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DECRETOS Nº 123/2021 E Nº 124/2021
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DECRETO N° 124/2021.
DE 09 DE JUNHO DE 2021

“REGULAMENTA
AMBITO

DA

O

SERVIQO

ADMINISTRAQAO

VOLUNTARIO
MUNICIPAL

NO
DE

MACAJUBA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

O PREFEITO MUNICIPAL DE MACAJUBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de
suas
atribui^oes legais e

Considerando a necessidade de regulamentar a prestagao de servigo voluntario

na
Administragao Municipal de Macajuba e o que preve a Lei Federal n° 9.608, de 18 de
fevereiro de 1998;

- Considerando que o alcance da eficiencia no servigo publico e a excelencia na prestagao
de um servigo de qualidade deve contar com a atuagao dos empregados publicos e de igual
modo com a participagao propositiva e efetiva dos cidadaos no interesse do bem-estar da
sociedade;

D E C R E T A:
Art. 1° O servigo voluntario tern como objetivo estimular e fomentar agoes de exercicio de
cidadania, solidariedade com o proximo e envolvimento comunitario, de forma livre e
organizada, ficando sua prestagao disciplinada pelas regras constantes deste Decreto.

Paragrafo unico. 0 voluntario desenvolvera trabalho compativel com seus conhecimentos,
habilidades, experiencias e interesses.

Art. 2° Considera-se servigo voluntario, na forma da Lei Federal n° 9.608/1998, a atividade
nao remunerada prestada por pessoa fisica a entidade publica de qualquer natureza ou a
instituigao privada de fins nao lucrativos, que tenham objetivos civicos, culturais,
educacionais, cientificos, recreativos ou de assistencia a pessoa, inclusive na area de
saude.
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Art. 3° O servigo voluntario nao gera vinculo funcional ou empregaticio, nem qualquer
obrigagao de natureza trabalhista, previdenciaria ou afim, com a Administragao Publica
Municipal.

Art. 4° A coordenagao do servigo voluntario ficara
Municipal, inclusive a inscrigao, gestao do cadastro e

a cargo de cada Secretaria ou Orgao
acompanhamento dos voluntarios.

§ 1° A Secretaria de Administragao devera editar

portarias para uniformizagao dos
procedimentos administrativos para contratagao de prestadores de servigos voluntarios no

ambito da Administragao Publica Municipal.

§ 2° A administragao bem como a prestagao dos servigos pelos voluntarios cadastrados

, nao

acarretarao onus ao Poder Executive Municipal.

§ 3° Devera ser mantido cadastro de voluntarios e de instituigoes privadas de fins nao
lucrativos que tenham objetivos previstos no caput do art. 2°, interessadas em receber a
prestagao de servigo voluntario, as quais deverao dispor de espago fisico e os meios para a
realizagao das atividades voluntarias.

Art. 5° A prestagao de servigo voluntario sera precedida da celebragao de termo de adesao,
entre o orgao ou entidade interessada e o prestador do servigo voluntario, conforme modelo
do Anexo I.

§ 1° Uma vez deferido, e tendo o termo de adesao sido devidamente preenchido e firmado
pela autoridade competente, este devera ser encaminhado ao Setor de Recursos Humanos
para conferencia e posterior arquivo em prontuarios e/ou pastas proprios.

§ 2° O termo de adesao so podera ser formalizado apos a verificagao da idoneidade do
candidate a prestagao de servigo voluntario e da regularidade da sua documentagao civil,
bem assim da apresentagao de atestado medico de saude fisica e mental.

§ 3° Do termo de adesao a que se refere o caput deste artigo deverao constar, no minimo:
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- o nome e a qualificagao completa do prestador de serviqos voluntarios;
II - O local, o prazo, a periodicidade

semanal e a duragao diaria da prestagao do servigo;

III - a definigao e a natureza das atividades a serem desenvolvidas;
IV - os direitos, deveres e proibigoes inerentes
ao regime de prestagao de servigos

voluntaries;

V - a ressalva de que o prestador de servigos voluntarios
prejuizos que por sua culpa ou dolo vier a causar

e responsavel por eventuais

a Administragao Publica Municipal e a
terceiros, respondendo civil e penalmente pelo exercicio irregular de suas fungoes, inclusive
quando o dano decorrer da interrupgao
sem a previa e expressa comunicagao de que trata
o § 3° deste artigo, da prestagao
dos servigos a que voluntariamente tenha se
comprometido;

VI - as demais condigoes, direitos, deveres e vedagoes previstos neste Decreto

§ 4° A periodicidade e os horarios da prestagao do servigo voluntario poderao
ajustados entre o orgao ou entidade municipal e o voluntario, de acordo
conveniencia de ambas as partes.

ser livremente

com a analise de

§ 5° Os horarios e dias de colaboragao poderao
ser flexibilizados, nos limites do aceitavel
pela beneficiaria da prestagao de servigo voluntario.

Art. 6° O prestador de servigo voluntario podera
ser ressarcido pelas despesas
extraordinarias que comprovadamente realizar no desempenho das atividades
voluntarias.

§ 1° Nenhuma despesa sera ressarcida se nao tiver sido previamente
autorizada pelo orgao
ou ente municipal competente, onde o servigo voluntario estiver sendo prestado, sendo
obrigatoria a assinatura do titular da pasta na
requisigao do empenho ou adiantamento.
/

A

tt
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§ 2° De todas as despesas autorizadas

e realizadas pelo voluntario se dara publicidade
atraves dos meios legais, contendo relagao discriminada dos
valores das despesas pagas a
cada mes e indicagao de quern recebeu tais valores.
Art. 7° A prestagao de servigos voluntaries tera prazo de duragao de ate 1 (urn)
ano,
prorrogavel por iguais e sucessivos periodos, a criterio do orgao ou ente municipal
ao qual
se vincule o servigo, mediante termo aditivo.
Paragrafo unico. O Termo de Adesao podera ser alterado pelas partes, de comum acordo,
podendo ser rescmdido unilateralmente mediante comunicagao escrita, independentemente
de motivagao, a qualquer tempo.
Art. 8° A conclusao do cadastro dos interessados a prestagao de servigo voluntario devera
observar, no minimo, a seguinte documentagao:

I - copias da Carteira de Identidade e do Cadastro de Pessoa Fisica;
II - comprovante de residencia;

III - comprovante de matricula ou diploma de conclusao de curso e comprovante de
regularidade junto a orgaos de classe no caso de atividades que exijam qualificagao
especifica.

Art. 9°. O servigo voluntario somente podera ser exercido apos o cadastramento junto a
Secretaria competente, sob pena de responsabilidade.

Art. 10. Sao direitos do prestador de servigos voluntaries:

I - escolher uma atividade para a qual tenha afinidade;

II - receber capacitagao e/ou orientagoes para exercer adequadamente suas fungoes;

III - encaminhar sugestoes e/ou reclamagoes ao responsavel pelo corpo de voluntarios
orgao, visando o aperfeigoamento da prestagao dos servigos;
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IV - ter a sua disposipao local adequado
pessoal.

e seguro para a guarda de seus objetos de uso

Art. 11. Sao deveres do voluntario cadastrado, dentre outros.

sob pena de desligamento:

I - respeitar as regras da instituigao;
li - zeiar pelo presti'gio da entidade

e pela dignidade de seu trabalho, mantendo

comportamento compativel;
III - identificar-se mediante o
uso do cracha que Ihe for entregue nas dependencias do
orgao ou entidade no qua! exerce suas atividades ou fora dele quando a seu
servigo;
IV - exercer suas atividades com zelo e responsabilidade;

V - atuar com respeito e urbanidade;

VI - manter sigilo sobre assuntos dos

quais, em razao do trabalho voluntario, tiver

conhecimento;

VII - responder por perdas e danos
que, comprovadamente, vier a causar a bens da
beneficiaria da prestagao de servigo voluntario.
decorrentes da inobservancia de normas
intemas;

VIII - utilizar com parcimonia

os recursos que Ihe forem disponibilizados e zeiar pelo

patrimonio publico;

IX - cumprir, fielmente, a programagao do trabalho voluntario,
comunicando a Secretaria
responsavel fato que o impossibilite a continuidade de suas atividadesX - justificar as ausencias nos dias em que estiver escalade para a prestagao de servigo
voluntario;
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XI - empenhar-se em oferecer os melhores

XII - desempenhar suas tarefas

servigos possiveis;

sem qualquer discriminagao racial, sexual, religiosa, politica

ou outra;
XIII- respeitar o desejo de confidencialidade daqueles a quern oferece ajuda;
XIV- promover a compreensao mutua;
XV- responder a necessidades de outrem com humanidade
e empatia; e
XVI - trabalhar em equipe.

§ 1° Constatada a violagao dos deveres mencionados
sera imediatamente afastado, devendo
assegurada a ampla defesa.

nos incisos deste artigo, o voluntario

antes do seu desligamento definitive, ser

§ 2° O voluntario e responsavel por todos

os atos que praticar na prestagao do servigo,
respondendo civil e penalmente pelo exercicio irregular de suas atribuigoes.

§ 3° Nao sera admitido novo cadastre de prestador de servigo voluntario que fora desligado
antenormente por violagao das proibigoes e deveres definidos
neste Decreto.
Art. 11. Ao prestador de servigo voluntario e vedado, principalmente:

I - identificar-se, invocando sua qualidade de prestador de servigo voluntario, quando nao
estiver no pleno exercicio das atividades voluntarias
desenvolvidas, ou utilizar-se de tal
condigao para valer-se de prerrogativas proprias de agentes publicos;

II - receber, a qualquer titulo, remuneragao pela prestagao do servigo voluntario;
III - interferir em condutas definidas pela diregao;
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IV - mcorrer em despesas no desempenho das
autorizado;

atividades voluntarias, exceto quanto

V - utilizar-se da qualidade de prestador de servigo voluntario
tipo de atnbuiqao que seja privativa de agente publico.

para desempenhar qualquer

Art. 12. Cada orgao

OU entidade publica que mantenha corpo de prestadores de servigos
voluntaries devera designer, para coordena-lo,
agente publico de eeu quadro de poooeal, oo

qual competira zelar pelo fiel cumprimento das

normas constantes deste Decreto, sob pena

de responsabilidade funcional.

Art. 13. 0 exerdcio do servigo voluntario nao substituira o de qualquer categoria profissional
ou o de qualquer servidor publico.

Art. 14. Ao termino do prazo estabelecido no termo de adesao sera expedido certificado,
contendo a mdicagao do local onde foi prestado o servigo, do periodo e da carga horaria
cumprida pelo voluntario.
Art. 15. As despesas decorrentes da execugao do presente Decreto correrao por
conta de
verba orgamentaria propria.

Art. 16. Os casos eventualmente omissos serao resolvidos pelo Chefe do Poder Executive
Municipal.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao, revogando as disposigoes
em contrario.

Gabinete do Prefeito Municipal de Macajuba/BA, 09 de junho de 2021.

LUCIANO PAf/pONETDE SOUSA
/ Prefeito Municipal
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REPUBLICAQAO DO DECRETO N.° 123/2021
DECRETON.0 123/2021
DE 08 DEJUNHO DE 2021
DISPOE

SOBRE

LIMITAQOES

FUNCIONAMENTO
DE PRESTAQAO

DO
DE

A

CIRCULAQAO

COMERCIO
SERVIQOS,

E
EM

NOTURNA,

ESTABELECIMENTOS
CONSONANCIA

COM

O DECRETON0 20.517/2021 DE 07 DE JUNHO DE 2021 DO
GOVERNO

DO

ESTADO

DA

BAHIA

E

DA

OUTRAS

PROVIDENCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACAJUBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuiQoes legais, e
CONSIDERANDO os Decretos Municipals n° 034/2021, n° 050/2021

n° 070/2021, n°

071/2021, n° 075/2021, n° 079/2021, n.° 084/2021, n° 86/2021, n° 100/2021, n° 105/2021, n°
108/2021, n° 109/2021, n° 113/2021, n° 116/2021, e n° 121/2021.
CONSIDERANDO a edigao do Decreto n° 20.517/2021, pelo Governo do Estado da Bahia
que trata de novas medidas de restrigao com vistas a combater a pandemia causada
pela COVID-19;
CONSIDERANDO que o exito na prevengao e controle do Novo Coronavirus depende do
envolvimento da sociedade em geral;
DECRETA:
Art. 1° - Fica determinada a restrigao de locomogao noturna, vedados a qualquer individuo a
permanencia e o transit© em vias, equipamentos, locals e pragas publicas, das 20h as 05h,
de 08 ate 15 de iunho de 2021, EXCETO nas hipoteses de deslocamento para Ida a
servicos de saude ou farmacia, para compra de medicamentos. ou situacoes em que
fique comprovada a urqencia.

VI
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§ 1° - Os estabelecimentos comerciais e de servigos essenciais deverao encerrar
as suas atividades com ate 30 (trinta) minutos de antecedencia do periodo
estipulado no artigo 1°, ou seja, as 19h30min, de modo a garantir o deslocamento
dos seus funcionarios e colaboradores as suas residencias. Tambem deverao
observar o uso obrigatorio de mascara cobrindo boca e nariz por funcionarios e
clientes e disponibilizando alcool em gel para funcionarios e clientes;
§ 2° - A restrigao prevista no caput deste artigo nao se aplica aos servidores,
funcionarios e colaboradores, no desempenho de suas fungoes, que atuam nas
unidades publicas ou privadas de saude e seguranga;
§ 3° - Ficam excetuados, da vedagao prevista no caput deste artigo o funcionamento
dos terminals rodoviarios, bem como o deslocamento de funcionarios e colaboradores
que atuem na operacionalizagao destas atividades fins;
§ 4° - Ficam excetuados, da vedagao prevista no caput deste artigo os servigos de
entrega em domicilio (delivery) de farmacia e medicamentos e as atividades
profissionais de transporte privado de passageiros.

Art. 2° - Os estabelecimentos comerciais que funcionem como RESTAURANTES,
LANCHONETES, E SIMILARES deverao encerrar o atendimento presencial ate as 19h de
segunda a sexta-feira e aos sabados e domingos ate as 14h, sera permitida apenas a
comercializacao de alimentos, sendo terminantemente proibida a venda de bebidas
alcoolicas durante o final de semana. O servigo de entrega de alimentos (delivery) e
permitido ate as 24h, ou seja, meia noite.
$ 1° - O funcionamento de bares e similares segue proibido aos finals de
semana, tambem segue proibida a venda de bebidas alcoolicas em quaisquer
estabelecimentos comerciais durante os finals de semana ate o dia 15 de iunho
de 2021.
Art. 3°- Fica proibido o funcionamento de academias ou outros estabelecimentos
voltados para a realizacao de atividades fisicas, de 08 ate 15 de iunho de 2021,
§ 1° - Estudios de pilates poderao funcionar ate as 19h30min respeitando o limite de
04 (quatro) clientes/participantes atendidos por vez, observando tambem o uso
obrigatorio de mascara cobrindo boca e nariz por funcionarios e clientes/participantes
e disponibilizando alcool em gel para funcionarios e clientes/participantes.
Art. 4°
Ficam suspenses eventos e atividades que gerem aglomeragoes
independentemente do numero de participantes, ainda que previamente autorizados, que
envolvam aglomeragao de pessoas, tais como: eventos desportivos coletivos e amadores,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAJUBA
Praga Dr. Castro Cincura, 225, Centro, Macajuba-BA
(74) 3259-2126

Certificação Digital: RAQ1YKX3-2AZXOM4U-MNPX3Y3Y-KGDHATDR
Versão eletrônica disponível em: http://macajuba.ba.gov.br

W1

/

Edição 1.739 | Ano 14
10 de junho de 2021
Página 12

MACAJUBA
Goi/ernanclo pnratbdos!

cerimonias de casamento, eventos recreativos em logradouros publicos ou privados, circos,
eventos cientificos, solenidades de formatura, passeatas e afins, bem como aulas em
academias de danga e ginastica, shows, festas publicas ou privadas, durante o periodo de
08
ate
15
de
junho
de
2021.

Paragrafo unico - Os atos religiosos liturgicos poderao ocorrer, desde que
cumulativamente
sejam
atendidos
os
seguintes
requisitos:
I - respeito aos protocolos sanitarios estabelecidos, especialmente o distanciamento
social
adequado
e
o
uso
de
mascaras;
II

instalagoes

fisicas

amplas,

que

permitam

ventilagao

natural

cruzada;

III - limitagao da ocupagao ao maximo de 25% (vinte e cinco por cento) da capacidade
do local.

Art. 5° - Nas feiras livres municipals e no comercio de rua/ambulante e permitida
ARENAS a participagao de feirantes e comerciantes/ambulantes locals.

Paragrafo unico - Em caso de descumprimento por parte de proprietaries de
estabelecimentos comerciais, a Prefeitura Municipal de Macajuba, notificara o
proprietario, podendo realizar a interdigao do estabelecimento e ate mesmo cagar
o alvara de funcionamento.

Art. 6° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagao e tera vigencia do dia 08 ate
15 de junho de 2021, ficando revogadas todas as disposigoes em contrario.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MACAJUBA, em 08 de junho de 2021.

LUCIANO^AMBONET DE SOUSA
Preferto Municipal
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