Secretario
DiWto: 006/2021
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGA^AO, DESN. E REFORMA AGRARIA-SEMAIDRA
CNPJ: 13.647.557/0001-60
Email-agriculturaitapicuru@bol.com.br 75 3430-2236

Autoriza^ao para Supressao de Vegetal Nativa de Sucessao

PORTARIAESPECIALSEMAIDRA-N-002/2021VALIDADE: 26 defevereirode2022
O Secretario da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercicio da competencia que Ihe foi delegada pela
Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.°
10.431/06, alterada pela Lei n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 14.024/2012 e, pela Lei
Municipal 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolugao CEPRAM n°
4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos
Municipios, tendo em vista o que consta do Processo n° 002/2021, com Parecer Tecnico favoravel ao
pleiteado, RESOLVE:
Art. 1.° - Conceder AUTORIZAQAO, valida ate 26 de fevereiro de 2022, para JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO,
inscrita no CPF sob n° 000.989.045-90 e RG:1004624 SSP SE, na FAZENDA LAGOA DA AREIA (area total do
imovel: 17,12 ha), NIRF:5.830.104-6; CAR-BA 2916500-9E0C.3F53.34C9.4FDC.858D.251C.34a8.9C79; propriedade
localizada na localidade do Retiro, zona rural, Itapicuru/BA: georreferenciamento: LATITUDE 11°19'23,86" S
LONGITUDE 38°00'64,97" W, para fins de SUPRESSAO VEGETAL DE MATA NATIVA DE SUCESSAO. Art. 2° - A
RENOVAQAO DE EXTRAQAO DE VEGETAQAO correspondeao processo anterior n°010/2019 para autorizapao de area
remanescente ae 12,00 ha; fora da Area deReserva Legal - E vedado a supressao das seguintes especies: Hancomia
speciosa (mangaba); Pterodon emarginatus (sucupira), Anadenanthera macrocarpa (angico) e Schinus
terebintifolius Raddi (aroeira) Art. 3° - O material lenhoso proveniente da supressao devera ser utilizado conforme
previsto no Estudo Ambiental apresentado, sendo vetada a sua comercializagao; Art. 4° - A utilizagao de fogo so
podera ocorrer atraves da queima controlada, e fica vedada a caga dos animais em fuga; Art. 5° - Apresentar
Relatorio Tecnico final de execugao da supressao, dando enfaseao cumprimentodos Art. 2°, 3°, 4° e 5°. Art. 6°
- O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Tecnico anexado ao processo
implicara na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na legislagao Ambiental, sem
prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art. 7° - Estabelecer que os produtos e subprodutos originados de
atividade autorizada deverao ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei 10.431/2006, bem como a
Portaria MMA n° 253/2006. Art. 8° - Estabelecer que esta Autorizagao, bem como copias dos documentos
relatives ao cumprimento dos condicionantes, sejam mantidas disponlveis a fiscalizagaoda SEMAI/INEMAe aos
demais orgaos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 9° - Esta Licenga refere-se a analise de
viabilidade ambiental de competencia da SEMAI, cabendo ao interessado obter a Anuencia e/ou Autorizagao das
outras instancias no ambito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos
legais; Art. 10° - Com relagao as vias de acesso fica condidonado a manutengao das condigoes de trafico de
veiculos, sendo pra tal, feitos os reparos quando necessarios. Art. 11° - Esta Portaria entrara em vigor na data
desua publicagao.
Itapicuru-BA, 26 de fevereiro de 2021

Jose Marques de Oliveira
Secretario
Decreto: 006/2021

Engenheiro AgrtnorW 4
Refl. National 0501653784
CREA BA 50008 *
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Autoriza9ao para Supressao de Vegetal Nativa de Sucessao

PORTARIAESPECIALSEMAIDRA-NQ003/2021VALIDADE: 05 demar?ode2022

10.431/06, alterada pela Lei n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 14.024/2012 e pela Lei
Municipal 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem come Resolugao CEPRAM n
4 327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos
Municipios, tendo em vista o que consta do Processo n° 003/2021, com Parecer Tecmco favoravel ao
pleiteado, RESOLVE:
Art. 1.° - Conceder AUTORIZAQAO, valida ate 06 de margo de 2022 para Itaueira Agropecuaria S/A inscrito(a) no CNPJ
sob n° 07.231.103/0001-01, na Fazenda Ingua (area total do imovel: 31,3078 ha); CCIR: 951.110.152.900-0;
CAR:BA- BA-2916500-55C7B3372E834A3BB2375487EA17467E, propriedade localizada no Pov. Ingua, Zona
Rural, Itapicuru/BA. Georreferenciamento: LATITUDE I^OS'lSjeS" S LONGITUDE 38°23,00,92" O, para fins de
SUPRESSAO VEGETAL DE MATA NATIVA DE SUCESSAO. Art. 2° - A AUTORIZAQAO DE EXTRAQAO DE VEGETAQAO
correspondente a area de 23,1699 ha ha fora da area de reserva Legal, Art. 3° - E vedado a supressao das seguintes
especies: Hancornia speciosa (mangaba); Pterodom pubescens (Sucupira); Syagrus
corona (Licuri); Art. 4°-O material lenhoso provenienteda supressao devera ser utilizado conforme previsto no
Estudo Ambiental apresentado, sendo vetada a sua comercializagao; Art. 5° - A utilizagao de fogo so podera ocorrer
atraves da queima controlada, e fica vedada a caga dos animais em fuga; Art. 5° - Apresentar Relatorio T ecnico
final de execugao da supressao, dando enfase ao cumprimento dos Art. 2°, 3°, 4° e 5°. Art. 6° - O
descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Tecnico anexado ao processo implicara
na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na legislagao Ambiental, sem prejuizo de
outras sangoes e penalidades cabiveis. Art. 7° - Estabelecer que os produtos e subprodutos originados de atividade
autorizada deverao ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei 10.431/2006, bem como a Portaria
MMA n° 253/2006. Art. 8° - Estabelecer que esta Autorizagao, bem como copias dos documentos relatives ao
cumprimento dos condidonantes, sejam mantidas disponiveis a fiscalizagao da SEMAI/INEMA e aos demais
orgaos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 9° - Esta Licenga refere-se a analise de viabilidade
ambiental de competencia da SEMAI, cabendo ao interessado obter a Anuencia e/ou Autorizagao das outras
instancias no ambito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais;
Art. 10° - Com relagao as vias de acesso fica condicionado a manutengao das condigoes de trafico de veiculos,
sendo pra tal, feitos os reparos quando necessarios. Art. 11° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua
publicagao.
Itapicuru-BA, 05 de mar(o de 2021

V.

WcwCjperefra Darameco
/tngenheiro Agrtnom<MT
■eg. Nacional 050165378*1
CREA BA 50008 «•

Jose Mdr^ijes de Oliveira
Sejlrretario
Decreto: 006/2021
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Autoriza^ao para Supressao de Vegetal Nativa de Sucessao
PORTARIAESPEC1ALSEMAIDRA-Ne004/2021 VALIDADE: 08 demanpj de2022
O Secretario da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercicio da competencia que Ihe foi delegada pela
Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.
10 431/06 alterada pela Lei n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 14.024/2012 e, pela Lei
Municipal 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolugao CEPRAM n
4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos
Municipios, tendo em vista o que consta do Processo n° 004/2021, com Parecer Tecnico favoravel ao
pleiteado, RESOLVE:
Art. 10 - Conceder AUTORIZAQAO, valida ate 08 de margo de 2022 para CESARE PRADO CASAU , inscrito(a) no CPF
sob n° 311.094.035-34, na Fazenda Sao Paulo (area total do imovel: 2.662,5700 ha); NIRF:1.158.001-1; CAR:BABA-2916500-DE00.33B0.FFCB.4A92.9C36.BF3C.8C5B.4A4A, propriedade localizada no Pov Sao Paulinho,
Zona Rural, Itapicuru/BA. Georreferenciamento: LATITUDE
S LONGITUDE SfOT’IS.S" O, para fins
de SUPRESSAO VEGETAL DE MATA NATIVA DE SUCESSAO. Art. 2° - A AUTORIZAQAO DE EXTRAQAO DE
VEGETAQAO correspondente a area de 772,4397 ha fora da area de reserva Legal, Art. 3° - E vedado a supressao das
seguintes especies: Hancornid speciosa (mangaba); Pt&rodom pubescans (Sucupira),
Syagrus corona (Licuri); Art.4°-Omateriallenhosoprovenienteda supressao devera serutilizado conforme
previsto no Estudo Ambiental apresentado, sendo vetada a sua comerdalizagao; Art. 5° - A utilizagao de fogo so
podera ocorrer atraves da queima controlada, e fica vedada a caga dos animais em fuga, Art. 5° - Apresentar
Relatorio Tecnico final de execugao da supressao, dando enfase ao cumprimento dos Art. 2°, 3°, 4° e 5°. Art. 6° O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Tecnico anexado ao processo implicara
na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na legislagao Ambiental, sem prejuizo de
outras sangoes e penalidades cabiveis. Art. 7° - Estabelecer que os produtos e subprodutos originados de atividade
autorizada deverao ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei 10.431/2006, bem como a Portaria
MMA n° 253/2006. Art. 8° - Estabelecer que esta Autorizagao, bem como copias dos documentos relatives ao
cumprimento dos condidonantes, sejam mantidas disponiveis a fiscalizagao da SEMAI/INEMA e aos demais
orgaos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 9° - Esta Licenga refere-se a analise de viabilidade
ambiental de competencia da SEMAI, cabendo ao interessado obter a Anuencia e/ou Autorizagao das outras
instancias no ambito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais,
Art. 10° - Com relagao as vias de acesso fica condicionado a manutengao das condigoes de trafico de veiculos,
sendo pra tal, feitos os reparos quando necessarios. Art. 11° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua
publicagao.
Itapicuru-BA, 08 de margo de 2021

-^Cngenheiro AgrOnomo*
Reg. National 050165378-3
CREA BA 50008 -
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Jose Marques de Oliveira
\ Secretario
Decreto: 006/2021
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ITAPICURU
GOVERNO DO POVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGA^AO, DESN. E REFORMA AGRARIA-SEMAIDRA
CNPJ: 13.647.557/0001-60
Email-agriculturaitapicuru(S)bol.com.br 75 3430-2236

Autoriza^ao para Supressao de Vegetal Nativa de Sucessao
PORTARIAESPECIALSEMAIDRA-Ne005/2021 VALIDADE: 18 demai^ode2022
O Secretario da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercicio da competencia que Ihe foi delegada pela
Lei Complementar 140 de 08 de dezembro de 2011, que altera a Lei 6.938/1981 (PNMA), pela Lei Estadual n.°
10.431/06, alterada pela Lei n° 12.377/11, regulamentada pelo Decreto Estadual n.° 14.024/2012 e, pela Lei
Municipal 383/2014 que institui o Codigo de Meio Ambiente de Itapicuru, bem como Resolugao CEPRAM n°
4.327 de 31 de outubro de 2013, que dispoe sobre as atividades de impacto local de competencia dos
Mumcipios, tendo em vista o que consta do Processo n° 005/2021, com Parecer Tecnico favoravel ao
pleiteado, RESOLVE:
Art. 1° - Conceder AUTORIZAQAO, valida ate 18 de margo de 2022 para ALEXANDRE VIEIRA PRADO, inscrito(a) no
CPF sob n° 235940.555-15, na Fazenda Novo Horizonte (area total do imovel: 302,0169 ha); NIRF:1.422.569-7;
CAR:BA- BA-2916500-8410.B745.5783.47A2.8EA1.9607.FD53.49CF, propriedade localizada no Pov. Novo
Horizonte, Zona Rural, Itapicuru/BA. Georreferenciamento: LATITUDE 11o10’45,86" S LONGITUDE 38o19'07,88”
O, para finsde SUPRESSAO VEGETAL DEMATANATIVADE SUCESSAO. Art. 20-AAUTORIZAQAODEEXTRAQA6d E
VEGETAQAOcorrespondenteaarea de 241,1044 ha fora da area de reserva Legal, Art. 3°-Evedado a supressao das
seguintes especies Hsncornis spBcioss (mangaba); PtBtodom pub&sc&ns (Sucupira);
Syagrus corona (Licuri); Art. 4° - O material lenhoso proveniente da supressao devera ser utilizado conforme
previsto no Estudo Ambiental apresentado, sendo vetada a sua comercializagao; Art. 5° - A utilizagao de fogo so
podera ocorrer atraves da queima controlada, e fica vedada a caga dos animais em fuga; Art. 5° - Apresentar
Relatdrio Tecnico final de execugao da supressao, dando enfase ao cumprimentodos Art. 2°, 3°, 4°e 5°. Art. 6°O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Tecnico anexado ao processo implicara
na sua revogagao e na aplicagao das sangoes e penalidades previstas na legislagao Ambiental, sem prejuizo de
outras sangoes e penalidades cabiveis. Art. 7° - Estabelecer que os produtos e subprodutos originados de atividade
autonzada deverao ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei 10.431/2006, bem como a Portaria
MMA n° 253/2006. Art. 8° - Estabelecer que esta Autorizagao, bem como copias dos documentos relatives ao
cumpnmento dos condidonantes, sejam mantidas disponiveis a fiscalizagao da SEMAI/INEMA e aos demais
orgaos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 9° - Esta Licenga refere-se a analise de viabiiidade
ambiental de competencia da SEMAI, cabendo ao interessado obter a Anuencia e/ou Autorizagao das outras
instancias no ambito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus efeitos legais;
Art. 10° - Com relagao as vias de acesso fica condicionado a manutengao das condigoes de trafico de veiculos
sendo pra tal, feitos os reparos quando necessarios. Art. 11° - Esta Portaria entrara em vigor na data de sua
publicagao.
Itapicuru-BA, 18 de margo de 2021

^ Engen.-eiro Agrdnomo*
Reg. Nacional 050165378-3
CREA BA 50008

Jose Mrfroues'de Oliveira
(syicretario
Decreto: 006/2021
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ITAPICURU
GOVERNO DO POVO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGACAO, DESN. E REFORMA AGRARIA-SEMAEDRA
CNPJ: 13.647.557/0001-60
Email-agriculturaitapicuru@bol.com.br 75 3430-2236

Autorizasao para Supressao de Vegetal Nativa de Sucessao

PORTARIAESPECIALSEMAIDRA-Ne006/2021 VALIDADE: 24 de mai^o de2022
O Secretario da Secretaria do Meio Ambiente de Itapicuru, no exercjdo da competencia que Ihe foi delgada pe'a

Municipios, tendo em vista o que
pleiteado, RESOLVE:
Art 10 - Conceder AUTORIZAQAO, valida ate 24 de marQO de 2022 para MATHEUS SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS,
inscrito(a) no CPF sob n° 055.623035-31, na FAZENDA SAO JOAO (area total do imovel: 501,7013 Itt);
NIRF:1.781.107-4; CAR:BA- BA-2916500-205A.7D04.47BE.477C.B474.D63F.065C.68CA, ° propnedade
localizada proxima ao Pov. Novo Itapicuru, Zona Rural, Itapicuru/BA. Georreferenciamento: LATITUDE 11°09 38,32 S
LONGITUDE 38°14,20,43" O, para fins de SUPRESSAO VEGETAL DE MATA NATIVA DE SUCESSAO. Art. 2° j A
AUTORIZAQAO DE EXTRAQAO DE VEGETAQAO correspondente a area de 399,9663 ha fora da area de resetVa
Legal, Art. 3° - E vedado a supressao das seguintes especies: Hancornia speciosa (mangaba); Pterodotn
pubescens (Sucupira); Syagrus corona (Licuri); Art.4°-Omaterial lenhosoprovenienteda supressSo
devera ser utilizado conforme previsto no Estudo Ambiental apresentado, sendo vetada a sua comercializagao, Art.
5° - A utilizagao de fogo so podera ocorrer atraves da queima controlada, e fica vedada a caga dos animais 6jrn
fuga; Art. 5° - Apresentar Relatorio Tecnico final de execugao da supressao, dando enfase ao cumprimento dbs
Art. 2°, 3°, 4° e 5°. Art. 6° - O descumprimento pelo requerente das atividades previstas no Projeto Tecnico
anexado ao processo implicara na sua revogagaoenaaplicagao das sangoesepenalidades previstas nalegislagfio
Ambiental, sem prejuizo de outras sangoes e penalidades cabiveis. Art. 7° - Estabelecer que os produtos^ e
subprodutos originados de atividade autorizada deverao ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da liei
10.431/2006, bemcomoa PortariaMMAn0 253/2006. Art. 8° - Estabelecer que esta Autorizagao, bem como copips
dos documentos relatives ao cumprimento dos condicionantes, sejam mantidas disponiveis a fiscalizagao pa
SEMAI/INEMA e aos demais orgaos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 9° - Esta Licenga refeijese a analise de viabilidade ambiental de competencia da SEMAI, cabendo ao interessado obter a Anuencia e/6u
Autorizagao das outras instancias no ambito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que a mesrha
alcance seus efeitos legais; Art. 10° - Com relagao as vias de acesso fica condicionado a manutengao das
condigoes de trafico de veiculos, sendo pra tal, feitos os reparos quando necessaries. Art. 11° - Esta Porta^ia
entrara em vigor na data de sua publicagao.
Itapicuru-BA, 24 de margo de 2021

de Oliveira
Secretario
Decr^to: 006/2021

Jose M
MarcdsPereira OantaMco
Ertgenheiro Agrtnomo r
Reg Nacional 050165378-3
CREA BA 50008
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CONTRATO DE RATEIO N.° 010/2021

CISAN

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DO SEMIARIDO NORDESTE II

CONTRATO DE RATEIO N.° 010/2021
1- PARTES CONTRATANTES
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO SEMlARIDO NORDESTE II, inscrito no CNPJ sob
n°l9.098.262/0001-69 com sede na Av Coronel Brito, 67 - Centro - Banzae-Ba, neste ato
representado por sua Presidente, SRA. JAILMA DANTAS GAMA ALVES, doravante
denominado CISAN e MUNICIPIO DE ITAPICURU, CNPJ n° 13.647557/0001-60,
representado por sen Prefeito Municipal, doravante denominado CONSORCIADO, Sr. JOSE
MOREIRA DE CARVALHO NETO, CPF n° j h b, (n°
| L-fG’W&f— O %

; tem entre si ajustado o que segue.

II - DO OBJETO
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento tem por objeto ratear as despesas do
Consorcio Intermunicipal do Semiarido Nordeste II - CISAN entre os CONSORCIADOS nos
termos do Art. 8° da Lei n.° 11.107/05.
Paragrafo Unico. Consideram-se despesas do CONSORCIO:
a) Despesas de instala^ao, aquisi?ao de equipamentos e manuten9ao de sua sede;
b) Despesas de execute do objeto e das finalidades do CONSORCIO previstos no contrato
de consorcio publico, contratos de programa e convenios;
c) Despesas de remunera^ao de empregados, nela incluida as obriga9oes trabalhistas (FGTS)
e fiscais (INSS) patronais;
d) Despesas relativas a presta9ao de serv^os do CONSORCIO em favor do municipio
ie programa.
consorciado nos tennos de convenio ou contr;
e) Despesas eventuais
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CISAN

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DO SEMIARIDO NORDESTE II

III - DAS OBRIGACOES
CLAUSULA SEGUNDA - 0 CONSORCIADO fica obrigado a repassar ao CONSORCIO
recurso financeiro para custear as despesas consorciais, denominado de cota de rateio, a qual sera
uma parte fixa.
Paragrafo Primeiro - A parte fixa da cota de rateio correspondera as despesas de manutenijao
do CONSORCIO, sendo rateada por todos os CONSORCIADOS.
Paragrafo Segundo - Fica estabelecido que a parte fixa da cota de rateio das despesas
consorciais que os MUNICIPIOS CONSORCIADOS repassarao mensalmente ao CISAN e
estabelecida pelo indice do Fundo de Participate dos Municipios (FPM) pela seguinte formula:
INDICE DO FPM X LOGO. De acordo com a formula citada anteriormente, os valores
estabelecidos para os municipios consorciados sao os seguintes: R$ 600,00 (seiscentos reais) para
os municipios com o indice de 0.6; R$ 800,00 (oitocentos reais) para os municipios com o indice
de 0.8; R$ 1.000,00 (mil reais) para os municipios com o indice de 1.0; R$ 1.200,00 ( mil e
duzentos reais) para os municipios com o indice de 1.2; R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais)
para os municipios com o indice de 1.4; R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) para os municipios
com o indice de 1.6; R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para os municipios com o indice de 1.8;
R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os municipios com o indice de 2.0; R$ 2.200,00 (dois mil e
duzentos reais) para os municipios com o indice de 2.2. Caso haja inclusao de municipio com
indice superior a 2.2, ou alterato no indice dos municipios ja consorciados, os valores serao
calculados na mesma proporQao dos valores anted ores.
MUNICIPIO
Itapicuru

INDICE DO FPM
1.6

VALOR DO RATEIO
R$ 1.600,00

Paragrafo Terceiro - O valor da parte fixa da cota de rateio estabelecida nesta clausula podera
ser alterado por decisao fundamentada do colegiado competente para fins de restabelecimento do
equilibrio economico-financeiro dos instrumentos celebrados entre o CONSORCIO e o
CONSORCIADO, nos termos do Estatuto do CONSO IO
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Paragrafo Quarto - No mes de novembro, o valor da parte fixa da cota de rateio sera duas vezes
o valor estabelecido de acordo com o indice do FPM para atender as despesas com decimo
terceiro salario e ferias dos empregados do CONSORCIO.
CLAUSULA TERCEIRA - O montante do valor a ser repassado mensalmente, representado
pela parte fixa da cota de rateio, pelo CONSORCIADO devera ser depositado via convenio de
debito automatico na conta corrente do CONSORCIO, no Banco do Brasil - Agencia 4179-3,
conta corrente 9856-6 - Banzae, ou outro que vier a ser indicado com antecedencia minima de 20
(vinte) dias. O Municipio consorciado se obriga a emitir autoriza9ao de debito automatico a
institui9ao financeira na qual movimenta recursos fmanceiros, fixando o valor e a data para
debito do valor mensal referido e sen respective deposito na conta corrente do CONSORCIO,
tendo limite para efetuar o montante do repasse o dia 10 do mes pertinente a execu9ao das
despesas.
IV - DAS PENALIPAPES
CLAUSULA QUARTA - O inadimplemento das obriga9oes financeiras estabelecidas neste
instrumento sujeitam o CONSORCIADO faltoso as penalidades previstas no Estatuto do
CONSORCIO.
V - DISPOSICOES GERAIS
CLAUSULA QUINTA - O presente instrumento surtira efeitos juridicos a partir de sua
assinatura.
CLAUSULA SEXTA - As despesas oriundas do presente contrato correrao por conta das
dota9oes or9amentarias proprias do CONSORCIADO.
Paragrafo Unico - A celebra9ao do presente contrato de rateio de consorcio publico sem
suficiente e previa dota9ao or9amentaria ou sem observar as formalidades legais previstas
configurara ato de improbidade administrativa insculpida no art. 10, inc. XV, da Lei Federal no
8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade AdministratiAa).
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CLAUSULA SETIMA - 0 presente instnimento vigera ate 31/12/2021, sendo, todavia,
rescindido automaticamente no caso de o CONSORCIADO deixar de integral o CONSORCIO
INTERMUNICIPAL DO SEMIARIDO NORDESTE II, desde que atendidas as formalidades
estabelecidas nos arts. 8°, § 5°, 11 e 12, § 2°, da Lei n.° 11.107/05.
IV - DO FORO
CLAUSULA OITAVA - As partes elegem de comum acordo o Foro da Comarca de Ribeira do
Pombal/BA para dirimir diividas emergentes do presente acordo.
E por estarem justas e acordadas, assinam o presente instrumento particular em duas vias de igual
teor e forma na presen9a de duas testemunhas.

Itapicuru, 30 de mar90 de 2021

Consorcfo I. Do Semiarido Nordeste II

Municipio de Itapicuru
Testemunhas:

CPF:

0H5

£b>
CPF:0 M-lWL

-o2^
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RETIFICAÇÃO

Município de Itapicuru
Prefeitura Municipal de Itapicuru
Gabinete do Prefeito
RETIFICAÇÃO
Na Publicação do Diário Oicial do Município do dia 26 de março de 2021, Edição nº 621, na
página 10,
No Art.1º, onde se lê:
“Art. 1º. O Sr. JOSE ADELVANIO JESUS DOS SANTOS, para exercer o cargo de

ADMINISTRADORA REGIONAL, lotada no Gabinete do Prefeito, símbolo C/C 4, surindo seus
efeitos legais na data de 1º de março de 2021.”
Leia-se:
“Art. 1º. O Sr. JOSE ADELVANIO JESUS DOS SANTOS, para exercer o cargo de

ADMINISTRADOR REGIONAL, lotado no Gabinete do Prefeito, símbolo C/C 4, surindo seus
efeitos legais na data de 1º de março de 2021”
A Portaria passa a vigorar com o seguinte texto:

PORTARIA Nº 137/2021, DE 1º DE MARÇO DE 2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPICURU, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente, resolve

NOMEAR

Art. 1º. O Sr. JOSE ADELVANIO JESUS DOS SANTOS, para exercer o cargo de
ADMINISTRADOR REGIONAL, lotado no Gabinete do Prefeito, símbolo C/C 4, surindo seus
efeitos legais na data de 1º de março de 2021.

Gabinete do Prefeito, Itapicuru/BA, 1º de março de 2021.

JOSÉ MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito
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