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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

DECRETO MUNICIPAL Nº 04/2023, DISPÕE SOBRE A NOVA LEI
14.133 DE 1 DE ABRIL DE 2021, NOVO REGIME DE LICITAÇÕES

DECRETO MUNICIPAL Nº 04 /2023.
Dispõe  sobre  o  regime  de  transição  para  a  integral  e  exclusiva
aplicabilidade da Lei n. 14.133, de 1º de abril de 2021, que instituiu
novo regime de licitações e contratos e das outras providências.
 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  DUQUE  BACELAR,  ESTADO  DO
MARANHÃO no uso de suas atribuições legais, e dos poderes que lhe
são conferidos pela Lei Orgânica do Município e
CONSIDERANDO a  Lei  nº  14.133,  de  1º  de  abril  de  2021,  Lei  de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais
de licitação e contratação;
CONSIDERANDO  que  a  nova  Lei  Geral  de  Licitações  e  Contratos
Administrativos, em seu arts. 191 e 193, inciso II,  ao estabelecer o
prazo de dois anos para se operar a revogação da Lei Federal nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, facultou à Administração, nesse período de
transição, licitar ou contratar diretamente de acordo com seu texto ou
de  acordo  com  a  lei  antecedente  e  normas  correlatas  até  então
vigentes;
CONSIDERANDO  que  a  Lei  nº  14.133/2021  firmou  a  ultratividade  de
aplicação  do  regime  contratual  da  Lei  nº  8.666/93  aos  contratos
firmados  antes  de  sua  entrada  em  vigor  (art.  190  da  NLLCA)  ou
decorrentes  de  processos  cuja  opção  de  licitar  ou  contratar  sob  o
regime  licitatório  anterior  seja  feita  ainda  durante  o  período  de
convivência normativa (art. 191 da NLLCA);
CONSIDERANDO  a  necessidade  de  se  definir  o  marco  temporal  a  ser
utilizado para a aplicação dos regimes licitatórios que serão revogados
pela Lei nº 14.133/2021 e, assim, em prestígio a segurança jurídica,
uniformizar a aplicação da norma no âmbito da Administração Pública
Municipal;
CONSIDERANDO o teor do Parecer nº 0006/2022/CNLCA/CGU/AGU que
concluiu inexistir óbice legal e de gestão para que a “opção por licitar”
pelo “regime licitatório anterior” seja feita até o dia 31 de março de
2023,  por  meio  de  expressa  “manifestação  pela  autoridade
competente,  ainda  na  fase  preparatória”;
DECRETA:
Art. 1º - Que o Município de Duque Bacelar -Ma, até 31 de março de
2023, poderá optar por licitar ou contratar de acordo com a disciplina
constante da Lei Federal nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.666, de
1993, ou pelas normas definidas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril
de 2021, devendo a opção ser indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação direta.
Paragrafo  Primeiro:  A  definição  da  regência  legal  do  procedimento
licitatório ou da contratação direta se aperfeiçoa com a manifestação
expressa pela autoridade competente, ainda na fase preparatória, que
autoriza a despesa pretendida e o prosseguimento do feito nos exatos
termos por ele propostos.
Parágrafo segundo: Os processos licitatórios de que trata este artigo
que não tiverem a publicação do aviso de edital realizada até 01 de
abril de 2024 deverão ser cancelados.
Parágrafo  Terceiro:  O  disposto  no  “caput”  e  parágrafo  segundo  se
aplica às publicações de avisos ou atos de autorização e/ou ratificação
de contratação direta, por dispensa ou inexigibilidade de licitação.
Parágrafo Quarto: É vedada a aplicação combinada da Lei Federal nº
14.133, de 2021 com as Leis Federais nº 8.666, de 1993, nº 10.520, de
2002, consoante art. 191 da Lei Federal nº 14.133, de 2021.
Parágrafo Quinto: As contratações amparadas com recursos da União,
ainda  que  de  forma  parcial,  oriundos  de  transferências  voluntárias
deverão observar as instruções e normas indicadas nos respectivos
Instrumentos de Transferências (Termos de Convênios, Contratos de
Repasses etc.).
Art.  2º  -  Fica  estabelecido  que  a  fase  interna  dos  procedimentos
administrativos licitatórios disciplinados pelo regime da Lei Federal nº

10.520, de 2002, e da Lei nº 8.666, de 1993, bem como as contratações
diretas regidas pela ela, só poderão ser iniciadas até 30 de março de
2023;
Art. 3º - Nas licitações cujas fases internas tenham sido iniciadas até 30
de  março  de  2023,  e  autorizadas  por  ato  de  autoridade  máxima
competente, o respectivo contrato, ainda que assinados após esta data,
e toda a sua vigência, serão regidos pelas regras da legislação que
expressamente foi indicada no respectivo instrumento convocatório, na
forma prescrita pelo art. 191, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133,
de 2021.
Parágrafo Único: Os contratos de que trata o caput poderão, ainda com
espectro da ultra atividade das normas revogadas, serem prorrogados
com esteio no Artigo 191 da Lei 14.133/2021, e nos limites das leis
originárias de regência.
Art.  4º  O  contrato  cujo  instrumento  tenha  sido  assinado  antes  da
entrada em vigor da Lei Federal nº 14.133, de 2021, continuará a ser
regido de acordo com as regras previstas na legislação de regência
originária, na forma prescrita pelo art. 190 lei 14.133/21.
Parágrafo Único: Os contratos de que trata o caput poderão, ainda com
espectro da ultra atividade das normas revogadas, serem prorrogados
com esteio no Artigo 191 da Lei 14.133/2021, e nos limites das leis
originárias de regência.
Art. 5º - As Atas de Registro de Preços – ARP geradas pela respectiva
licitação  cuja  regência  legal  tenha  sido  a  Lei  8.666/93  ou  Lei
10.520/2002 continuarão válidas durante toda a sua vigência, que pode
alcançar o prazo máximo de 12 meses, sendo possível a celebração de
contratos que delas decorram, mesmo após a revogação da Lei  nº
8.666/1993, da Lei nº 10.520/2002.
Parágrafo Único: Os contratos derivados das ARP de que tratam o caput
serão  regidos  de  acordo  com as  regras  previstas  na  legislação  de
regência originária, na forma prescrita pelo art. 190 Lei nº 14.133/21.
Art. 6º - As adesões as Atas de Registro de Preços de outros Municípios
somente poderão realizarse se os atos preparatórios tenham iniciados
até ao dia 30 de março de 2023, bem como tenha sido autorizado por
Autoridade  Competente  sem  prejuízo  da  demonstração  formal  da
vantajosidade da adesão e da adequação e compatibilidade das regras
e  das  condições  estabelecidas  no  certame  que  originou  a  ata  de
registro de preços, com as necessidades e as condições determinadas
na etapa de planejamento da contratação.
Parágrafo Único: Os contratos derivados das adesões de ata de registro
de preço, serão regidos de acordo com as regras previstas na legislação
de  regência  originária,  na  forma  prescrita  pelo  art.  190  Lei  nº
14.133/21, inclusive no que diz respeito a prorrogações e alterações.
Art. 7º - Até a completa e perfeita integração do Sistema de gestão de
contratos ao Portal  Nacional  de Compras Públicas da Administração
Pública Federal, a publicidade dos procedimentos mencionados no art.
1º  deste  Decreto  se  dará  por  meio  de  veiculação  no  Diário  Oficial  do
Município, observando, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 176
da Lei 14.133/2021.
Art. 8º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  DUQUE  BACELAR,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 20 DE MARÇO DE 2023.
 
Francisco Flávio Lima Furtado
Prefeito Municipal
 

Publicado por: ALEXANDRO FURTADO DA COSTA
Código identificador: dfb978e168b95b08970f0f885ca7d939

LEI MUNICIPAL 197/2023 QUE DISPÕE, QUE OBRIGAS OS BARES
A ADOTAR O AUXILIO MULHER EM SITUAÇÃO DE RISCO.

LEI MUNICIPAL 197/2023  DUQUE BACELAR – MA 20 DE MARÇO
DE 2023.
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OBRIGA BARES, CAFÉS, QUIOSQUES, CENTROS E COMPLEXOS
GASTRONOMICOS, RESTAURANTES, CASAS NOTURNAS, CASAS
DE SHOWS E DE EVENTOS EM GERAL A ADOTAR MEDIDAS D E
AUXILIO À MULHER QUE SE SINTA EM SITUAÇÃO DE RISCO.
 
A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  DUQUE  BACELAR,  ESTADO  DO
MARANHÃO, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL FRANCISCO
FLAVIO LIMA FURTADO, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 197/2023.
Art.  1º  -  Ficam  bares,  cafés,  quiosques,  centros  e  complexos
gastronômicos,  restaurantes,  casas  noturnas,  casas  de  show  e  de
eventos em geral obrigados a adotar medidas para auxiliar as mulheres
que  se  sintam  em  situação  de  risco,  nas  dependências  desses
estabelecimentos, no âmbito do Município de Duque Bacelar.
Art.  2º  -  O  auxílio  à  mulher  será  prestado  pelo  estabelecimento
mediante a oferta de acompanhamento até o carro, ou outro meio de
transporte, ou comunicação a polícia.
§  1º  -  Deverão  ser  afixados  cartazes  nos  banheiros  femininos,  ou  em
qualquer  ambiente  do  local,  informando  a  disponibilidade  do
estabelecimento para o auxílio a mulher que se sinta em situação de
risco, e informando o disque 190.
§ 2º - Outros mecanismos que viabilizem a efetiva e comunicação entre
a mulher e o estabelecimento podem ser utilizados.
Art.  3°  -  Os estabelecimentos previstos  nesta lei  deverão treinar  e
capacitar  todos os  seus funcionários  para a  aplicação das medidas
previstas nesta lei.
Art.  4º  -  O Executivo regulamentara esta lei  em 90 (noventa)  dias
contados da data de sua publicação.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR DO
ESTADO DO MARANHÃO AOS 20 DIAS DO MÊS DE MARÇO DE
2023.
 
  FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
  PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: ALEXANDRO FURTADO DA COSTA
Código identificador: e7402107efa65c2e26e2d9b4a6f417ee

LEI MUNICIPAL 198/2023, DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO AS NECESSIDADES DE INTERESSE

PUBLICO

 LEI MUNICIPAL Nº 198 / 2023.
 
Dispõe  sobre  a  contratação  por  tempo  determinado,  para
atender às necessidades temporárias de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da constituição
federal e dá outras providências.
 
O  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  DUQUE  BACELAR  –  ESTADO  DO
MARANHÃO FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE DUQUE
BACELAR – MA, APROVOU E EU, USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS
CONFERIDAS  PELA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL,  SANCIONO  E
PROMULGO A SEGUINTE LEI: 198/2023.
 
Art. 1º - Para atender às necessidades temporárias de excepcional
interesse público os órgãos da Administração Pública Municipal poderão
efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições
e prazos previstos nesta Lei.
 
Art.  2º  -  Considera-se  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público:
 
I  –  assistências  às  situações  de  calamidade  pública  e  estado  de
emergência;

 
II - admissão de professor substituto;
 
III  –  admissão  de  profissionais  da  área  de  saúde  para  atender  a
necessidade de excepcional interesse público e realizar atendimentos
ambulatoriais e hospitalares em regime de escala de plantão;
 
IV  –  atividades relacionadas a  obrigações assumidas pelo  Município
junto  a  programas  e  convênios  firmados  com  outros  órgãos
governamentais,  programas  instituídos  pelo  Governo  Federal,
implementados  mediante  acordos  ou  convênios;
 
V - substituição de servidor licenciado de cargo de provimento efetivo
desde que o afastamento seja previsto em Lei;
 
VI – substituição de servidor detentor de cargo de provimento efetivo
no  caso  de  exoneração,  demissão,  aposentadoria  ou  falecimento,
quando não houver aprovados para o respectivo cargo em concurso
público vigente;
 
VII- suprir carências emergenciais nas áreas de logística dos órgãos e
entidades da estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal;
 
VIII - outros casos autorizados por lei.
 
Parágrafo  único.  A  contratação  de  professor  substituto  a  que  se
refere o inciso II far-se-á, exclusivamente, para suprir a falta de docente
de  carreira,  decorrente  de  exoneração  ou  demissão,  falecimento,
aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença
de concessão obrigatória.
 
Art.  3º  -  O recrutamento  do  pessoal  a  ser  contratado  será  feito
mediante  processo  seletivo  simplificado  sujeito  a  ampla  divulgação,
devendo  o  Edital  expressar  a  fundamentação  em  que  se  dá  a
contratação temporária.
 
Parágrafo  único  -  A  contratação  para  atender  as  necessidades
decorrentes de calamidade pública prescindirá de processo seletivo.
 
Art. 4º - A contratação será feita por tempo determinado, observados
os seguintes prazos máximos:
I – No caso do inciso I do art. 2º enquanto durar assistência a situações
de calamidade pública e estado de emergência;
 
II – Nos casos dos incisos II, III, IV, V, VI,VII e VIII do art. 2º, até 06
(seis) mês podendo ser prorrogado por igual período.
 
§ 1º  Poderá haver prorrogação dos contratos quando a contratação se
der por prazo inferior aos limites estabelecidos nos incisos do caput
deste artigo, respeitada, em qualquer caso, o limite máximo fixado.
 
§  2º  O  contrato  firmado  em  decorrência  de  situações  de  calamidade
pública  e  estado  de  emergência  poderá  ser  prorrogado  por  prazo
suficiente  à  superação  da  situação  calamitosa,  observado  o  prazo
máximo  de  um  ano.
 
Art. 5º - A contratação somente poderá ser feita com observância da
dotação  orçamentária  específica  e  observado  os  limites  estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
 
Art.  6º -  É proibida a contratação de servidores da Administração
direta ou indireta da União,  dos Estados,  do Distrito  Federal  e  dos
Municípios,  bem  como  de  empregados  ou  servidores  de  suas
subsidiárias e controladas.
 
§ 1º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as cumulações
amparadas  pela  Constituição  Federal,  condicionada  à  formal
comprovação  da  compatibilidade  de  horários.
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§ 2º Além da nulidade do contrato, a infração do disposto neste artigo
implicará responsabilidade administrativa da autoridade contratante e
do contratado.
 
Art.  7º  -  O  valor  a  ser  pago  ao  pessoal  contratado,  a  título  de
remuneração,  será  o  previsto  na  Lei  Municipal  que  trata  da
remuneração dos servidores públicos efetiva, observado a equivalência
da primeira referência do cargo,
 
Art.  8º  -  O  contratado  nos  termos  desta  Lei  vincular-se-á,
obrigatoriamente, ao Regime Geral de Previdência Social.
 
Art. 9º - A pessoa contratada temporariamente não poderá:
 
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no respectivo
contrato;
 
II  -  ser  nomeado ou designado,  ainda que a  título  precário  ou em
substituição,  para  o  exercício  de cargo em comissão ou função de
confiança.
 
Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo implica a
rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilidade administrativa
das autoridades envolvidas na transgressão.
 
Art. 10 - O contrato firmado extinguir-se-á:
 
I - pelo término do prazo contratual;
 
II  – retorno do servidor efetivo ao cargo ou posse de novo servidor
efetivo na vaga;
 
III - por iniciativa do contratado.
 
Art.11 - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos
termos desta Lei será contado para todos os efeitos.
 
Art.12  -  Esta  Lei  entrará  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Duque Bacelar – MA, Estado
do Maranhão, em 20 de março de 2023.
 
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL
 

Publicado por: ALEXANDRO FURTADO DA COSTA
Código identificador: 48a87bcaf83dcde0491d6da42d8e49c9

LEI MUNICIPAL 199/2023, DISPÕE SOBRE O REAJUSTE DOS
BENEFÍCIOS PAGOS PELO FAPEDUQUE

 LEI MUNICIPAL Nº 199/2023.   Duque Bacelar – 20 de março  de 2023.
Dispõe  sobre  o  reajuste  dos  benefícios  pagos  pelo  FUNDO  DE
APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DUQUE
BACELAR  -  FAPEDUQUE  e  dos  demais  valores  constantes  do
Regulamento da Previdência Social - RPS, e dá outras providências.
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR, ESTADO DO MARANHÃO
no uso de suas atribuições legais, e dos poderes que lhe são conferidos
pela Lei Orgânica do Município, remete a esta Augusta Casa Legislativa
para  apreciação  e  votação  o  seguinte  Projeto  de  Lei  Municipal:
199/2023.
  Art. 1º Os benefícios pagos pelo FAPEDUQUE serão reajustados, a
partir de 1º de janeiro de 2023, em 5,93% (cinco inteiros e noventa e

três por cento).
  § 1º Os benefícios a que se refere o caput, com data de início a partir
de  1º  de  janeiro  de  2022,  serão  reajustados  de  acordo  com  os
percentuais indicados no Anexo I desta Lei.
  Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2023, o salário de benefício e o
salário de contribuição não poderão ser inferiores a R$ 1.302,00 (um
mil e trezentos e dois reais).
  Art. 3º - Ficam fixados R$ 7.505,49 (sete mil quinhentos e cinco reais
e quarenta e nove centavos) os valores de que tratam o inciso II do art.
13 e 47 da Lei Municipal nº 70/2010.
  Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  da  presente  Lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias constantes do
orçamento vigente.
  Art.  5º  -  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ficam
revogadas as disposições em contrário.
 
GABINETE  DO  PREFEITO  MUNICIPAL  DE  DUQUE  BACELAR,
ESTADO DO MARANHÃO, EM 20 DE MARÇO DE 2023.
 
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO
 Prefeito Municipal

Publicado por: ALEXANDRO FURTADO DA COSTA
Código identificador: 77d9bec423c83f14c45890fb01f93422

LEI MUNICIPAL 200/2023, DISPÕE CONCEDE REVISÃO REVISÃO
ANUAL AO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES PARA O ANO DE 2023.

 LEI  MUNICIPAL Nº 200/2023  DUQUE BACELAR –  MA 20 DE
MARÇO DE 2023
 
CONCEDE  REVISÃO  GERAL  ANUAL  AOS  VEREADORES,
OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 29, INCISO VI E VII, 29.A,
CAPUT E
§ 1º, E ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
 
A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  DUQUE  BACELAR,  ESTADO  DO
MARANHÃO, APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A
SEGUINTE LEI: 200/2023
 
Art.  1º  Fica  concedida  revisão  geral  anual  sobre  os  valores  dos
subsídios  dos  Vereadores  no  percentual  de  5,93%  (cinco  virgula
noventa e três por cento) correspondente à variação do Índice Nacional
de Preços ao Consumidor-INPC, conforme preceitua o art. 37, inciso X
da Constituição Federal 1988.
§ 1º - A Revisão que trata do caput deste artigo, refere-se ao índice
inflacionário  verificado  no  período  de  1º  de  janeiro  2022  a  31  de
dezembro  2022.
§ 2º - Para aplicação do percentual de Revisão Geral determinada neste
artigo,  ter-se-á  como  base  os  vencimentos  praticados  no  Decreto
Legislativo 002/2020 de 31 de Março de 2020 e Lei 177/2022 de
14 de março de 2022.?
Art. 2º - Os subsídios mensais dos vereadores da Câmara Municipal de
Duque Bacelar-MA, para exercício de 2023, depois de atualizados,  fica
fixado em parcela única, no valor correspondente a R$ 3.850,85  (três
mil oitocentos e cinquenta reais e oitenta e cinco centavos).
Parágrafo único – O subsidio mensal do Presidente da Câmara de Duque
Bacelar-MA,  será  fixado  para  exercício  de  2023,  depois  de  atualizado,
em parcela única no valor de R$ 7.701,70 (sete mil setecentos e um
reais e setenta centavos), adequando-se ao Limite do Artigo 29, inciso
VI, alínea b da Constituição Federal de 1988.
Art. 3º - As despesas decorrentes da presente lei ocorrerão por conta de
dotações orçamentárias próprias do orçamento do Poder Legislativo
 
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir de 1º de março de 2023, revogadas as disposições
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em contrário.
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR – ESTADO DO
MARANHÃO AOS 20 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2023..
 
FRANCISCO FLAVIO LIMA FURTADO

PREFEITO MUNICIPAL
 

Publicado por: ALEXANDRO FURTADO DA COSTA
Código identificador: e6e23c7c50a5bfcaf9d39785ab98b6b4
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