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DE
ECRETO nº 138,
1 DE 24 DE
D OUTUBR
RO DE 2019.
“D
Dispõe sobree a execuçãoo indireta, meediante contrratação, de
seerviços da addministração pública munnicipal”.
L DE DOM MACEDO
M
CO
OSTA, no usoo das atribuições que lhee confere a
O PREFEITO MUNICIPAL
d 1993 e em face ao princípio
p
da ssimetria que tem como
lei Orgânicca, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
referencial as disposições do Decreeto Federal nº
n 9.507, de 21 de setembro de 2018,,
DE
ECRETA:
CAPÍTU
ULO I
DISPO
OSIÇÕES PR
RELIMINARE
ES
Âmb
bito de aplicaação e objetto
Arrt. 1º Este Decreto
D
disppõe sobre a execução inndireta, meddiante contraatação, de serviços
s
da
administraação pública direta do Muunicípio de Doom Macedo Costa.
Arrt. 2ºNo âmbito da administração púública direta, serão prefferencialmentte objeto dee execução
indireta, deentre outros,, os seguintes serviços:
I - alimentaçãoo;
II - armazenam
mento;
III - atividades técnicas auxxiliares de arrquivo e bibliooteconomia;
IV
V - atividades técnicas auxxiliares de laboratório;
V - carregamento e descarrregamento de
d materiais e equipamenntos;
VII - comuniccação social, incluindo jornalismo, publicidade,, relações ppúblicas e cerimonial,
diagramaçção, design gráfico,
g
webddesign, edição, editoraçãoo e atividades afins;
VIII - conservaçção e jardinaagem;
VIIII - copeirageem;
IX
X - cultivo, extração ou exxploração ruraal, agrícola ou
o agropecuáária;
X - elaboraçãoo de projetos de arquitetura e engenhaaria e acomppanhamento de execuçãoo de obras;
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XII - geomensuuração;
XIII - georefereenciamento;
XIIII - instalaçãão, operação e manutençção de máquinas e equipaamentos, inccluindo os dee captação,
tratamentoo e transmisssão de áudio, vídeo e imaagens;
XIIV - limpeza;
XV
V - manutençção de prédioos e instalaçõões, incluindo montagem
m, desmontaggem, manutenção,
reecuperação e pequenas produções
p
dee bens móveiis;
XV
VI - mensageeria;
XV
VII - monitooria de atividdades de visitação e de interação com públicco e demaiss órgãos e
entidades da Administrração Pública;
XV
VIII - receppção, incluindo recepcioonistas com habilidade de se com
municar na Linguagem
L
Brasileira de Sinais - Libras;
L
XIIX - reprograffia, plotagem
m, digitalizaçãão e atividadees afins;
XX
X - secretariaado, incluindoo o secretariaado executivvo;
XX
XI - segurançça, vigilânciaa patrimonial e brigada dee incêndio;
XX
XII - serviçoss de escritório e atividadees auxiliares de apoio à gestão
g
de doocumentaçãoo, incluindo
manuseio,, digitação ou
o digitalizaçção de docum
mentos e a tramitação de
d processos em meios físicos ou
eletrônicoss (sistemas de
d protocolo eletrônico);
XX
XIII - serviçoss de tecnologgia da inform
mação e presttação de servviços de infoormação;
XX
XIV - teleatenndimento;
XX
XV - telecom
municações;
XX
XVI - traduçãão, inclusive tradução
t
e innterpretação de Língua Brasileira
B
de S
Sinais (Librass);
XX
XVII - degravvação;
XX
XVIII - transpportes;
XX
XIX - tratameento de animais;
XX
XX - visitação domiciliar e comunitária para execuução de atividades relaciionadas a prrogramas e
projetos públicos, em áreas
á
urbanaas ou rurais;
XXI - monitorria de inclusãão e acessibiilidade; e
XX
XX
XXII - certificcação de proddutos e serviços, respeitaado o contidoo no art. 3º, § 2º deste Deecreto.
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Paarágrafo únicco. Outras attividades quee não estejaam contemplaadas na pressente lista poderão ser
passíveis de execuçãoo indireta, desde que atenndidas as veddações constantes neste Decreto.
CAPÍTULO II
AÇÕES
DAS VEDA
Adm
ministração pública
p
diretta
Arrt. 3º Não seerão objeto dee execução indireta na addministraçãoo pública diretta, os serviçoos:
I - que envolvaam a tomadaa de decisão ou posicionaamento instituucional nas ááreas de plannejamento,
coordenaçção, supervissão e controlee;
II - que sejam
m consideraddos estratégicos para o órgão ou a entidade, cuuja terceirizaação possa
m risco o conntrole de proccessos e de conheciment
c
tos e tecnologias;
colocar em
III - que estejaam relacionaddos ao poderr de polícia, de
d regulaçãoo, de outorgaa de serviços públicos e
de aplicaçção de sançãão; e
IV
V - que sejam
m inerentes às categorias funcionais abrangidas
a
peelo plano de cargos do órgão
ó
ou da
entidade, exceto dispoosição legal em
e contrário ou quando se
s tratar de cargo
c
extintoo, total ou parcialmente,
no âmbito do quadro geral
g
de pesssoal.
§ 1º Os serviços auxiliarres, instrumeentais ou accessórios dee que tratam
m os incisos do caput
poderão ser
s executadoos de forma indireta, veddada a transsferência de responsabiliddade para a realização
de atos addministrativoss ou a tomadda de decisãoo para o conttratado.

§ 2º Os servviços auxiliaares, instrum
mentais ou acessórios de fiscalizaação e consentimento
n serão objjeto de execuução indiretaa.
relacionaddos ao exercíício do poderr de polícia não
Veedação de caaráter geral
Arrt. 4º É vedaada a contrataação, por órggão ou entidaade de que trata
t
o art. 1ºº, de pessoa jurídica na
qual haja administrado
a
or ou sócio coom poder de direção que tenham relaação de parenntesco com:
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I - detentor dee cargo em comissão ouu função de confiança que
q atue na área responnsável pela
demanda ou pela contratação; ou
mente superioor no âmbitoo de cada órggão ou entidaade.
II - autoridade hierarquicam
CAPÍTUL
LO III
DO INS
STRUMENTO
O CONVOCA
ATÓRIO E DO
D CONTRA
ATO
Regras gerais
g
Arrt. 5º Para a execução inndireta de serrviços, no âm
mbito dos órggãos e das entidades de que trata o
art. 1º, as contrataçõess deverão seer precedidass de planejam
mento e o obbjeto será deefinido de forma precisa
mento convocatório, noo projeto báásico ou noo termo de referência e no contrato como
no instrum
exclusivam
mente de preestação de seerviços.
ut poderão
Paarágrafo único. Os insttrumentos coonvocatórios e os contraatos de que trata o capu
prever paadrões de aceitabilidade
a
e e nível dee desempennho para afeerição da qualidade esperada na
prestação dos serviçoss, com previssão de adequuação de paggamento em decorrência do resultadoo.
m:
Arrt. 6º É vedada a inclusãoo de disposiçções nos insttrumentos coonvocatórios que permitam
I - a indexaçãoo de preços por
p índices gerais, nas hipóteses de alocação
a
de m
mão de obra;
II - a caracterizzação do objeto como forrnecimento de
d mão de obbra;
III - a previsão de reembolsso de salárioos pela contraatante; e
V - a pessoaalidade e a subordinaçãão direta doss empregadoos da contraatada aos geestores da
IV
contratantte.
Disposiçções contrattuais obrigattórias
Arrt. 7º Os contratos de quee trata este decreto
d
conteerão cláusulaas que:
I - exijam da contratada
c
deeclaração dee responsabillidade exclussiva sobre a quitação doss encargos
trabalhistaas e sociais decorrentes
d
d contrato;
do
II - exijam a inddicação de preposto
p
da contratada
c
paara representtá-la na execcução do conntrato;
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III - estabeleççam que o pagamento
p
m
mensal
pela contratante ocorrerá appós a comprrovação do
Garantia do Tempo de
pagamento das obrigaações trabalhhistas, previddenciárias e para com o Fundo de G
Serviço - FGTS pela contratada relativas aoos empregaddos que tenhham particippado da exeecução dos
serviços contratados;
V - estabeleçaam a possibiilidade de resscisão do contrato por atto unilateral e escrito do contratante
c
IV
e a aplicaação das peenalidades cabíveis,
c
na hipótese dee não pagamento dos salários e das
d verbas
trabalhistaas, e pelo nãoo recolhimennto das contriibuições sociais, previdennciárias e para com o FG
GTS;
V - prevejam, com vistas à garantia doo cumprimentto das obrigaações trabalhhistas nas coontratações
de serviçoos continuadoos com dediccação exclusiva de mão de
d obra:
a) que os valoores destinaddos ao pagam
mento de férrias, décimo terceiro saláário, ausênciaas legais e
verbas resscisórias doss empregados da contrataada que partticiparem da execução doos serviços contratados
c
serão efettuados pela contratante
c
à contratada somente
s
na ocorrência
o
do fato geradoor; ou
b) que os valores destinados ao pagam
mento das férrias, décimo terceiro salário e verbas rescisórias
dos empreegados da coontratada quee participarem da execuçção dos serviços contrataados serão depositados
pela contrratante em conta
c
vinculaada específicca, aberta em
e nome da contratada, e com movvimentação
autorizadaa pela contratante;
VII - exijam a prestação de garantiaa, inclusive para pagam
mento de obbrigações dee natureza
trabalhistaa, previdenciária e para com o FGTS
S, em valor correspondeente a cinco por cento do
d valor do
contrato, limitada ao equivalente a dois meses do custoo da folha dee pagamento dos empreegados da
m a participaar da execuçção dos serviiços contrataados, com prrazo de validade de até
contratadaa que venham
noventa dias, contado da data de encerramento
e
o do contratoo; e
m a verificaação pela contratante, do
d cumprimento das obrigações trrabalhistas,
VIII - prevejam
previdenciiárias e paraa com o FG
GTS, em relaação aos em
mpregados da
d contratada que particciparem da
execução dos serviçoss contratadoss, em especiaal, quanto:
a) ao pagameento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remuneradoo e décimo
terceiro saalário;
b) à concessãoo de férias reemuneradas e ao pagameento do respectivo adicioonal;
c) à concessãoo do auxílio-ttransporte, auxílio-alimenntação e auxíílio-saúde, quuando for devido;
d) aos depósitos do FGTS;; e
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e) ao pagamento de obrigaações trabalhhistas e prevvidenciárias dos
d empregaados dispenssados até a
data da exxtinção do coontrato.
§ 1º Na hipóteese de não ser apresenntada a docuumentação comprobatória
c
a do cumprimento das
obrigaçõess trabalhistass, previdenciárias e para com o FGTS
S de que trataa o inciso VII do caput deeste artigo,
a contrataante comunicará o fatoo à contrataada e reteráá o pagameento da fatuura mensal, em valor
proporcionnal ao inadim
mplemento, até que a situaação esteja regularizada
r
.
§ 2º Na hipóttese previstaa no § 1º e em não haavendo quitaação das obbrigações poor parte da
contratadaa, no prazo de até quinnze dias, a contratante poderá efettuar o pagamento das obrigações
diretamente aos empregados da contratada que tenhham particippado da exxecução doss serviços
contratadoos.
§ 3º O sindicaato representante da cattegoria do trabalhador deeve ser notifficado pela contratante
c
mpanhar o paagamento das verbas refeeridas nos § 1º e § 2º.
para acom
§ 4º O pagam
mento das obrigações
o
d que trataa o § 2º, caaso ocorra, não configuura vínculo
de
empregatíício ou implicca a assunçãão de responnsabilidade por quaisquerr obrigações dele decorreentes entre
a contratante e os emppregados da contratada.
que envolvaam disponibiilização de
p
dee serviços continuados
c
Arrt. 8º Os coontratos de prestação
pessoal daa contratada de forma proolongada ou contínua para consecuçãão do objeto contratual exxigirão:
I - apresentaçãão pela conttratada do quuantitativo dee empregadoos vinculadoss à execuçãoo do objeto
do contratto de prestaçção de serviços, a lista dee identificaçãoo destes emppregados e rrespectivos salários;
s
II - o cumprim
mento das obrigações
o
e
estabelecidas
s em acordoo, convenção, dissídio coletivo
c
de
trabalho ou equivalentees das categgorias abranggidas pelo coontrato; e
d benefícioss a serem cooncedidos peela contratadaa a seus empregados, quue conterá,
III - a relação de
no mínimoo, o auxílio-trransporte e o auxílio-alimeentação, quaando esses foorem conceddidos pela coontratante.
Paarágrafo ún
nico. A adm
ministração pública
p
não se vincula às disposições estabelecidas em
acordos, dissídios
d
ou convenções
c
c
coletivas
de trabalho quee tratem de:
I - pagamentoo de particippação dos trabalhadore
t
es nos lucroos ou nos reesultados daa empresa
contratadaa;
II - matéria nãoo trabalhista, ou que estaabeleçam dirreitos não preevistos em leei, tais como valores ou
índices obbrigatórios dee encargos soociais ou preevidenciários;; e
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III - preços parra os insumoos relacionados ao exercício da atividaade.
Gesstão e fiscallização da execução do
os contratos
e
doss contratos compreendem
c
m o conjuntoo de ações
Arrt. 9º. A gestão e a fiscaalização da execução
que objetivvam:
I - aferir o cum
mprimento dos resultados estabelecidoos pela contrratada;
II - verificar a regularidade
r
das obrigaçõões previdennciárias, fiscaais e trabalhisstas; e
III - prestar appoio à instruçção processuual e ao encaaminhamentoo da documeentação pertinente para
a
reeequilíbrio, prrorrogação,
a formalização dos prrocedimentoss relativos a repactuaçãoo, reajuste, alteração,
o
com vistas a asssegurar o
pagamento, aplicaçãoo de sançõees, extinção dos contraatos, entre outras,
cumprimento das cláussulas do contrato a soluçção de probleemas relacionnados ao objeto.
Arrt. 10. A gesstão e a fisccalização de que trata o art. 10 competem ao geestor da exeecução dos
contratos, auxiliado pela
p
fiscalizaação técnicaa, administrrativa, setoriial e pelo ppúblico usuáário e, se
necessárioo, poderá teer o auxílio de terceiroo ou de empresa especcializada, deesde que justificada a
necessidaade de assistêência especializada.
LO IV
CAPÍTUL
DA REP
PACTUAÇÃO E REAJUS
STE
uação
Repactu
sob regime de mão de
Arrt. 11. Será admitida a reepactuação de
d preços doos serviços continuados
c
obra excluusiva, com visstas à adequuação ao preço de mercaado, desde quue:
I - seja observvado o interrregno mínim
mo de um anno das datass dos orçam
mentos para os quais a
proposta se
s referir; e
II - seja demoonstrada de forma analíttica a variaçção dos com
mponentes doos custos doo contrato,
devidamennte justificada.
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Reajusste
Arrt. 12. O reaajuste em seentido estritoo, espécie dee reajuste noos contratos de serviço continuado
sem dediccação exclusiva de mãão de obra, consiste naa aplicação de índice dde correção monetária
estabelecido no contraato, que retrratará a variaação efetiva do custo dee produção, admitida a adoção de
índices esspecíficos ou setoriais.
§ 1º É admitidda a estipulaação de reajuuste em senntido estrito nos
n contratoss de prazo de
d duração
igual ou suuperior a um ano, desde que não hajaa regime de dedicação
d
exxclusiva de m
mão de obra.
§ 2º Nas hipóteses
h
e
em
que o valor doss contratos de serviçços continuaados seja
f
peloos custos doss insumos, poderá
p
ser addotado o reaajuste de quee trata este
preponderrantemente formado
artigo.
CAPÍTULO V
D
DISPOSIÇÕE
ES FINAIS
Orientações gerais
Arrt. 13. As empresas
e
púúblicas e ass sociedadess de econom
mia mista controladas pela
p
União
adotarão os
o mesmos parâmetros
p
d sociedades privadas naquilo que não contrariaar seu regimee jurídico e
das
o dispostoo neste Decreeto.
Arrt. 14. A S
Secretaria Municipal
M
de Administrração expeddirá normass complemeentares ao
cumprimento do dispossto neste Deecreto.
Dissposições transitórias
c
celeebrados até a data de entrada em vigor deste Decreto, pooderão ser
Arrt. 15. Os contratos
prorrogadoos, na forma do § 2º do art.
a 57 da Lei nº 8.666, dee 21 de junhoo de 1993 , e observada, desde que
devidamennte ajustadoss ao dispostoo neste Decreto.
Arrt. 16 - Estee Decreto entra em vigoor na data da
d sua publlicação, revoogando as disposições
d
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emcontrárrio.

Doom Macedo Costa (BA), 24
2 de outubrro de 2019.

ON MOURA
EGNALDO PITO
Prefeito Muunicipal
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