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PROCESSO DE SANÇÃO

Considerando o disposto do Art. 136, inc.111, da Seção

1, do

capítulo li da Lei Orgânica do Município de Piatã,

Considerando a importância do Projeto de Lei Complementar nº 048/2022 que
"Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a repassar o percentual de 60%
(sessenta por cento) dos valores decorrentes do precaf:rio do FUNDEF, objeto do
Precaf:rio rf 0251190-69.2021.4.01 .9198, expedido nos autos do processo n.
0031284-50.2003.4.01.3300, nos termos do art. 4'da Emenda Constitucional n. 114

e art. 47-A da Lei rf 14.11312020 alterada pela Lei rf 14.32512022, e dl outras
providincias." Aprovado em sessão ordinária , realizada no dia 20 de setembro de

2022.

Faço Público e SANCIONO o Projeto de Lei 048/2022, que
passará a ser denominado LEI MUNICIPAL Nº 348/2022.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIATÃ, ESTADO DA
BAHIA, 21 de setembro de 2022.

MARCOS PAULO SANTOS AZEVEDO
Prefeito Municipal
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LEI Nº 348 DE 21 DE SETEMBRO DE 2022.
Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a
repassar o percentual de 60% (sessenta por cento)
dos valores decorrentes do precatório do FUNDEF,
objeto do Precatório nº 0251190-69.2021.4.01 .9198,
expedido nos autos do processo

n. 0031284-

50. 2003. 4.01 .3300, nos termos do art. 4° da Emenda
Constitucional n.

114 e art. 47-A

da

Lei n º

14.11312020 alterada pela Lei nº 14.32512022, e dá
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIATÃ, Estado da Bahia, no exercício de suas

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
presente lei.

CAPÍTULO 1
DA AUTORIZAÇÃO E DOS BENEFICIÁRIOS

Art. 1º - Fica autorizado o Município de Piatã efetuar o repasse do percentual de 60%
(sessenta por cento) dos valores decorrentes do precatório do FUNDEF, objeto do
Precatório nº 0251190-69.2021.4.01 .9198, expedido nos autos do processo n.
0031284-50.2003.4.01.3300, aos profissionais do magistério da Educação básica, em
efetivo exercício das funções em rede pública durante o período de 1997-2006, nos
termos do art. 47-A da Lei nº 14.113/2020, respeitando e aplicando a decisão na
ADPF n. 528, exarada pelo Supremo Tribunal Federal.

§ 1º - O valor objeto da presente lei tem natureza extraordinária, oriundo da ação
judicial de cobrança movida pelo Município de Piatã em face da União, em virtude da
insuficiência dos depósitos a título de complementação do FUNDEF, tendo em vista o
seu repasse à menor devido no período compreendido entre os anos de 1997 a 2006.
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Art. 2º - O valor recebido por cada profissional do magistério educação básica será
calculado de forma proporcional ao tempo de serviço e a carga horária trabalhada, em
conformidade com a regra prevista no§ 2º do art. 47-A da Lei n. 14.113/2020.

§1º. Terão direito ao pagamento ou rateio de que trata esta lei os profissionais do
magistério da educação básica que estavam em cargo, emprego ou função,
integrantes da estrutura, quadro ou tabela de servidores do Município de Piatã, com
vínculo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repasses a menor do
FUNDEF nos anos de 1997-2006.

Art. 3º - Os servidores falecidos que se enquadram na presente lei deverão ser
representados por seus herdeiros, nos termos das regras contidas no Código Civil
concernente a sucessão hereditária.

§ 1° - Os valores referentes aos servidores falecidos serão depositados em conta
específica para esse fim , sendo que só haverá liberação mediante ordem judicial.

Art. 4º - Ficará destinado o percentual de 3% (três por cento), a ser deduzido do
percentual previsto no art. 1° desta lei, para possíveis ações judiciais pelo período de
24 (vinte e quatro) meses, de modo que, inexistindo ações, o valor será rateado entre
os profissionais da educação previsto nesta lei.

CAPÍTULO li
DA FORMA DE PAGAMENTO

Art. 5° -

o

valor a ser repassado aos servidores será feito através da inserção de

evento no contracheque do servidor ativo e conta expressamente indicada pelos
profissionais inativos ou sem vínculo com o município.
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CAPITULO 111
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º. Fica constitulda uma Comissão de Acompanhamento para o levantamento de
todos os dados de identificação dos beneficiários, tempo de serviço, carga horária,
visando a elaboração da folha de pagamento, que será composta, preferencialmente,
por:

1- Dois Representantes da Secretaria de Educação;
11 - Dois Representantes da Secretaria de Administração;
Ili- Um Representante do órgão de Recursos Humanos;
IV - Um Representante da Câmara de Vereadores;
V - Três Representantes da APLB/Sindicato;
VI - Dois Representantes dos pais de alunos da rede municipal.

§ 1° - Para o cumprimento do disposto no caput, os membros da comissão terão
amplo e irrestrito acesso às folhas de pagamentos da Secretaria de Educação do
Município, relacionados ao período previsto no caput desta Lei.

§ 2º - Compete a Comissão acompanhar a listagem de beneficiários aptos a
receberem o recurso, fiscalizar o cálculo e o cumprimento dos critérios de pagamento
dos valores, dar publicidade à listagem e dar conhecimento ao Conselho Municipal de
Educação.

§ 3º - Na hipótese de já existir no Município Comissão criada para fim semelhante,
deverá esta compartilhar os dados com a Comissão criada por esta lei para validação
e ratificação.

Art. 7º - O repasse autorizado por esta lei:

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RTHFMTDEOUZFN0E5QKM0MD
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
21 de Setembro de 2022
6 - Ano VII - Nº 2153

Piatã

il'S l'.\l>O U.\ ll \Ili\

PREFEITlJ l~A MlJN 1( 1PI\ L Ul1: PI ATA
l'rn1•11 l1hlr11 \ 'hum, \N, l "•1111·11, ( ~ t• ~C17h. · 111111 1

1
- Nao se ncorpora a r muneraçao do servidor para

l',li 11.11 .~ .llHI '111101 Ili

q~1al

q1 1flr flfflllo lflQfllti

li - Não é considerado para efeitos do pagamento do dflclmo lfüCf1iro
Ili - Não deverá concorrer para a base de cá lculo

al~rlo fl ftiilu

parn peroflpçílo

flíl q11fllrp1ti1

vantagem, gratificação ou direito.

Art. 8º - Quando do pagamento aos beneficiários. serão d sconlndofl oo

nem J(')

legais.

Art. 9º - Os casos omissos serão resolvidos e solucionados p lo

omlssõo d

Acompanhamento de que trata o art. 6ª desta lei.

Ar. 1O - Caberá à Comissão, no prazo de até 05 (cinco) dias, após a pl1bllcaçao do
presente lei, publicar. através de despacho, o rol dos docw11entos nec

sérios

serem apresentados pelos beneficiários. que servirão corno comprovação do ef tlvo
exercício no período de 1997 a 2006.

Art. 11

- As despesas decorrentes da execução da presente lei correrêo

exclusivamente por conta das respectivas dotações orçamentárias especificas, de
acordo com a natureza da despesa, ficando, de logo, o Municlpio autorizado a efetuar
as suplementações que se fizerem necessárias e proceder ao reconhecimento de
dívida decorrente do patroclnio e recebimento dos créditos do precatório nº 025119069.2021.4.01 .9198 , expedido no bojo da ação judicial tombada sob o nº 003128450.2003.4.01 .3300, movida contra a União.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE PIATÃ, em 21 de setembro de 2022.

Marcos Paulo Santos Azevedo
Prefeito Municipal
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I TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 0659/2021.

TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE PIATA — BA E O BANCO
BRADESCO S/A, NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE PIATÁ, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito
no CNPJ sob o n° 13.675.681/0001-30, sito à Praça Izidro Viana, n° 38, Centro, CEP 46.765-000,
representado neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor Marcos Paulo Santos Azevedo,
brasileiro, com endereço residencial nesta cidade de Piatã, Estado da Bahia, CEP 46.765-000,
portador da cédula de identidade RG n° 680195050, expedida pela Secretaria de Segurança
Pública do Estado da Bahia, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 643.986.415-72,
doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e o BANCO BRADESCO S/A,
Sociedade Anônima Aberta, com sede no Núcleo Cidade de Deus, S/N, Prédio Novo, Bairro Vila
Yara, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP 06.029.900, inscrita no CNPJ sob o n°
60.746.948/0001-12 e Inscrição Municipal sob o n° 0000015383, neste ato representado pelos
Senhores: Jorge Luis Cardouzo, Gerente Poder Público, casado, brasileiro, com endereço
comercial na Cidade de Deus, S/N, Vila Vara, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP
06.029.900, portador de documento de identidade RG n° 56.472.134, emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°
481.633.769-53, E-mail: iorge.cardouzo@bradesco.com.br, Telefone: (11) 3684-8066 e Eliete
Maria Martins de Souza, Analista Suporte Comercial Pleno, casada, brasileira, com endereço
comercial na Cidade de Deus, S/N, Vila Yara, Município de Osasco, Estado de São Paulo, CEP
06.029.900, portadora de documento de identidade RG n°221.204.854, emitido por Secretaria da
Segurança Pública do Estado de São Paulo, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n°
294.021.648-71, E-mail: eliete.souza@bradesco.com,br, Telefone: (11) 3684-3175, doravante
denominada apenas de CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente TERMO
ADITIVO ao contrato acima mencionado, nos termos da Lei Federal n°8.666, de 21 de junho de
1993, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas e condições seguintes:
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CONSIDERANDO que permanecem os motivos ensejadores da celebração do Termo de
Contrato n°0659/2021, que ora é aditivado.
CONSIDERANDO que o contrato inicial foi celebrado para um período de 12 (doze) meses, e
que seus Termos Aditivos posteriores ainda não atingiram o prazo máximo estipulado no Inciso II,
artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93 c/c o que dispõe a CLÁUSULA SEGUNDA do mencionado
contrato.
CONSIDERANDO a variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística— IBGE, para o período acumulado nos últimos 12
(doze) meses, utilizando como referência o mês de AGOSTO de 2022, no percentual de 8,73%
(oito virgula setenta e três por cento) e ainda ao contido no parágrafo terceiro da cláusula terceira
do mencionado contrato.
CONSIDERANDO que o Aditivo não trará prejuízos à administração, o que representa a
observância ao princípio da economicidade.
CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO DE PIATÁ possui a integralidade dos recursos
orçamentários para o cumprimento da execução do termo de contrato.
CONSIDERANDO as justificativas apresentadas pela Secretaria Municipal de Administração e
Finanças.
CONSIDERNADO o quanto contido no parecer da Procuradoria Geral do Município que opina
pela legalidade do presente Termo.

RESOLVEM celebrar entre si o I TERMO ADITIVO AO CONTRATO n° 0659/2021, firmado
em 21 de setembro de 2021, cujo objeto é a prestação de serviços bancários de recolhimento de
tributos, impostos, taxas, dívida ativa, multas e demais receitas públicas devidas à
municipalidade, através de DAM, em padrão FEBRABAN, por intermédio de suas agências,com
prestação de contas por meio eletrônico dos valores arrecadados, conforme PROCESSO DE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 0019/2021, datado de 19/04/2021, originário do
Processo Administrativo n° 0061/2021, datado de 14/04/2021, que culminou no CHAMAMENTO
PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO n° 004/2021, mediante cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: O presente Termo Aditivo conforme autoriza o Inciso
II, artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, c/c o que dispõe a CLÁUSULA SEGUNDA, tem por
objeto a prorrogação do instrumento contratual original firmado em 21 de setembro de 2021, por
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mais 12 (doze) meses e o acréscimo do valor contratual no percentual de 8,73% (oito virgula
setenta e três por cento), referente a variação do índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA,
apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, para o período acumulado nos
últimos 12 (doze) meses, utilizando como referência o mês de AGOSTO de 2022, para
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, conforme autoriza o artigo 65,
Inciso II, alínea "d", da mesma Lei e pactuado no contrato original.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS: Fica prorrogado o referido contrato por mais 12
(doze) meses, alterando a CLÁUSULA SEGUNDA do contrato original, passando a vigência do
contrato a contar a partir do dia 21 de setembro de 2022 com o seu término em 21 de setembro de
2023.

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS VALORES: Ao valor original do contrato que é de R$
36.000,00 (trinta e seis mil reais), aplica-se o acréscimo do valor de R$ 3.142,80 (três mil, cento e
quarenta e dois reais e oitenta centavos), equivalente ao índice de Preços ao Consumidor Amplo —
IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, para o período
acumulado nos últimos 12 (doze) meses, utilizando como referência o mês de AGOSTO de 2022,
passando a vigorar perfazendo o valor global de R$ 39.142,80 (trinta e nove mil, cento e quarenta
e dois reais e oitenta centavos), prevalecendo os preços unitários abaixo descritos:
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

VALOR
CONTRATADO

Recebimento de Documento de
arrecadação
municipal
(por
correspondentes bancários)

R$ 2,00

Recebimento
Documento
de
arrecadação municipal (por meio
de
autoatendimento-caixa
eletrônico)

R$ 1,20

Recebimento de Documento de
arrecadação municipal (por meio
de Internet)

R$ 1,20

Recebimento de Documento de
arrecadação municipal (por meio
débito em conta)

R$ 1,20

VALOR
VALOR
ACRÉSCIMO
TARIFA
CORRIGIDO
IPCA

8,73%

R$ 0,17

R$ 2,17

8,73%

R$ 0,10

R$ 1,30

8,73%

R$ 0,10

R$ 1,30

8,73%

R$ 0,10

R$ 1,30
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CLÁUSULA QUARTA: DA MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS: Ficam mantidas as demais
cláusulas e condições contidas do Contrato original.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo terá vigência a partir de 21
de setembro de 2022.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor
e forma, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADO (A), juntamente com as
testemunhas, abaixo e a tudo presentes, para que se produzam os efeitos legais.

Piatã (BA), 19 de sete

2022.

U WNTOS AZEVEDO
PIATÃ - BAHIA
Ce /RATANTE
JORGE LUIS
CARDOUZO CPF
481.633.769-53

Assinado de forma "nal PO,
JORGE LUIS CARDOUZO CPF
481.633.76933

f:::"12"201705:51

JORGE LUÍS CARDOUZO
BANCO BRADESCO S/A
CONTRATADA
ELIETE MARIA MARTINS
DE SOUZA
CPF294.021.648-71

Assinado de forma digital por
EJETE MARIA MARTINS DE SOUZA
CPF294.021.648-71
Dados: 2022.09.20 08:44:49 -03001

ELIETE MARIA MARTINS DE SOUZA
BANCO BRADESCO S/A
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
Alessandra M /Martins

01 -

--•-r"""""drfl;

Nome
CPF n°

02 Nome
CPF n°

d. Santos
José.»
G a 6120-88
' kii:Otrt.M.17''"
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