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DECRETO INDIVIDUAL Nº 467/2020 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear 
PAULO HENRIQUE LIMA PEREIRA, para o cargo de Agente Regional, da Administração Regional V, da Secretaria 
Municipal de Governo, símbolo DA-6. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2020. 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO 

DENILTON PEREIRA DE BRITO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO 

RESPONDENDO INTERINA E CUMULATIVAMENTE 
PELO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

 

 

 

DECRETO N° 11.619, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 
 

 
 “Abre crédito suplementar ao Orçamento do 
Município e dá outras providências.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com 
base na autorização contida na Lei Nº 4.001, de 23 de dezembro de 2019, artigo 6º, inciso I, item a. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais), conforme detalhamento abaixo: 
 

CLASS. INST. PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE VALOR (R$) 

09.0909 12.361.0047.2036 3.1.91.13 0018 10.000.000,00 

   TOTAL 10.000.000,00 

 
Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito suplementar, de 

igual valor, correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:  
 

CLASS. INST. PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE   VALOR (R$) 

09.0909 12.361.0047.2036 3.1.90.11 0019 10.000.000,00 

   TOTAL 10.000.000,00 

 
Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao 

cumprimento deste Decreto.  
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2020. 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

DECRETO INDIVIDUAIL 

DECRETOS NORMATIVOS 
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DECRETO N° 11.620, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 
 

 

“Abre crédito suplementar ao Orçamento do 
Município e dá outras providências.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com 

base na autorização contida na Lei Nº 4.001, de 23 de dezembro de 2019, artigo 6º, inciso I, item a. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Fica aberto Crédito Suplementar ao Orçamento do Município no valor de R$ 840.000,00 
(Oitocentos e quarenta mil reais), conforme detalhamento abaixo: 

 
CLASS. INST. PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE VALOR (R$) 

12.1212 08.244.0030.2246 3.3.90.39 0000 50.000,00 

12.1212 08.244.0067.2283 3.3.90.34 0000 85.000,00 

12.1212 08.244.0067.2284 3.3.90.34 0000 10.000,00 

12.1224 08.243.0067.2268 3.1.90.04 0029 30.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.1.90.04 0000 5.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.1.90.04 0028 75.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.1.90.04 0029 10.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.1.90.13 0028 10.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.1.90.13 0029 20.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.1.90.04 0000 130.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.1.90.04 0028 20.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.1.90.04 0029 180.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.1.90.13 0000 30.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.1.90.13 0028 20.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.1.90.13 0029 120.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.3.90.39 0029 45.000,00 

   TOTAL 840.000,00 

 
Art. 2º - Os recursos disponíveis para acorrer às despesas decorrente do presente crédito suplementar, de 

igual valor, correrão à conta de anulações nas dotações abaixo detalhadas:  
 

CLASS. INST. PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE   VALOR (R$) 

12.1224 08.122.0067.2211 3.3.90.39 0029 35.000,00 

12.1224 08.122.0067.2231 3.3.90.92 0029 11.000,00 

12.1224 08.122.0067.2231 3.3.90.39 0029 20.000,00 

12.1224 08.243.0067.2268 4.4.90.52 0029 309.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.3.90.32 0028 30.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 3.3.90.34 0028 95.000,00 

12.1224 08.244.0067.2280 4.4.90.52 0029 30.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.3.50.43 0000 140.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 3.3.90.34 0000 140.000,00 

12.1224 08.244.0067.2281 4.4.90.52 0000 30.000,00 

   TOTAL 840.000,00 

 
Art. 3º - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao 

cumprimento deste Decreto.  
 
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2020. 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 
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DECRETO N
º
 11.621, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

 
 

“Altera o Quadro de Detalhamento de Despesa do 
Poder Executivo, na forma que indica e dá outras 
providências.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e com 

fundamento no artigo 32, inciso I e § 3º, do artigo 36, da Lei nº 3.947, de 21 de junho de 2019 e artigo 7º, inciso V, 
da Lei nº 4.001, de 23 de dezembro de 2019. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1

o
 - Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa de 2020, no valor de R$ 81.000,00 (oitenta e 

um mil reais) na forma indicada no Anexo a este Decreto. 
 

Art. 2
o
 - Fica a Contabilidade Municipal autorizada a efetuar os registros contábeis necessários ao 

cumprimento deste Decreto. 
 

Art. 3
o
 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 4

0
 - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020. 

 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

                                              
ANEXO AO DECRETO N

º
 11621, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 

 

CLASSIFICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

PROGRAMÁTICA ECONÔMICA FONTE ACRÉSCIMO R$ REDUÇÃO R$ 

12.1224 08.122.0067.2211 3.3.90.34 0029 31.000,00  

12.1224 08.122.0067.2211 3.3.90.39 0029  31.000,00 

12.1224 08.243.0067.2268 3.3.90.30 0029 50.000,00  

12.1224 08.243.0067.2268 3.3.90.34 0029  50.000,00 

    TOTAL   81.000,00 81.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANO VI - EDIÇÃO 1361 - DATA 27/06/2020 

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

4 

DECRETO Nº 11.622, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 
 

 
 

Dispõe sobre a licença para concorrer a cargo eletivo dos 
servidores do Poder Executivo Municipal de Feira de 
Santana, Estado da Bahia, ao pleito de 2020. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas por Lei Orgânica do Município, art. 94, com redação dada pela EMENDA Nº 29/2006, 

 
CONSIDERANDO as disposições constantes da Lei Complementar Federal nº 64/1990, bem como as 

disposições das Resoluções do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que tratam das eleições; 
 
CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar o procedimento para afastamento dos servidores 

municipais candidatos a mandato eletivo no pleito a ser realizado no ano de 2020, em consonância com o que 
prevê a Lei Complementar Municipal nº 01/1994; e 

 
CONSIDERANDO o interesse da Administração Pública Municipal de orientar os seus servidores 

interessados em concorrer a cargos eletivos nas eleições municipais, bem como de alertar para os requisitos que 
devem ser cumpridos para o gozo de afastamento para participação no pleito. 
 

DECRETA: 
 

Capítulo I 
Das Disposições Gerais 

 
Art. 1º - Este Decreto regulamenta os procedimentos que devem ser observados pelos servidores públicos 

efetivos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo Municipal para a concessão de 
licença para concorrer a cargo eletivo, prevista nos arts. 105, inciso III e 109 da Lei Complementar Municipal nº 
01/1994, caso concorram a cargos eletivos nas eleições municipais do ano de 2020. 

 

Art. 2º - Para fins previstos neste Decreto, considera-se: 
 

I – eleições municipais: sufrágio universal para escolha popular de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores; 
II – licença para concorrer a cargo eletivo: afastamento previsto nos arts. 105, inciso III e 109 da Lei 

Complementar Municipal nº 01/1994, para que o servidor candidato se dedique à campanha eleitoral; 
III – cargo público: cargo submetido ao regime jurídico-administrativo municipal; 
IV – cargo eletivo: cargos de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador em disputa nas eleições municipais; 
V – desincompatibilização: obrigatoriedade de afastamento do exercício de um cargo público ou político 

para participação em pleito eleitoral; 
VI – remuneração: subsídio, na forma do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, ou vencimento acrescido das 
vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em Lei, de acordo com o art. 51, da Lei Complementar 
Municipal nº 01/1994. 
 

Capítulo II 
Dos prazos de desincompatibilização 

 
Art. 3º - Os servidores efetivos em geral que concorrerem a cargos políticos nas eleições municipais e que, 

cumulativamente, exercem seus cargos públicos total ou parcialmente no âmbito do mesmo município, devem se 
afastar de suas atividades em 03 de julho de 2020 (sexta-feira) para obter a desincompatibilização para fins 
eleitorais, em obediência ao prazo de 03 (três) meses previsto no art. 1º, inciso II, alínea ‘l’ da Lei Complementar 
Federal nº 64/1990. 

 

Art. 4º - Aplicam-se prazos especiais de desincompatibilização, de acordo com a Lei Complementar 
Federal nº 64/1990, para servidores que desempenham funções específicas, sendo que, nestes casos, o servidor 
interessado em concorrer ao pleito municipal deve ficar atento às hipóteses estabelecidas na legislação eleitoral, a 
fim de requerer o pedido de afastamento no prazo determinado na Lei Complementar Federal nº 64/1990, sob 
pena de ficar inelegível. 
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Capítulo III 
Da licença para concorrer a cargo eletivo 

 
Art. 5º - Ao servidor público efetivo será garantido o gozo de licença para concorrer a cargo eletivo, com 

percepção integral do seu vencimento ou subsídio, de acordo com o estabelecido na Lei Complementar Federal nº 
64/1990. 

 

Art. 6º - O servidor efetivo investido em cargo em comissão deverá requerer exoneração até o dia 03 de 
julho de 2020 (sexta-feira), e licenciar-se em seu vínculo efetivo, sob pena de inelegibilidade. 

 

§ 1º - O servidor ocupante de função gratificada deverá solicitar a cessação da designação e licenciar-se 
em seu vínculo efetivo, conforme o procedimento ora estabelecido. 

 

§ 2º - Excetuam-se do prazo geral previsto no caput os servidores efetivos ocupantes de cargos, para os 
quais se aplicam os prazos previstos no art. 4º deste Decreto. 

 

Art. 7º - O afastamento concedido por Licença para Concorrer a Cargo Eletivo deve ser destinado 
exclusivamente para dedicação à campanha eleitoral, sob pena de improbidade administrativa. 

 

Art. 8º - Para concessão da licença para concorrer a cargo eletivo, o servidor deverá preencher o 
formulário no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana: www.feiradesantana.ba.gov.br, nos links Protocolo 
Eletrônico - Sistema Eletrônico de Informações - SEIFSA, marcando a opção “SEADM – LICENÇA PARA CONCORRER 
A CARGO ELETIVO”. 

 

§ 1º - O requerimento deverá ser devidamente protocolado, caso a caso, até as datas-limite fixadas nos 
arts. 3º e 6º deste Decreto. 

 

§ 2º - Anexo ao requerimento, deverá o servidor juntar Certidão de Filiação Partidária atualizada, obtida 
no site do Tribunal Superior Eleitoral no site http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacao-
partidaria. 

 

§ 3º - Com a confirmação do recebimento do requerimento da licença, o servidor deverá acompanhar o 
processamento do pedido no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana: www.feiradesantana.ba.gov.br, nos 
links Protocolo Eletrônico - Sistema Eletrônico de Informações - SEIFSA, no qual será gerada uma senha de acesso 
para consulta, e encaminhado ao e-mail do servidor. 

 

Art. 9º - Após a confirmação de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, o servidor deverá comparecer, 
na sede da Secretaria Municipal de Administração, impreterivelmente até 15 (quinze) dias após o protocolo do 
pedido de registro de candidatura, para apresentar os seguintes documentos: 

 

I – cópia da ata da convenção partidária que indicou os candidatos ao pleito, devidamente rubricada pela 
Justiça Eleitoral; e 

II – cópia de certidão do protocolo do pedido de registro de candidatura expedida pelo sistema PJE ou 
cópia de certidão expedida pela Justiça Eleitoral que ateste a homologação do registro da candidatura. 

 

Parágrafo único - A confirmação de regularidade do afastamento fica condicionada à apresentação dos 
documentos indicados nos incisos dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo. 

 

Art. 10 - O servidor deverá se reapresentar ao seu órgão ou entidade para retornar ao exercício de suas 
atividades quando consumada a eleição para o cargo que concorre, ou ainda, se: 

 

I – a sua candidatura não for referendada em Convenção Partidária; 
II – for publicada decisão judicial transitada em julgado de cancelamento ou indeferimento do registro de 

sua candidatura; 
III – protocolar pedido de desistência de sua candidatura ao partido político ou à Justiça Eleitoral;  
IV – for substituído na chapa por decisão do partido; ou 
V – ocorrer qualquer fato que torne injustificada a continuidade do afastamento, no curso do processo 

eleitoral. 
 

§ 1º - A data de reapresentação mencionada no caput será o dia útil imediatamente subsequente ao da 
eleição, ou ao dia da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do caput. 

 

§ 2º - Fica obrigado o servidor a retornar às suas atividades mesmo se eleito para o cargo que concorreu, 
salvo se fizer jus a algum afastamento legal. 

 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria
http://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-filiacao-partidaria
http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
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Art. 11 - Caso o servidor licenciado para concorrer a cargo eletivo não observe os procedimentos previstos 
nos artigos 7º a 10, nos prazos e de acordo com as especificações exigidas, serão considerados como faltas 
injustificadas os dias indevidamente não trabalhados, devolvida a remuneração indevidamente paga no período e 
apurada responsabilidade na seara disciplinar e judicial, se for o caso. 
 

Capítulo IV 
Da licença para exercício de Mandato Eletivo 

 
Art. 12 - Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições (art. 121 da Lei 

Complementar Municipal nº 01/1994): 
 

I – investido no mandato de Prefeito do Município, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela 
sua remuneração; 

II – investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de 
seu cargo efetivo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade de horários, será 
afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

 

§ 1º - No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a seguridade social como se em 
exercício estivesse. 

 

§ 2º - O servidor investido em mandato eletivo não poderá ser removido ou redistribuído de oficio para 
localidade diversa daquela onde exerce o mandato. 

 

Art. 13 - De posse de Declaração da Justiça Eleitoral, o servidor eleito deverá, impreterivelmente, até a 
data de 30 de dezembro de 2020, requerer perante a Secretaria de Administração a Licença para Exercício de 
Mandato Eletivo, se eleito para o cargo de Prefeito ou Vice-Prefeito, ou se optar pela dedicação integral ao cargo 
de Vereador. 

 

Parágrafo único - Para efeito do disposto no parágrafo anterior o servidor deverá solicitar, mediante 
requerimento disponível no site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana www.feiradesantana.ba.gov.br, nos 
links Protocolo Eletrônico - Sistema Eletrônico de Informações - SEIFSA, marcando a opção “SEADM – LICENÇA 
PARA EXERCÍCIO DE MANDADO ELETIVO”, anexando a cópia do Diploma para o cargo público, expedido pela 
Justiça Eleitoral. 
 

Capítulo IV 
Das disposições finais 

 
Art. 14 - Responsabilizam-se os servidores públicos indicados neste Decreto, integralmente, pela 

observância à legislação eleitoral, municipal e às Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, no que tange aos 
prazos e procedimentos previstos para desincompatibilização de seus cargos ou funções para fins eleitorais. 

 

Art. 15 - Casos omissos serão submetidos à apreciação da Secretaria Municipal de Administração. 
 

Art. 16 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO                               

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

http://www.feiradesantana.ba.gov.br/
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DECRETO Nº 11.623, DE 26 DE JUNHO DE 2020. 
 

 

Dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento dos 
servidores públicos ativos e inativos, e dos pensionistas dos órgãos da 
administração direta, das autarquias e fundações do Poder Executivo 
Municipal, e dá outras providências. 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 
 

Considerando que a remuneração do servidor não poderá sofrer descontos além dos previstos em lei, ou 
por força de mandado judicial ou restituição à Fazenda Pública, na forma do art. 57 da Lei Complementar 
Municipal nº 01, de 11 de novembro de 1994, 

 

Considerando que na forma do art. 58, da Lei Complementar Municipal retro referida, mediante 
autorização escrita do servidor poderá haver consignações em folha de pagamento em favor de terceiros, a 
critério da Administração, na forma definida em regulamento,  

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Este Decreto dispõe sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do 

sistema de gestão de pessoas, para os servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas da 
Administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Municipal. 

  

Art. 2º - Para os fins deste Decreto, considera-se: 
 

I - desconto - valor deduzido de remuneração, subsídio, provento, pensão ou salário, compulsoriamente, 
por determinação legal ou judicial; 

II - consignação - valor deduzido de remuneração, subsídio, provento, pensão ou salário, mediante 

autorização prévia e expressa do consignado; 

III - consignado - servidor público ativo, inativo e pensionista, da Administração direta, autárquica e 

fundacional, que tenha estabelecido com consignatário relação jurídica que autorize consignação em folha de 

pagamento;  

IV - consignatário - destinatário de créditos resultantes dos descontos das consignações em folha de 

pagamento, em decorrência de relação jurídica que a autorize. 

V - consignante: órgão ou entidade da Administração Pública, direta, autárquica e fundacional que 

procede a descontos relativos às consignações compulsória e facultativa no contracheque do consignado, em 

favor de consignatário; 

VI – plataforma consignável: serviços de tecnologia da informação e comunicação, utilizado para a 

prestação dos serviços de gestão de margem consignável oferecidos por terceiros ou pela Adminsitração Pública; 

VII - margem total: representa o valor total que pode ser averbado na folha do mês de pagamento do 

consignado, em se tratando de consignações facultativas;  

VIII - margem disponível: representa o valor disponível para averbação na folha do mês de pagamento 

do consignado, obtido mediante a subtração da margem total pelas consignações facultativas existentes. 
 

Art. 3º - Consignação compulsória é o desconto incidente sobre a remuneração do consignado, efetuado 

por força de lei ou mandado judicial, compreendendo: 
 

I - contribuição previdenciária devida pelo consignado;  

II - pensão alimenticia judicial; 

III - imposto sobre rendimento do trabalho; 

IV - reposição ou indenização ao erário ou ao fundo municipal de previdência; 

V - cumprimento de decisão judicial ou administrativa; 

VI - custeio parcial de beneficio e auxílios concedidos pela Administração Municipal direta, autárquica e 

fundacional; 

VII - contribuição para a entidade fechada de previdência complementar; 

VIII - outros descontos incidentes sobre a remuneração do servidor, efetuados por força de lei ou 

mandado judicial.  

https://leismunicipais.com.br/a/ba/f/feira-de-santana/lei-complementar/1994/0/1/lei-complementar-n-1-1994-dispoe-sobre-o-estatuto-previdencia-e-sistema-de-carreira-dos-servidores-do-municipio-de-feira-de-santana-e-de-suas-autarquias-e-fundacoes
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Art. 4º - Consignações facultativas é a remuneração do servidor, deduzidas as consignações compulsórias. 
 

Art. 5º - São considerados como consignações facultativas todos os descontos contratados mediante 
autorização do consignado perante o consignante, em favor de entidades consignatárias regularmente cadastradas, 
na seguinte ordem de prioridade: 

 

I - mensalidade para plano de saúde em favor do consignado e seus beneficiários; 
II - despesas com aquisição de medicamentos e produtos farmacêuticos; 
III - despesas com assistência odontológica, ótica, médico-hospitalar e psicológica;  
IV - mensalidade para outras entidades de cooperação e lazer de servidores públicos municipais;  
V - mensalidade de seguro de vida e seguro de acidentes pessoais, todos na modalidade individual, em 

favor de entidades previamente cadastradas para esse tipo de serviço; 
VI - contribuição ou mensalidade para plano de previdência complementar contratado pelo consignado; 
VII - mensalidades estabelecidas em estatutos de associações de servidores, entidades sindicais, 

sóciobeneficentes ou assistenciais, até o limite de 10% (dez por cento) do menor vencimento básico do servidor 
público municipal;  

VIII - prestação referente a empréstimo concedido por instituição financeira autorizada a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil  

IX - prestação referente a financiamento concedido por instituição integrante do Sistema Financeiro de 
Habitação ou do Sistema de Financiamento Imobiliário; 

X - pensão alimentícia voluntária, consignada em favor de dependente indicado em assentamento 
funcional do consignado; 

XI - amortização de despesas contraídas e de saques realizados por meio de cartão de crédito emitido por 
instituição financeira. 

XII - mensalidade a favor de estabelecimento de ensino superior, técnico e profissionalizante diretamente 
pelo estabelecimento de ensino, por convênio com a Administração Pública Municipal para o consignado; 

 

§ 1º - As consignações mencionadas no inciso VIII do caput: 
 

I - estarão limitadas a 96 (noventa e seis) parcelas mensais e iguais; e 
II - terão as taxas de juros cobradas limitadas ao percentual estabelecido pelo governo federal, através do 

Ministério da Economia. 
 

§ 2º - As consignatárias mencionadas no inciso VIII poderão limitar a 60 (sessenta) parcelas mensais e 
iguais, os empréstimos consignados feitos para os servidores, exclusivamente, exercentes de cargo em comissão 
com tempo de serviço no município, superior 05 cinco) anos;  

 

Art. 6º - A soma mensal das consignações não excederá 40% (quarenta por cento) do valor da 
remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo, 10% (dez por cento) 
reservados, exclusivamente, para descontos a favor de operações de empréstimos/financiamentos realizadas por 
intermédio de cartões de crédito com juros limitados a 4% (quatro por cento) ao mês. 

 

§ 1º - A consignatária que proceder à retenção de valor superior ao limite estabelecido neste artigo 
perderá todas as garantias que lhe são conferidas por este Decreto. 

 

§ 2º - Caso o servidor não faça opção pelo cartão, o percentual de 10% (dez por cento) descrito no caput 
deste artigo e reservado para esse fim, não poderá ser utilizado para qualquer outro desconto facultativo. 

 

§ 3º - A adesão ao cartão de crédito será realizada junto à instituição financeira, que providenciará as 
devidas informações junto à Plataforma Consignável. 

 

§ 4º - Cabe à instituição financeira estabelecer o valor do limite de compra de cada cartão de crédito 
concedido, de acordo com os critérios da consignatária.  

 

§ 5º - É vedado à instituição financeira:  
 

I - emitir cartão de crédito adicional ou derivado;  
II - cobrar taxa de manutenção e/ou anuidade; 
III - cobrar taxa de abertura de crédito e quaisquer outras taxas administrativas; 
IV - aplicar juros sobre o valor das compras pagas com cartão de crédito quando o servidor efetuar o 

pagamento no valor total da fatura em uma única parcela na data de vencimento.  
 

Art. 7º - O aumento relativo à mensalidade a favor de sindicato e entidade representativa de servidores só 
será concedido por autorização expressa do consignado, em formulário próprio, ou, se aprovado em assembleia 
geral do consignatário, pela apresentação da respectiva ata, após publicação do reajuste em jornal de grande 
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circulação, contendo a qualificação completa do consignatário, as razões e o valor do aumento, respeitada em 
qualquer hipótese a margem consignável. 

 

Art. 8º - O aumento relativo a seguro de vida, seguro de acidentes, plano de saúde, e previdência 
complementar, só será autorizado nos índices estabelecidos pela legislação específica, respeitada em qualquer 
hipótese a margem consignável. 

 

Art. 9º - Os atuais descontos existentes na folha de pagamento do Município de Feira de Santana, até 
a data da publicação do presente Decreto, em favor das consignatárias, serão mantidos, respeitadas as 
condições pactuadas entre as partes, podendo o respectivo saldo remanescente, ser parcelado em até 96 
(noventa e seis) meses, inclusive, no caso da margem disponível do consignado ter ultrapassado o limite legal 
estabelecido neste Decreto. 

 

Art. 10 - A consignação em folha de pagamento não implica em corresponsabilidade dos órgãos e das 
entidades da Administração Municipal direta, autárquica e fundacional por dívidas, inadimplência, desistência ou 
pendência de qualquer natureza, assumidos pelo consignado, junto ao consignatário. 

 

§ 1º - O Município não integra qualquer relação de consumo originada, direta ou indiretamente, entre 
consignatário e consignado, limitando-se a efetuar os descontos previstos no art. 5º deste Decreto. 

 

§ 2º - O pedido de credenciamento de consignatário e a autorização de desconto pelo consignado 
implicam em pleno conhecimento e aceitação das disposições contidas neste Decreto. 

 

§ 3º - A ignorância do consignatário sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços 
prestados, diretamente ou por terceiros, sejam estes, pessoas físicas ou jurídicas, não o exime de responsabilidade. 

 

§ 4º - O valor mínimo para descontos decorrentes de consignação facultativa é equivalente a 1% (um por 
cento) do salário mínimo. 

 

§ 5º - Observado o princípio da economicidade, o órgão ou entidade consignante poderá estabelecer 
percentual superior ao previsto no parágrafo anterior. 

 

Art. 11 - As entidades consignatárias deverão informar à Secretaria Municipal de Administração, no ato do 
credenciamento, para cada número de prestações mensais, a taxa efetiva mensal e anual de juros e todos os 
acréscimos remuneratórios, moratórios e tributários, que eventualmente incidam sobre o valor financiado. 

 

Parágrafo único - Sempre que as condições referidas no caput deste artigo se alterarem, a entidade 
consignatária deverá imediatamente comunicar à Secretaria Municipal de Administração, sob pena de suspensão 
dos descontos relativos aos empréstimos da entidade que descumprir tal obrigação, sem prejuízo da adoção da 
pena de descredenciamento, conforme a hipótese. 

 

Art. 12 - Os repasses dos valores referentes às consignações em favor da instituição financeira serão 
efetuados pela entidade consignante até o 10º (décimo) dia útil de cada mês subsequente ao do mês do desconto. 

 

Art. 13 - Os descontos facultativos em folha de pagamento serão sempre admitidos com autorização 
do consignante, sendo da responsabilidade das consignatárias a guarda do documento ou meio utilizado para 
registro da autorização, que deverá ser colocado à disposição da Administração sempre que solicitado.  

 

§ 1º - O órgão ou entidade legitimado a efetuar consignações facultativas obrigar-se-á ao 
cumprimento da averbação, ressalvada a superveniência de determinação legal ou judicial que torne 
inexequíveis as correspondentes prestações. 

 

§ 2º - Os descontos efetuados em contracheques de servidores ativos, inativos e pensionistas, a título 
de mensalidades em favor de sindicatos e associações, somente poderão ser realizados mediante autorização 
expressa e individual dos associados e sindicalizados, devendo as referidas entidades apresentarem os 
respectivos documentos sempre que solicitados pela Administração Pública. 

 

Art. 14 - Para os efeitos do disposto neste Decreto considera-se remuneração a soma dos vencimentos 
com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao 
local de trabalho, excluídos:     

  

I - diárias; 
II - ajuda de custo; 
III - indenização de transporte  
IV - salário-família; 
V - gratificação natalina; 
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VI - auxílio-natalidade; 
VII - adicional de férias; 
VIII - adicional pela prestação de serviço extraordinário; 
IX - adicional noturno; 
X - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e 
XI - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório ou temporário. 
 

§ 1º - No cálculo da margem total, não serão consideradas as parcelas recebidas pelo servidor de forma 
eventual ou esporádica. 

 

§ 2º - Os descontos das consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo 
empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento ou de cartão de crédito até o limite 
de 30% (trinta por cento), para os servidores efetivos e 35% para os servidores, exclusivamente, exercentes de 
cargo em comissão. 

 

§ 3º - Verificada a existência de margem consignável, mediante autorização expressa do consignado e 
autorizado o desconto, a entidade consignatária confirmará a operação por meio do sistema definido pela 
Administração Municipal, sendo os valores deduzidos automaticamente na margem consignável. 

 

Art. 15 - Na hipótese de a soma dos descontos das consignações ultrapassar o percentual estabelecido no 
artigo 6º será procedida a suspensão de parte ou do total das consignações, conforme a necessidade, para que o 
montante dos valores debitados no mês não exceda ao limite.  

 

§ 1º - A suspensão será realizada independentemente da data de inclusão da consignação, respeitada a 
ordem de prioridade estabelecida no caput do art. 5º. 

 

§ 2º - Na hipótese de haver mais de uma consignação com a mesma prioridade, a mais recente será 
suspensa. 

 

§ 3º - A suspensão abrangerá sempre o valor integral da consignação. 
 

§ 4º - Após a adequação ao limite previsto no artigo 6º, as consignações suspensas serão retomadas a 
partir da parcela referente ao mês em que a margem houver sido recuperada. 

 

Art. 16 - Não será incluída ou processada a consignação que implique excesso dos limites da margem 
consignável estabelecidos no artigo 6º. 

 
Art. 17 - Na hipótese de novos lançamentos relativos a descontos compulsórios, somados aos 

descontos existentes de natureza facultativa, ultrapassarem o percentual de 75% (setenta e cinco por cento) 
da remuneração ou dos proventos mensais do servidor ou pensionista, poderão ser efetuados cancelamentos 
de tantas consignações facultativas em volume suficiente para garantir os descontos obrigatórios e a 
manutenção do servidor na folha de pagamento, observado a ordem de prioridade descrita no artigo 5º deste 
Decreto. 

 

Art. 18 - O consignado poderá, a qualquer tempo, solicitar ao consignatário o cancelamento unilateral das 
consignações de que tratam os incisos I, III, IV, V e VII do caput do artigo 4º deste Decreto.       

 

§ 1º - O consignatário realizará o comando de exclusão da consignação ou do desconto, junto à Plataforma 
de Consignados, no prazo de 10(dez) dias, contados da data de registro da solicitação de cancelamento efetuada 
pelo consignado, observado o cronograma mensal da folha de pagamento. 

 

§ 2º - Descumprido o prazo de que trata o § 1º, a administração pública efetuará o cancelamento 
automático da consignação ou do desconto na folha de pagamento.  

        

§ 3º - O cancelamento da consignação ou do desconto: 
 

I - não interfere na relação jurídica entre o consignatário e o consignado; e  
II - não estabelece ou transfere responsabilidade para a administração pública pelos valores devidos. 
 

Art. 19 - A portabilidade de empréstimos consignados será facultada ao servidor interessado. 
 

Art. 20 - Quando ocorrer operação de compra e venda de contratos de empréstimos entre as 
consignatárias, ficam as instituições obrigadas a proceder da forma seguinte: 

 

I - A consignatária que tiver seu contrato comprado deverá: 
 

a) fornecer o saldo para quitação no Sistema Informatizado de Consignações e o respectivo boleto 
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bancário para quitação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, constando todos os descontos de juros que estiverem 
calculados para esse contrato; 

b) liquidar o contrato, liberando a margem no Sistema Informatizado de Consignações em favor da 
instituição compradora. 

 

II - A consignatária que vendeu o contrato deverá registrar que efetuou a quitação do contrato no Sistema 
Informatizado de Consignações, no prazo 24 horas, a partir da data que realizou o pagamento do saldo devedor do 
contrato. 

 

Art. 21 - Nos casos em que a consignatária substituída informar valor maior, em virtude do 
descompasso entre o desconto realizado na remuneração do servidor e o repasse dos recursos, caberá a ela 
ressarcir ao servidor o valor cobrado a maior, no prazo máximo de 03 (três) dias após a comunicação do fato. 

 

Art. 22 - Nas obrigações decorrentes das consignações facultativas, inclusive as despesas realizadas por 
intermédio de cartões de crédito, será assegurada a possibilidade de quitação antecipada mediante redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos, conforme estabelecido no art. 52, do Código de Defesa do 
Consumidor. 

 

Art. 23 - Sempre que solicitada pelo consignado, a instituição consignatária terá prazo máximo de 05 
(cinco) dias úteis para fornecer quaisquer informações de interesse do solicitante, incluindo saldo devedor para 
liquidação antecipada de empréstimo pessoal, sob pena de suspensão temporária do Convênio, com a 
consequente suspensão de repasses das parcelas mensais. 

 

Art. 24 - A inobservância dos prazos referidos no artigo anterior, bem como a prática de ato visando 
dificultar a escolha do servidor, implicará o bloqueio automático de acesso da instituição à Plataforma de 
Consignados até a sua regularização. 

 

Art. 25 - Na hipótese de liquidação antecipada do empréstimo, a consignatária deverá recompor a 
margem consignável do servidor em até 24 (vinte e quatro) horas após o término dos prazo s de compensação 
bancária fixados pelo Banco Central do Brasil, devendo, para tanto, registrar a liquidação do contrato na 
Plataforma de Consignados. 

 

Art. 26 - A consignação em folha de pagamento não implica corresponsabilidade dos órgãos e das 
entidades da administração pública municipal direta e indireta por dívidas ou compromissos de natureza 
pecuniária assumidos pelo consignado junto ao consignatário ou por problemas na relação jurídica entre o 
consignado e o consignatário. 

 

Art. 27 - A operacionalização das consignações no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Município, 
poderá ser executada de forma direta ou indireta, neste último caso, mediante a celebração de contrato 
administrativo. 

 

Parágrafo único - Na hipótese da execução indireta prevista no caput, os consignatários deverão celebrar 
contrato com a empresa de tecnologia responsável pela Plataforma de Consignados, para operacionalização das 
consignações. 

 

Art. 28 - A admissão de consignatárias será autorizada pelo Secretário Municipal de Administração e 
formalizar-se-á por ato publicado obrigatoriamente no Diário Oficial do Município. 

 

Parágrafo único - No caso das instituições financeiras, seguradoras, entidades que administrem 
previdência complementar e plano de saúde médico e odontológico, farmácias, associações de servidores, 
entidades sindicais, estabelecimento de ensino e empresas administradoras de cartão de crédito, o 
procedimento de celebração de contrato com o Município de Feira de Santana, através da Secretaria de 
Administração – SEADM, será complementado com a inscrição na Plataforma de Consignados. 

 

Art. 29 - São cláusulas necessárias ao contrato administrativo para contratação de empresa de tecnologia 
detentora da Plataforma de Consignação, além de outras definidas pela Secretaria Municipal de Administração, as 
que disponham sobre:     

    

I - a obrigação do consignatário de cumprir as obrigações definidas pela referida Secretaria para o 
cadastramento necessário ao processamento das consignações; 

II - a obrigação do consignatário de arcar com a reposição de custos pelo processamento das 
consignações; 

III - a sistemática de tratamento de reclamações acerca de eventual irregularidade de autorização de 
inclusão de consignações; 

IV - a sistemática de devolução de valores debitados indevidamente; e 
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V - as hipóteses de desativação temporária e de descadastramento do consignatário. 
VI - as hipóteses de suspensão por inadimplência, de desativação temporária e de descadastramento do 

consignatário.          
 

Parágrafo único - A suspensão por inadimplência será aplicada pela empresa responsável da Plataforma 
de consignação, a pedido da Secretaria Municipal de Administração, na hipótese de descumprimento da obrigação 
do consignatário de arcar com a reposição de custos pelo processamento da consignação.       

 

Art. 30 - Somente serão admitidos como consignatários para efeito de consignação facultativa, a critério 
da Administração Pública: 

 

I - entidade de previdência pública ou privada; 

II - instituição bancária ou financeira cujo funcionamento seja autorizado pelo Banco Central do Brasil; 

III - entidades sindicais, associações ou clubes representativos de servidores, cujo corpo diretivo e seus 

órgãos colegiados sejam compostos por servidores e empregados públicos, e que deles façam parte servidores e 

empregados públicos municipais das categorias que representam; 

IV - instituição integrante do Sistema Financeiro de Habitação - SFH, financiadora de aquisição de imóvel 

residencial, cujo funcionamento seja autorizado pelo Banco Central do Brasil; 

V - sociedade seguradora, com funcionamento autorizado pela Superintendência de Seguros Privados - 

SUSEP, do Ministério da Fazenda; 

VI - entidade de previdência complementar, observados os critérios estabelecidos nas Leis 

Complementares Federais nº 108 e nº 109, ambas, de 29 de maio de 2001, e com funcionamento autorizado pela 

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, do Ministério da Fazenda, ou, conforme o caso, pela Secretaria de 

Previdência Complementar, órgão do Ministério da Previdência Social; 

VII - instituição que opere planos ou seguros de assistência à saúde, nos termos da Lei Federal nº 9.656, 

de 03 de junho de 1998; 

VIII - estabelecimentos comerciais, cooperativas ou clubes de compras, ou outros fornecedores 
credenciados pelo Município. 

 

Parágrafo único - As entidades sindicais, associações e clubes constituídos exclusivamente para 
servidores e empregados públicos municipais, e cooperativas deverão disponibilizar, quando solicitados pelos 
órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional, a qualquer tempo, seus cadastros de associados. 

 

Art. 31 - Os órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal, direta ou indireta, poderão 
consignar na folha de pagamento mediante a apresentação dos seguintes documentos, no que couber: 

 

I - escrituras e registros contábeis exigidos pela legislação específica, franqueáveis à Administração Pública 
o seu exame; 

II - ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado; 
III - cópia do documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF dos seus representantes legais; 
IV - ata da última eleição ou termo de investidura dos seus dirigentes. 
 

Art. 32 - As entidades assistenciais, sindicais e sócio recreativas, constituídas exclusivamente por 
servidores públicos ativos, inativos, pensionistas do Município de Feira de Santana, poderão consignar parcelas 
estatutariamente previstas ou autorizadas de seus associados, mediante a apresentação dos seguintes 
documentos: 

 

I - ata da última eleição e do termo de investidura dos seus dirigentes; 
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 
III - certidão simplificada da Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB ou do Registro Civil; 
IV - cópia do Estatuto Social atualizado; 
V - cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual serão feitos os repasses; 
VI - cópia do documento de identidade e Cadastro de Pessoa Física - CPF do representante legal da 

entidade; 
VII - alvará de funcionamento com endereço completo; 
VIII - comprovante de inscrição ou registro junto ao Ministério do Trabalho para as entidades de natureza 

sindical; 
IX - declaração da lavra do dirigente da instituição quanto ao caráter não lucrativo das atividades e 

serviços eventualmente ofertados aos associados; 
X - documento comprovando a condição de servidor público municipal de pelo menos 02 (dois) dos seus 
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dirigentes eleitos. 
 

Parágrafo único - As associações e sindicatos que pretendam consignar outras verbas distintas de 
mensalidades sociais, ou seja, benefícios assistenciais, deverão celebrar convênio específico com a Secretaria de 
Administração – SEADM. 

 

Art. 33 - Entidades que administrem planos de assistência à saúde ou assistência odontológica, com sede 
ou filial no Município de Feira de Santana, devem apresentar os seguintes documentos: 

 

I - cópia do extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual serão feitos os repasses; 
II - certidão que comprove o registro perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS; 
III - cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento de identidade dos diretores ou 

representantes legais da instituição; 
IV - alvará de funcionamento da sede ou filial no Município. 
 

Art. 34 - Entidades que administrem seguros pessoais, previdência complementar, com sede ou filial no 
Município de Feira der Santana, devem apresentar os seguintes documentos, para a sua inscrição: 

 

I - cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento de identidade dos diretores ou representantes 
legais da instituição; 

II - extrato bancário de conta corrente em nome da entidade, na qual serão feitos os repasses, ou 
documento outro validado por banco dentro das regras fixadas pelo Banco Central; 

III - cópia de modelos de contratos utilizados pela instituição; 
IV - alvará de funcionamento de agência ou filial no Estado da Bahia.   
 

Art. 35 - As instituições financeiras com sede, agência ou sucursal no Município de Feira de Santana, para 
a sua inscrição devem apresentar os seguintes documentos: 

 

I - cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF e do documento de identidade dos diretores e representantes 
legais; 

II - cópia do extrato bancário da conta corrente em nome da entidade, na qual serão feitos os repasses ou 
outro documento validado por banco, conforme regras do Banco Central; 

III - modelo do contrato utilizado pela consignatária que originará o débito a ser averbado em folha de 
pagamento; 

IV - alvará de funcionamento da sede ou agência instalada em cidade do Estado da Bahia. 
 

Art. 36 - O consignatário estabelecido fora do Município deverá manter filial ou representante em Feira 
de Santana para serviço de atendimento ao consignado. 

 

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto neste artigo acarretará o descredenciamento do 
consignatário. 

 

Art. 37 - O consignatário deverá submeter ao Secretário Municipal de Administração, para análise e 
aprovação, qualquer inclusão, alteração ou exclusão de produto ou serviço informado no ato do credenciamento. 

 

Parágrafo único - É vedada a estipulação contratual de cláusula em prol de consignatária que lhe 
impossibilite, exonere ou atenue eventual obrigação de indenizar. 

 

Art. 38 - O consignatário deverá comunicar à Secretaria Municipal de Administração qualquer alteração 
cadastral ou contratual. 

 

Art. 39 - As consignações facultativas, poderão ser canceladas, observado o disposto no artigo 18 
deste Decreto nas seguintes situações:  

 

I - a pedido do servidor com a anuência da consignatária; 
II - a pedido da instituição consignatária, expresso por meio de solicitação formal encaminhada à 

Secretaria Municipal de Administração - SEADM; 
III - de ofício, pelo órgão setorial ou seccional responsável, nas seguintes hipóteses:  
a) por força de lei; 
b) por ordem judicial; 
c) por motivo de justificado interesse público, reconhecido por ato do Secretário Municipal de 

Administração; 
d) por superveniência de determinação legal ou judicial que torne inexequível a prestação estipulada;  
e) por vício insanável no processo de averbação; 
f) quando forem responsáveis por ultrapassar os limites para consignação constantes neste Decreto; 
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g) após constatada atuação em desacordo com a lei, violando direitos de servidores ou mediante 
qualquer outro meio fraudulento, simulação, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização indevida da 
folha de pagamento, apurável em processo administrativo próprio; 

 

Parágrafo único - Os pedidos de cancelamento de descontos requeridos por servidores estarão 
sujeitos ao exame da Administração, após notificação e pronunciamento da instituição consignatária, no prazo 
de até 10 (dez) dias. 

 

Art. 40 - A instituição consignatária que agir em prejuízo ao servidor ou da Administração terá a 
critério da Secretaria Municipal de Administração as seguintes sanções: 

 

I - suspensão temporária da entidade consignatária: 
 

a) que deixar de prestar informações ou esclarecimentos nos prazos solicitados pela Administração; 
b) que deixar de efetuar o ressarcimento em dobro ao consignado, no prazo de 10 (dez) dias, em caso 

de desconto de consignação indevida, em virtude de incorreções no lançamento de valores, conforme 
assegura o art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor; 

c) quando do não-cumprimento das obrigações previstas no Código de Defesa do Consumidor; 
 

II - advertência por escrito, em caso de reincidência, dentro do prazo de 01 (um) ano, de qualquer 
transgressão prevista nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso I deste artigo.  

III - cancelamento do Convênio, quando depois de advertido, reiterar nas transgressões previstas nas 
alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso I deste artigo. 

 

Parágrafo único - As suspensões temporárias permanecerão até a regularização da situação 
infracional da instituição consignatária, ressalvando-se o direito de rescisão expressa do Convênio por parte do 
Município consignante, por razão de interesse público, sem direito a restituição e nem indenização alguma à 
instituição consignatária. 

 

Art. 41 - Instaurado processo para a apuração de irregularidades nos procedimentos de consignação 
de valores na folha de pagamento, será a consignatária notificada para oferecer defesa no prazo de até 10 
(dez) dias, podendo ser determinada, a depender da gravidade do caso, a imediata suspensão da averbação 
questionada, até a decisão final. 

 

Art. 42 - Comprovado o dolo ou a culpa da consignatária, após a conclusão do processo 
administrativo, poderão ser adotadas as seguintes medidas punitivas: 

 
I - exclusão do compromisso consignado do contracheque do servidor;  
II - advertência da instituição denunciada; 
III - multa a ser fixada pela autoridade nos autos do processo administrativo competente;  
IV - suspensão de novas averbações por até 06 (seis) meses; 
V - cancelamento do registro da instituição apenada; 
VI - retenção de quantias dos repasses efetuados mensalmente à entidade consignatária para a 

cobertura de prejuízos eventualmente causados à Administração. 
 

Parágrafo único - As instituições punidas com quaisquer das sanções indicadas neste Decreto poderão 
entrar com o pedido de reabilitação, a partir do sexto mês da publicação do ato. 

 

Art. 43 - Os casos que resultem na aplicação das penalidades previstas nos incisos III, IV, V e VI do 
artigo 42 deste Decreto, serão submetidos obrigatoriamente à Procuradoria Geral do Município - PGM antes 
da manifestação do Secretário de Administração. 

 

Art. 44 - Excetuadas as entidades representativas de servidores da Administração Pública Municipal, 
quanto aos descontos de suas mensalidades, as consignatárias indenizarão os custos operacionais com os 
descontos consignados em folha de pagamento, mediante o pagamento de um valor devido por lançamento 
consignado no contracheque de cada servidor, no valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos).  

 

Parágrafo único - O recolhimento dos valores previstos no caput deste artigo será processado pela  
Secretaria Municipal da Fazenda, sob a forma de desconto incidente sobre os valores brutos a serem 
repassados ou creditados mensalmente às entidades consignatárias, e recolhido mensalmente ao Tesouro 
Municipal, pelos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional.  

 

Art. 45 - Caberá, exclusivamente, à Secretaria Municipal de Administração – SEADM, definir a forma e 
o meio pelo qual as consignatárias farão a averbação dos descontos facultativos.  
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Art. 46 - Os Correspondentes Bancários atuarão por conta e sob as diretrizes da instituição 
contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio 
do correspondente, o qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações 
realizadas, bem como o cumprimento de toda a legislação que regulamenta a matéria. 

 

Art. 47 - A Secretaria Municipal de Administração - SEADM deverá apoiar ações educacionais voltadas 
para os servidores públicos, que visem à plena aplicação das regras de proteção da remuneração previstas no 
presente Decreto, o consumo consciente e a educação financeira. 

 

Art. 48 - A consignatária que desejar transferir sua carteira de clientes, no todo ou em parte, para 
outra instituição regularmente cadastrada, deverá encaminhar solicitação à SEADM para validação do 
procedimento, bem como informar aos servidores interessados sobre a mudança. 

 

Art. 49 - Os compromissos assumidos pelos servidores na folha de pagamento, cujas parcelas de 
descontos estejam suspensas há mais de 24 (vinte e quatro) meses, serão excluídos do Sistema Informatizado 
de Informações. 

 

Art. 50 - Os casos especiais não previstos no presente Decreto serão resolvidos pela Secretaria 
Municipal de Administração - SEADM. 

 

Art. 51 - A constatação de consignação processada em desacordo com o disposto neste Decreto, 
mediante fraude, simulação, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento dos 
consignados, importará na imediata suspensão da consignação e a desativação imediata, temporária ou 
definitiva, da rubrica destinada ao consignatário envolvido, mediante declaração da Secretaria Municipal de 
Administração, fundamentada em parecer da Procuradoria Geral do Município. 

 

§ 1º - São consideradas condutas irregulares, entre outras: 
 

I - cobrança de valor não autorizado ou em valor superior ao autorizado pelo consignado; 
II - condicionamento de fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou 

serviço; 
III - venda de produto ou serviço inexistente, ou cuja descrição não corresponda ao que foi efetivamente 

prometido; 
IV - fraude na autorização e no lançamento de desconto do consignado; 
V - ressarcimentos, compensações, encontros de contas ou acertos financeiros entre entidades 

consignatárias e consignados que impliquem créditos nos contracheques desses últimos; 
VI - descontos por despesa com cartão de crédito e débito, sem anuência expressa do consignante. 
 

§ 2º - Também será descredenciada, a qualquer tempo, a entidade consignatária que não comprove o 
atendimento das exigências legais e deste Decreto, ou que deixe de atendê-las, comunicando o fato aos 
descontados e divulgando, amplamente, a exclusão. 

 

§ 3º - A divulgação de dados relativos à folha de pagamento dos servidores e empregados públicos fica 
sujeita a expressa autorização dos interessados, inclusive quanto aos limites dos valores para as consignações 
facultativas, excetuadas as hipóteses de determinação legal ou judicial, bem como os casos de justificado 
interesse público. 

 

§ 4º - A divulgação ou a utilização irregular de dados da folha de pagamento importará responsabilização 
direta e imediata do agente que a tenha permitido ou deixado de tomar as providências legais para a sua 
suspensão ou apuração de responsabilidade, bem como dos que estiverem divulgando ou utilizando-se dessas 
informações. 

 

§ 5º - Apurada a responsabilidade de agente público e havendo providência a ser tomada fora do âmbito 
de atribuições da Administração Municipal, será dada ciência dos fatos aos órgãos competentes para as medidas 
cabíveis. 

 

Art. 52 - As instituições que na data da publicação deste Decreto, estiverem cadastradas como 
consignatárias junto aos órgãos e entidades da Administração direta, autárquica e fundacional, e que não 
preencham as condições nele estabelecidas, deverão se adequar a essas exigências no prazo de 30(trinta) dias, 
podendo ser prorrogado por igual período, mediante requerimento e motivação expressa, ficando mantidos os 
convênios vigentes, ou, antes deste prazo, quando ocorrer a primeira renovação de mandato de suas diretorias e 
órgãos colegiados, sob pena de descredenciamento. 

 

§ 1º - Após o término do recadastramento, ficam rescindidos todos os contratos, ajustes e convênios 
celebrados com as empresas em desacordo com as normas aqui estabelecidas. 
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§ 2º - Ocorrendo o descredenciamento em razão do disposto no caput, as obrigações de servidores 
referentes a autorização dos descontos previstos no inciso VIII, IX e XI do art. 5º deste Decreto serão mantidas até a 
liquidação do compromisso. 

 

Art. 53 - As empresas interessadas em contratar empréstimos consignados com servidores municipais da 
Administração Direta e Indireta, ainda que na modalidade de cartão de crédito, deverão fazer o cadastramento 
junto à Administração Municipal na forma estabelecida neste Decreto. 

 

Art. 54 - Os interessados deverão encaminhar à Secretaria Municipal de Administração documentação 
comprobatória da regularidade jurídica e fiscal e idoneidade econômico-financeira, na forma disposta neste 
Decreto, na Lei Federal nº 8.666/93 ou na Lei Estadual nº 9.433/05. 

 

Art. 55 - Com o recebimento da documentação pela Secretaria Municipal de Administração, esta 
encaminhará os documentos à Procuradoria Geral do Município para análise e parecer sobre sua regularidade. 

 

Parágrafo único - A Procuradoria Geral do Município encaminhará o processo administrativo de 
cadastramento para homologação do Prefeito Municipal. 

 

Art. 56 - Após o término do recadastramento, os servidores municipais apenas poderão contratar 
empréstimos consignados com as empresas devidamente recadastradas, na forma deste Decreto. 

 

Art. 57 - A permissão de acesso de representante, agente, promotor ou corretor a serviço de 
consignatário, nas dependências dos órgãos da Administração direta, autárquica e fundacional para divulgar, 
distribuir propaganda e vender produto e serviço a ser descontado em folha de pagamento dos servidores, 
empregados ou pensionistas, é de exclusiva responsabilidade do titular do respectivo órgão ou entidade. 

 

Art. 58 - A Secretaria Municipal de Administração, após consultada a Procuradoria Geral do Município 
expedirá as instruções complementares necessárias à execução deste Decreto. 

 

Art. 59 - As informações relativas aos consignados estarão disponíveis na Plataforma de Consignados. 
 

Art. 60 - Ficam revogados os decretos: 7.596, de 25 de setembro de 2008; 7.670, de 12 de janeiro de 2009; 
7.927, de 08 de janeiro de 2010; 7.938, de 03 de fevereiro de 2010; 8.508, de 12 de janeiro de 2012; 8.526, de 16 
de fevereiro de 2012; 8.721, de 01 de outubro de 2012; 9.588, de 19 de maio de 2015; 9.567, de 29 de abril de 
2015 e 9.921, de 13 de maio de 2016;  

 

Art. 61 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em 
contrário. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2020. 

 
 

 
 

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO                               

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
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ADITIVO Nº 5 15 180-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: SOLMAK 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Aditar o contrato nº420-2017-15C, firmado em 01/08/2017. O prazo de execução do 
contrato será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do seu termo final.  O valor mensal do contrato é de 
R$ 6.075,00, passando o valor do contrato atualizado para R$ 72.900,00, e o valor acumulado para R$ 291.600,00. 
DATA: 15/06/2020. 
 
ADITIVO Nº 5 16 198-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: OSMOSE 
REVERSE DESALINIZADORES LTDA-ME. Aditar o contrato nº 229-2017-16C, firmado em 01/06/2017. O prazo de 
execução do contrato, no valor de R$ 169.000,00, será prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar do seu 
termo final, passando o valor acumulado do contrato para R$ 676.000,00. DATA: 04/06/2020.  
 
ADITIVO Nº 5 05 158-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: IMPRENSA 
NACIONAL. Aditar o contrato nº 157-2019-05C, firmado em 06/05/2019. O prazo de execução do contrato, no 
valor   de R$ 330.400,00, será prorrogado até 05 de maio de 2021, a contar do seu termo final, passando o valor 
acumulado do contrato para R$ 660.800,00. DATA: 05/05/2020.  
 
ADITIVO Nº 5 10 155-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: OJO COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA. Aditar o contrato nº 119-2019-10C, firmado em 19/03/2019. O prazo de execução do contrato 
será prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a contar do seu termo final, em virtude da existência de saldo 
financeiro. DATA: 31/03/2020. 
 
ADITIVO Nº 5 10 161-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: TORRES SOM 
LTDA-EPP. Aditar o contrato nº 346-2019-10C, firmado em 20/05/2019. O prazo de execução do contrato será 
prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a contar do seu termo final, em virtude da existência de saldo financeiro. 
DATA: 19/06/2020. 
 
ADITIVO Nº 5 12 153-2020. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: 
ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA. Aditar o contrato nº 45-2019-12C, firmado em 14/02/2019. O   prazo de 
execução do contrato será prorrogado até 31/12/2020, a contar do seu termo final, em virtude da existência de 
saldo financeiro. DATA: 07/04/2020. 
 
ADITIVO Nº 5 12 157-2020. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRATADA: U E S 
PAPELARIA E COMERCIAL EIRELI. Aditar o contrato nº 660-2018-1224C, firmado em 01/11/2018. O   prazo de 
execução do contrato será prorrogado até 31/12/2020, a contar do seu termo final, em virtude da existência de 
saldo financeiro. DATA: 28/04/2020. 
 

 
 

ADITIVO Nº 5 16 050-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONTRATADA: POSTO 
RENASCER LTDA. Aditar o contrato nº 266-2019-16C, firmado em 01/04/2019. Fica estabelecido o valor unitário de 
R$ 3,71, por litro de Óleo Diesel S10, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de dezembro de 2019. O contratante 
deverá pagar à contratada, pelo reequilíbrio de preço, o valor de R$ 7.045,87, correspondente a aproximadamente 
4,45% do valor do saldo do contrato, passando o valor global atualizado do mesmo para R$ 804.572,65. DATA: 
03/02/2020. 
 

 
 

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 
 

ADITIVO Nº 5 16 055-2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA.CONTRATADA:POSTO RENASCER 
LTDA. Aditar o contrato nº266-2019-16C, firmado em 01/04/2019. Fica estabelecido o valor unitário de R$ 3,75, 
por litro de Óleo Diesel S10, retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020. O contratante deverá pagar 
à contratada, pelo reequilíbrio de preço, o valor de R$ 1.271,52, correspondente a aproximadamente 1,59 % do 
valor do saldo do contrato, passando o valor global atualizado do mesmo para R$ 805.844,17. DATA: 11/02/2020. 

 
 

LICITAÇÕES 
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ERRATA - LICITAÇÃO 165-2019 PREGÃO ELETRÔNICO 101-2019 - Avisamos que na publicação do dia 08/05/2020, 
Onde lê-se: Feira de Santana, 18/02/2020. Leia-se: Feira de Santana, 27/04/2020. As demais informações 
permanecem inalteradas. Feira de Santana, 26/06/2020. Colbert Martins da Silva Filho - Prefeito Municipal. 
 
ERRATA – LICITAÇÃO 165-2019 PREGÃO ELETRÔNICO 101-2019 - Avisamos que na publicação do dia 08/05/2020. 
Onde lê-se: Feira de Santana, 18/02/2020. Leia-se: Feira de Santana, 27/04/2020. As demais informações 
permanecem inalteradas. Feira de Santana, 26/06/2020. Denise Lima Mascarenhas – Gestora do FMS. 
 
ERRATA – LICITAÇÃO 165-2019 PREGÃO ELETRÔNICO 101-2019 - Avisamos que na publicação do dia 08/05/2020. 
Onde lê-se: Feira de Santana, 18/02/2020. Leia-se: Feira de Santana, 27/04/2020. As demais informações 
permanecem inalteradas. Feira de Santana, 26/06/2020. Pablo Roberto Gonçalves da Silva - Gestor do FMAS. 

 

 
 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 442-2020-21I 
 
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 588-2020. Repartição Interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENCAO A 
VIOLENCIA. Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CAREGADORES PARA DISPOSITIVO ELETRICO INCAPACITANTE 
SPARK 802 PERTECENTES A GUARDA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, POR PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE... Contratada: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA. VALOR GLOBAL: R$ 9.695,40 (nove mil, 
seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Amparo legal: Art. 60, inciso I, da Lei Estadual 9.433/05. 
Considerando o Parecer da Procuradoria Geral do Município, ratifico a Dispensa de Licitação para o objeto acima 
mencionado. Feira de Santana, 01/06/2020. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO – Prefeito. 
 

EXTRATO DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 442-2020-21I 
 
CONTRATO N° 347-2020-21C - Processo Administrativo Nº 588-2020. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FEIRA DE SANTANA. Objeto: AQUISIÇÃO DE BATERIAS E CAREGADORES PARA DISPOSITIVO ELETRICO 
INCAPACITANTE SPARK 802 PERTECENTES A GUARDA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, POR PROCESSO DE 
INEXIGIBILIDADE... Contratada: CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA. Valor Global: R$ 9.695,40 (nove mil, seiscentos 
e noventa e cinco reais e quarenta centavos). Assinatura do Contrato: 01/06/2020. Feira de Santana, 01/06/2020. 

 

 
 

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
LICITAÇÃO Nº 100-2020 PREGÃO ELETRÔNICO 048-2020. 

 
Objeto: Aquisição de eletrodomésticos para atender a demanda das escolas da rede municipal de ensino de Feira 
de Santana - Bahia. Informamos que a resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível no site: 
www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 26/06/2020. Jacicleide Gomes dos Santos – Pregoeira. 

 

 
 

LICITAÇÃO 116-2020 CONCORRÊNCIA PÚBLICA 027-2020 
 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção predial de unidades 
escolares da rede municipal e de demais prédios públicos que servem à Secretaria Municipal de Educação, no 
município de Feira de Santana. Tipo: Menor Preço. Data: 03/08/2020 às 08h30. Local: Teatro Margarida Ribeiro - 
Rua José Pereira Mascarenhas, 409 Capuchinhos, Feira de Santana - Bahia. Edital no site: 
www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no Departamento de Gestão de Compras e Contratações, mesmo 
endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 
26/06/2020. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL. 
 

 
 
 
 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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PORTARIA Nº 609/2020 

 
 

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o 
que dispõe o art. 109, da Lei Complementar nº 01/94, RESOLVE conceder à servidora                                           
ADRIANA MASCARENHAS MATTOS BULOS, Professora, Matrícula nº 01072641-8, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação, licença remunerada na forma da legislação eleitoral para concorrer a cargo eletivo. 

 
Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2020. 

 
 

 

 
 

 
EXTRATO DAS PORTARIAS INDIVIDUAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA 

 
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, 

 
Nº 610/2020 – Dispensar a pedido, a Professora  Adriana Mascarenhas Mattos Bulos, matrícula nº 01072641-8, da 
função de Diretora, da Escola Municipal Professor José Raimundo Pereira de Azevedo, Símbolo FGE 01. 
 
Nº 611/2020 - Dispensar a pedido, a Professora Tais Buraen dos Santos Macedo Cardoso, matrícula nº 60002654-1, 
da função de Vice -Diretora, da Escola Municipal Professor José Raimundo Pereira de Azevedo, Símbolo FGE- 04 
 
Nº 612/2020 – Designar, a Professora Tais Buraen dos Santos Macedo Cardoso, matrícula nº 60002654-1, para 
exercer a função de Diretora, da Escola Municipal Professor José Raimundo Pereira de Azevedo, Símbolo FGE- 01. 
 
Nº 613/2020 – Designar, a Professora Janete Falcão Pedreira, matrícula nº 60000320-2, para exercer a  função de 
Vice -Diretora, da Escola Municipal Professor José Raimundo Pereira de Azevedo, Símbolo FGE- 04. 
 
Nº 614/2020 – Designar a Professora, Jaciara Sá Neves, matricula nº 01072630-3, para exercer a função de Diretora, da 
Escola Municipal Otaviano Ferreira Campos- SEDE, Símbolo FGE -03. 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal, 26 de junho de 2020. 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
                                                   

MARCELO JOSÉ ALMEIDA DAS NEVES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
 
 
 
 
 
 

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO 
PREFEITO MUNICIPAL 

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA 
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO                               

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

PORTARIAS 
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FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA 
 
 
A Diretora-Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, tendo em vista o disposto na Lei Estadual                                  
Nº 9.433/2005 na Lei Federal Nº. 8.666/1993 na Lei Federal Nº. 10.520/2002, e em atenção aos princípios da legalidade, 
moralidade e publicidade que devem nortear os processos licitatórios, apresenta EXTRATO DE ADITIVOS CELEBRADOS NO 
MÊS DE JUNHO DE 2020, junto a Fundação Hospitalar de Feira de Santana. 

 
ADITIVO 

 

ADITIVO 
NÚMERO 

OBJETO DO CONTRATO CONTRATADA ORIGEM & DOTAÇÃO 
OBJETO DO 

ADITIVO 
DATA DE 

ASSINATURA 

 
 
 
 

021-20-1123 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE 
EXAMES, CONSULTAS E 
PROCEDIMENTOS CONFORME FPO, 
PARA ATENDIMENTO NO (CMDI E 
CMPC) UNIDADES INTERLIGADAS À 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE 
SANTANA. 

 
 
 
 

INSTITUTO SAÚDE BAHIA 

 
 
Licitação N.º 016 -2018 
Concorrência N.º. 002-2018 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-

99.99 
Elemento Despesa: 3.3.90.34-

0199 
Projeto de Atividade: 2076 
Fonte: 002 
 
 
 
PARECER Nº. 024/FHFS/2020 

 
 
 

Prorrogação de Prazo 
por mais 12 (doze) 
meses ao Contrato 
Nº.070-18-1123 

 
 

 
05/06/2020 

 
 
 

022-20-1123 

 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 
COPIADORAS E SERVIÇOS DE 
ENCADERNAÇÃO PARA A FUNDAÇÃO 
HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO 
ANEXO I E II DO EDITAL.  

 
 
 
M&B SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA – ME 

 
Licitação N.º 019 -2017 
Pregão Presencial N.º. 014-
2017 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-

12 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 002 
 
PARECER Nº. 027/FHFS/2020 

 
Prorrogação de Prazo 
por mais 12 (doze) 
meses e Majoração 
no Percentual de 25% 
no quantitativo do 
(lote 01) Contrato 
Nº.069-17-1123 

 
 
 

08/06/2020 

 
 
 
 

023-20-1123 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TRATAMENTO DE PISO COM SELAGEM 
E IMPERMEABILIZAÇÃO, LIMPEZA E 
ASSEPSIA COM APLICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 
HOSPITALAR PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO COMPLEXO 
MATERNO INFANTIL. 

 
 
SURYA LAVANDERIA E 
SERVIÇOS LTDA 
 

 
Licitação N.º 015 -2017 
Pregão Eletrônico N.º. 002-
2017 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-

99.99 
Projeto de Atividade: 2076 
Fonte: 002 
 
PARECER Nº. 022/FHFS/2020 

 
Prorrogação de Prazo 
por mais 12 (doze) 
meses ao Contrato 
Nº.070-17-1123 

 
 

12/06/2020 

 
 
 

024-20-1123 

 
 

 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS E FILTROS DE 
UMA AUTOCLAVE DO HOSPITAL 
INÁCIA PINTO DOS SANTOS. 

 
ELETROLABMEDIC COMERCIO 
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS E 
INFORMÁTICA LTDA –ME 

 
 
Licitação N.º 016 -2016 
Pregão Presencial N.º. 013-
2016 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-

99.99 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 
 
 
PARECER Nº. 025/FHFS/2020 

 
Prorrogação de Prazo 
por mais 12 (doze) 
meses e Ajuste de 
Preço no percentual 
de 2.26%   do 
Contrato Nº. 059-
2016 -1123 

 
 
 

17/06/2020 

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS 
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025-20-1123 

 
 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
E DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS 
UNIDADES PERTENCENTES À 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE 
SANTANA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I EM 
CONCORDÂNCIA COM O ANEXO II DO 
EDITAL. 

 
 
 
LIMP–AKY DISTRIBUIDORA 
LTDA – EPP 

 
Licitação N.º 016 -2019 
Pregão Presencial N.º. 015-
2019 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-

99.99 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 
 
 
PARECER Nº. 028/FHFS/2020 

 
 
 

Prorrogação de Prazo 
por mais 03 (três) 
meses ao Contrato Nº 
046-19-1123 

 
 
 
 

25/06/2020 

 
 
 

026-20-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
E DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS 
UNIDADES PERTENCENTES À 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE 
SANTANA, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I EM 
CONSONÂNCIA COM O ANEXO II DO 
EDITAL. 
 
 

 
 
 
SIMED COMÉRCIO DE 
PRODUTOS LTDA 

 
 
Licitação N.º 016 -2019 
Pregão Presencial N.º. 015-
2019 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-

99.99 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 
 
 
 
PARECER Nº. 030/FHFS/2020 

 
Prorrogação de Prazo 
por mais 02 (dois) 
meses e Majoração 
percentual de 25% do 
(lote 05) do Contrato 
Nº 048-19-1123 

 
 
 

25/06/2020 

 
 
 

027-20-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA 
E DESCARTÁVEL PARA ATENDER AS 
UNIDADES PERTENCENTES À 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE 
SANTANA. 

 
 

 
POTÊNCIA DISTRIBUIDORA 
LTDA. 

 
Licitação N.º 016 -2019 
Pregão Presencial N.º. 015-
2019 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-

99 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 
 
PARECER Nº. 029/FHFS/2020 

 
 
Prorrogação de Prazo 
por mais 03 (três) 
meses ao Contrato Nº 
047-19-1123 

 
 
 

25/06/2020 

 
 
 

028-20-1123 

 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DO 
HOSPITAL INÁCIA PINTO DOS SANTOS - 
O HOSPITAL DA MULHER, DE ACORDO 
COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
DO ANEXO I E II DO EDITAL. 

 
 
 

DROGAFONTE LTDA. 

 
 
Licitação N.º 012 -2020 
Pregão Presencial N.º. 010-
2020 
Elemento Despesa: 3.3.90.30-

0400 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050 
 
PARECER Nº. 034/FHFS/2020 

 
Reequilíbrio 
Econômico - 
Financeiro do item: 
055 do Contrato Nº. 
053-2020 -1123 

 
 
 

15/06/2020 

  
Feira de Santana, 26 de junho de 2020. 

 
Gilberte Lucas  

Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana 
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A Diretora-Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana, tendo em vista o disposto na Lei Estadual       
Nº. 9.433/2005 na Lei Federal Nº. 8.666/1993 na Lei Federal Nº. 10.520/2002, e em atenção aos princípios da 
legalidade, moralidade e publicidade que devem nortear os processos licitatórios, apresenta EXTRATO DE 
CONTRATO CELEBRADO NO MÊS DE JUNHO DE 2020, junto a Fundação Hospitalar de Feira de Santana. 

 

CONTRATO 

CONTRATO 
NÚMERO OBJETO CONTRATADA ORIGEM /DOTAÇÃO E VALOR R$ DATA /CELEBRAÇÃO 

PRAZO 

CONTRATUAL  
 

 
087-2020-1123 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE 

ARQUITETURA E ENGENHARIA, 
PARA ATENDER AS ESTRUTURAS 

COMPLEMENTARES DO PROJETO 

DE REDIMENSIONAMENTO 

ELÉTRICO DO O HOSPITAL INÁCIA 

PINTO DOS  SANTOS.                                                                                                                                                                             
 

 
 
SANEAR CONSULTORIA, 
GERENCIAMENTO E PROJETOS 

 
 

Dispensa: Nº. 075-2020-
1123D 
Proc. Adm.: N.º 099-2020 
Elemento Despesa: 3.3.90.39-
9900 
Projeto de Atividade: 2075 
Fonte: 050   

R$ 17.568,00 

 

Data: 22/06/2020 
 

Prazo 45 (quarenta e 
cinco) dias em 
contrato. 
 
 
 
 

 
Feira de Santana, 26 de junho de 2020. 

Gilberte Lucas  
 Diretora Presidente da Fundação Hospitalar de Feira de Santana 
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