
SECRETARY DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL

□
GOVERNO

DOESTADO
covmv-u of ofjiAmwwvwf acw v&onm

PORTARIA N° 021/2020

O Diretor Presidente da CAR, no uso das suas atribuigoes que Ihe confere o art. 25, inciso XX 

Segao III, Capitulo IV do Regimento interno e o art. 18, inciso XX do Estatuto,

Considerando a Pandemia decretada pela Organizagao Mondial da Saude - QMS, em 

decorrencia da Infecgao Humana pelo novo coronavirus (COVID-19), da sua alta letalidade e 

facil contagio;

Considerando que a situagao demanda medidas urgentes de prevengao, controle e contengao 

de riscos, danos e agravos a saude publica, a fim de evitar a disseminagao da doenga;

Considerando a determinagao da Lei Federal n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, e 

Instrugbes Normativas do Ministerio da Saude para que as pessoas fiquem isoladas em suas 

residencias, evitando, assim, o contato com outras pessoas ja contagiadas com o COVID-19;

Considerando a Declaragao de Calamidade Publica e Situagao de Emergencia em todo 

territorio baiano, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 19.540/2020, ratificada pelo Decreto 

n° 19.586/2020; a qual adota medidas temporarias para o enfrentamento a COVID-19, dentre 

elas, o isolamento social e a suspensao temporaria de circulagao, saida e chegada de 

transporte coletivo intermunicipal, publico ou privado, rodoviario e hidroviario, bem como, os 

onibus interestaduais, no territorio do Estado da Bahia (arts. 11 e 12 do DECRETO N° 19.586 

DE 27 DE MARQO DE 2020);

Considerando os Decretos Municipais, Resolugoes, Portarias e Instrugoes Normativas 

determinando o fechamento dos comercios, de escolas, academias de ginasticas, cartorios, 

teatros, cinemas, estadios, parques e demais estabelecimentos locais nao essenciais;

Considerando o fechamento dos tabelionatos, cartorios e juntas comerciais, o que impossibilita 

o registro de documentos, autenticagbes, reconhecimento de firma etc;

Considerando, ainda, a Medida Provisoria n° 931/2020 que estende o prazo para a realizagao 

da assembleia geral ordinaria das cooperativas, em fungao do estado nacional de calamidade
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publica estabelecido no Decreto Legislativo 06/2020, em razao da pandemia do Corona virus 

(COVID 19).

RESOLVE:

Art. 1° - Considerar, para fins de cadastramento e formalizagao de convenios, termo de 

colaboragao, termo de fomento, termo de cessao de uso, termo de doagao e congeneres, bem 

como os instrumentos a estes relacionados (aditivos, reti- ratificagao, encerramento e outros), o 

mandato dos dirigentes das cooperativas que enceraram ou encerrem nos proximos 210 

(duzentos e dez) dias, como prorrogados ate posterior regularizagao, sem que sejam exigidos a 

priori as atas e/ou documentos atualizados que comprovem a eficacia dos mandates das 

diretorias destas instituigoes.

Paragrafo unico: Com relagao aos mandates de associagoes que estejam vencidos ou vengam 

nos proximos 120 (cento e vinte) dias, ficam estes tambem prorrogados ate posterior 

normalizagao dos cartorios e orgaos de registro de documentos, sem que sejam exigidos pela 

CAR atas e/ou outros documentos que comprovem a eficacia dos mandates das diretorias 

destas instituigdes.

Art. 2° - Dispensar, provisoriamente, a apresentagao dos registros de alteragoes obrigatorias 

das atas e outros documentos, que deveriam ser assentadas em cartorios ou Junta Comercial, 

bem como, a autenticagao de copias, reconhecimentos de firmas, em cartorios ou outros 

orgaos de controle, provenientes de associagoes, cooperativas, colonias de Pescadores, 

prefeituras municipais e consorcios publicos, para efeito de regularidade cadastral para 

formalizagao de convenios, contratos, termos de colaboragao, fomento, cessao de uso e 

doagao, e quaisquer outros instrumentos deles derivados, no periodo compreendido entre 18 

de margo de 2020, data do reconhecimento do estado de calamidade publica pelo Estado da 

Bahia, ate o dia 1° de agosto de 2020.

Paragrafo Primeiro: Nao se incluem nesta dispensa os atos constitutivos, estatutos e 

documentos obrigatorios para formalizagao dos convenios e congeneres.

Paragrafo Segundo: Com relagao a autenticidade de documentos, o empregado da CAR 

podera atestar a copia do documento conferindo com a original, em observancia ao que dispoe
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o art. 3, inciso II da Lei 13.726/2018, sendo, para tanto, obrigatoria a identificagao do 

empregado e sua respectiva matricula.

Art 3° - Quanto a formalizagao de termo aditivo de prazo dos contratos, convenios, termos de 

colaboragao, fomento, cessao de uso e doagao; vencidos e vincendos no periodo 

compreendido entre de 18/03/2020 a 30/06/2020, podera ser feita de oficio pela CAR, sendo 

dispensada a manifestagao ou assinatura por parte da convenente/contratada, desde que o 

qestor e/ou fiscal emita parecer tecnico iustificando a necessidade de prorroqacao da viqencia.

Paragrafo Primeiro: Estendendo-se o periodo de calamidade publica em razao do COVID-19, e 

facultado a CAR dilatar unilateralmente o prazo, por mais tempo que for necessario ate a 

normalizagao do estado de calamidade publica ocasionado pelo coronavirus.

Paragrafo Segundo: Pica determinado ao gestor ou fiscal responsavel pelo acompanhamento 

dos instrumentos que faga a devida atualizagao cadastral no SACC, ficando dispensada a priori 

a subscrigao do convenente no termo aditivo, sendo obrigatoria a juntada da respectiva 

publicagao no Diario Oficial do Estado.

Paragrafo Terceiro: Para os contratos, a prorrogagao nao excedera o limite prazal estabelecido 

pelos arts. 71 da Lei n° 13.303/2016 ou 140 da Lei n° 9.433/2005.

Art. 4° - Os Convenios que estao sob a egide das diretrizes de Organismos Internacionais 

deverao seguir suas normas especificas.

Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicagao.

Salvador - BA, 03 de abril de 2020.

Wilson Jose Dias Vasconcelos

DIRETOR PRESIDENTE
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