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ACORDO N°  08/2019, PARA CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS COM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE 
PAGAMENTO QUE, ENTRE SI, CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA E A 
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB 
CRED EXECUTIVO. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, CNPJ n° 14.674.303/0001-02, com sede situada 
à 4°  Avenida n.° 495, Plataforma V, Centro Administrativo da Bahia — Salvador-BA, neste ato 
representado pelo seu Presidente Conselheiro GILDÁSIO PENEDO CAVALCANTI DE 
ALBUQUERQUE FILHO, doravante denominado CONSIGNANTE, e a COOPERATIVA DE CRÉDITO 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BANIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO, CNPJ 
n°  04.321.309/0001-34, com sede à Av. Luiz Viana Filho, n° 260, Centro Administrativo da Bahia — 
CAB, CEP: 41.745-003, Salvador-BA, neste ato representado por seu Diretor ALEXANDRE PATARO 
CHAGAS DE OLIVEIRA, CPF n° 810.145.545-00, doravante denominada CONSIGNATÁRIA, com base 
nas disposições do Decreto Estadual n° 17.251, de 05 de dezembro de 2016, Decreto Federal n° 
10.820, de 17 de dezembro de 2003, e Lei Estadual-BA n° 9.433/05, Processo n° TCE/003863/2019, 
resolvem celebrar o presente Acordo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Acordo a possibilidade de consignação, pela CONSIGNATÁRIA, de 
empréstimos, juros e amortizações deles decorrentes, na folha de pagamento dos servidores ativos do 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia, mediante o oferecimento de taxas de juros e respectivos 
encargos contratuais diferenciados, no Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo 
CONSIGNANTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA — DOS EMPRÉSTIMOS 

2.1 A concessão de empréstimos aos servidores mencionada na Cláusula Primeira ocorrerá mediante 
consignação em folha de pagamento do CONSIGNANTE, programação orçamentária e normas 
operacionais da CONSIGNATÁRIA. 

2.2 Os empréstimos serão concedidos através das agências e escritórios da 
CONSIGNATÁRIA localizados no Estado da Bahia, cabendo à Agência situada no prédio da Secretaria da 
Fazenda do Centro Administrativo da Bahia a representação do Contrato. 

2.3 O empréstimo mediante consignação somente poderá ser concedido ao servidor ativo vinculado a 
órgão ou entidade cuja folha de pagamento seja administrada pelo CONSIGNANTE. 

2.4 Os descontos facultativos realizados em folha de pagamento somente serão admitidos com autorização expressa 
do servidor, empregado ou pensionista, sendo de responsabilidade da CONSIGNATÁRIA a guarda e a conservação 
do documento correspondente, que deverá ser colocado à disposição do CONSIGNANTE sempre que solicitado. 

2.5 O valor de empréstimo contratado será liberado pela CONSIGNATÁRIA exclusivamente ao servidor interessado, 
por meio de crédito na conta-corrente de sua titularidade, indicada pelo mesmo, ou cadastrada no Sistema de 
Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo CONSIGNANTE. 

2.6 As prestações mensais de amortização de empréstimos e parcelas de juros a eles relativos deverão observar os 
limites para consignação em folha de pagamentos previstos no art.19. do Decreto n°  17.251/2016. 

2.7 Na hipótese de liquidação antecipada do empréstimo, a CONSIGNATÁRIA deverá recompor a margem 
consignável do servidor no Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo 
CONSIGNANTE, em até 24 (vinte e quatro) horas após o término dos prazos de compensação bancárias fixadas 
pelo Banco Central do Brasil. 

2.8 Havendo alteração nas consignações obrigatórias que Impliquem em redução da margem consignável do 
servidor, poderá o CONSIGNANTE suspender os descontos em folha das prestações mensais vincendas, 
comunicando o fato à CONSIGNATÁRIA, via Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado 
pelo ONSIGNANTE, e observando os limites previstos no Decreto n° 17.251/2016. 
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5.2 Caberá ao CONSIGNANTE a contratação de empresa responsável pelo gerenciamento e Manutenção 
Sistema de Consignações em Folha de Pagamento e a definição das regras para o seu funcionamento. 
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2.9 Nas hipóteses em que frustrado o desconto em folha de pagamento, seja qual for o motivo, caberá à 
CONSIGNATÁRIA notificar o senridor a respeito, para que este se manifeste quanto à possibilidade de regularização 
do desconto, antes de oficiar aos órgãos de proteção ao crédito. 

2.10. As consignações poderão ser canceladas: 

1— a pedido do servidor, com a anuência da CONSIGNATÁRIA; 
II — a pedido da CONSIGNATÁRIA; 
III — de ofício, pelo órgão ou entidade responsável, nas seguintes hipóteses: 

Por força de lei; 
Por ordem judicial; 
Por motivo de justificado interesse público, reconhecido por ato da autoridade competente; 
Por superveniência de determinação legal ou judicial que torne inexequível a prestação 
estipulada; 
Pár vício insanável no processo de averbação; 
Quando forem responsáveis por ultrapassar os limites de consignação constantes no Decreto n° 
17.251/2016. 

2.11 Caberá ao CONSIGNANTE a definição do número de contratos de empréstimo, liberados por vez 
para cada um dos servidores do Tribunal de Contas do-Estado da Bahia. 

2.12 O CONSIGNANTE obrigar-se-á ao cumprimento do termo de averbação, ressalvada a 
superveniência de determinação legal ou judicial que torne inexequíveis as correspondentes prestações 
ou quando implicarem em ofensa aos limites impostos no Decreto 17.251/2016. 

2.13 A liberação de empréstimos para servidores fora das regras Fixadas do Decreto n° 17.251/2016 são 
de 	 inteira 	 responsabilidade 	 da 
CONSIGNATÁRIA, sendo vedada a utilização do Sistema de Consignações em Folha de Pagamento 
utilizado pelo CONSIGNANTE para a venda e/ou contratação de serviços não contemplados neste Acordo. 

2.14 Além de parcelas relativas a empréstimos, conforme descrito no objeto deste contrato, a Cooperativa 
poderá consignar em folha de pagamento as quotas-partes dos seus associados, se assim autorizado pelos 
referidos associados. 

2.15 Competem à Coordenação de Recursos Humanos — CRH prestar todas as informações necessárias ao 
processamento dos empréstimos e demais expedientes relativos ao presente Acordo, garantindo a 
confiabilidade e segurança das mesmas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA COBERTURA DOS CUSTOS OPERACIONAIS 

3.1 Tratando-se de entidade composta por servidores do Estado não serão cobrados taxas de manutenção 
do sistema. 

CLÁUSULA QUARTA - DO DESLIGAMENTO E DA MOVIMENTAÇÃO DO SERVIDOR 

4.1 Nas hipóteses de falecimento ou desligamento do servidor, se o valor do desconto não bastar para o 
pagamento do débito do servidor, fica o CONSIGNANTE, desde logo, eximido de qualquer responsabilidade 
pelo pagamento do saldo devedor do empréstimo, competindo à CONSIGNATÁRIA valer-se dos meios 
legais para a satisfação do seu crédito. 

4.2 Fica vedado à CONSIGNATÁRIA alterar ou vincular o contrato de empréstimo em unidade distinta 
daquela onde o servidor ou empregado esteja lotado. 

CLÁUSULA QUINTA - DA AVERBAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO 

5.1 Caberá ao CONSIGNANTE a definição do modelo para a averbação dos valores na folha de 
pagamento. 
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5.3 A CONSIGNATÁRIA, com a assinatura do presente instrumento, compromete-se a cumprir os 
prazos fixados para os procedimentos de integração entre o Sistema de Consignações em Folha de 
Pagamento utilizado pelo CONSIGNANTE e o Sistema Integrado de Recursos Humanos, possibilitando as 
averbações dentro das normas regulamentares das consignações de valores na folha de pagamento e 
declara conhecer e aceitar todas as normas que regem as consignações do Estado da Bahia, incluindo as 
posteriores alterações que venham a alcançar a matéria. 

5.4 É de exclusiva responsabilidade do CONSIGNATÁRIA a autenticidade das informações lançadas no 
Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo CONSIGNANTE, referentes aos 
empréstimos concedidos e valores a serem consignados. 

5.5 É vedado à CONSIGNATÁRIA averbar valores no Sistema de Consignações em Folha de Pagamento 
utilizado pelo CONSIGNANTE em desacordo com o contrato assinado com o servidor, que sempre deverá 
ser convocado para assinatura de novo documento, caso necessário. 

5.6 É vedado à CONSIGNATÁRIA divulgar informações dos servidores CONSIGNANTE eventualmente 
disponibilizadas no Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo CONSIGNANTE. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES 

6.1 O CONSIGNANTE obriga-se a repassar à coNsiGNATARiA, mensalmente, até o 100  
(décimo) dia útil de cada mês, o total das prestações devidas pelos consignados, ou relativas à 
liquidação dos empréstimos ou financiamentos concedidos pela CONSIGNATÁRIA, objeto deste 
Acordo. 

6.2 O CONSIGNANTE disponibilizará para a CONSIGNATÁRIA todos os dados e informações, via Sistema 
de Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo CONSIGNANTE, para conferência sobre os 
descontos efetivados na folha de pagamento, através de arquivo do sistema. 

6.3 Competirá ao CONSIGNANTE a baixa e liquidação das parcelas no Sistema de Consignações em 
Folha de Pagamento utilizado por ele e à CONSIGNATÁRIA a baixa, a liquidação co controle desses 
pagamentos no seu sistema de controle privado. 

CLÁUSULA SÉTIMA — DAS DEMAIS CONDIÇÕES 

7.1 A CONSIGNATÁRIA deverá disponibilizar no Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado 
pelo CONSIGNANTE informações atualizadas sobre taxas de juros praticadas nos empréstimos, possibilitando 
a realização, pelo servidor, de simulação de operações e pesquisa de mercado. 

7.2. Compete à CONSIGNATÁRIA a fiscalização dos seus agentes e representantes, cabendo-lhe a 
responsabilidade pelas ações dos mesmos, com vistas a preservar a integridade, a confiabihdade, a segurança 
e o sigilo das transações realizadas. 

7.3 A modificação ou novação contratual somente poderá ser formalizada por aditamento deste documento 
ou instrumento inscrito. 

7.4 Os avisos, comunicações ou notificações decorrentes deste Acordo serão feitos por escrito e validados 
mediante o envio aos destinatários indicados pelas partes, altemativamente, de carta registrada, notificação em 
cartório, fax, e-mail ou outro meio de correspondência, cabendo a escolha do instrumento ao CONSIGNANTE. 

7.5 A subcontratação pela CONSIGNATÁRIA de serviços acessórios, operacionais ou auxiliares ao objeto 
deste Acordo somente será admitida caso sejam observadas as exigências definidas pelo Banco Central do 
Brasil, para o tipo de operação correspondente. 

7.6 Na hipótese do Item 7.5, a CONSIGNATÁRIA assumirá a responsabilidade dos atos 
praticados pelos subcontratados, inclusive no tocante ao atendimento prestado aos clientes e 
usuários e ao cumprimento do toda a legislação que geie a matéria. 

7.7 Aplicam-se ao presente Acordo, subsidiariamente e, no que couberem, as disposições da Lei Federal n° 
8.6.de 21 de junho de 1993, e da Lei Estadual n°9.433, de 1°  de março de 2005. 
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CLÁUSULA OITAVA—DA SUSPENSÃO 
_ 

O não atendimento às disposições previstas no Decreto n° 17.251/2016 poderá acarretar a suspensão da 
CONSIGNATÁRIA dentro do Sistema de Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo 
CONSIGNANTE, para a concessão de novos empréstimos a servidores do CONSIGNANTE, ou a suspensão 
de determinado contrato averbado, até que sejam regularizadas as pendências identificadas. 

CLÁUSULA NONA — DA DENÚNCIA DO ACORDO 

É facultado às partes denunciar o presente Acordo a qualquer tempo, mediante simples aviso escrito com 
antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias, o que implicará sustação imediata do processamento dos 
empréstimos ainda não averbados, continuando, porém, em pleno vigor em relação aos empréstimos já 
concedidos até a sua efetiva liquidação, em especial quanto às cláusulas compatíveis com os repasses, 
ressarcimentos e inadimplemento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO ACORDO 

10.1 O CONSIGNANTE poderá rescindir o presente Acordo nas seguintes hipóteses: 

quando constatada atuação da CONSIGNATÁRIA em desacordo com a lei ou por violação a 
direito do servidor, induzindo-o, mantendo-o em erro ou mediante qualquer outro meio fraudulento, 
simulação, dolo, conluio ou culpa, que caracterize a utilização indevida da folha de pagamento; 

quando ocorrer o cancelamento do certificado de Registro Cadastral - CRC; 
por uso indevido das informações disponibilizadas via Sistema de Consignações em Folha de 

Pagamento utilizado pelo CONSIGNANTE, apurado em processo administrativo. 

10.2. Não serão considerados como cessão a terceiros, nem como motivo de rescisão do presente ajuste 
a fusão, cisão, incorporação, alteração social ou modificação da estrutura da consignatária, não 
prejudiciais à execução deste Acordo ou a seu registro como consignatária, operando-se as alterações 
compatíveis no presente ajuste e no competente registro de consignatária. 

10.3 O CONSIGNANTE não responde nem solidariamente, nem subsidiariamente, nas eventuais 
condenações ocorridas em processos movidos por consignados contra a CONSIGNATÁRIA. 

11.CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PRAZO 

O presente Acordo terá duração de 60 (sessenta) meses, a partir da data de publicação no Diário Oficial 
Eletânico do TCE-BA (eDOTCE). 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

As partes elegem o foro da cidade de Salvador, Bahia, para dirimir qualquer questão resultante do 
presente Acordo. 

E, estando assim justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de Igual teor, na presença 
das testemunhas abaixo, para que produza os devidos efeitos legais. 
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'rad Soares Barbosa SEC 112588188 2616 11/10/2018 11/10/2018 
Rodrigues 

Nizan Lima dos Santos SEC 110898579 2616 11/10/2018 22/11/2013 

Maria do Carmo Maia Brito SEC 111014306 2616 11/10/2018 16/01/2014 

As melhorias posteriores à data das inativaçoes deverão ser incorporadas aos 
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal. 

Salvador 12 de Junho de 2019 

Aloisio Medrado Santos 
Substituto de Conselheiro Relatar 

Tomei conhecimento 

Danilo Ferreira Andrade 
Representante do Ministério Público de Contas 

Processo n.°:TCE/004199/2019 
Natureza: Trasnferência para Reserva 
Origem: Superintendência da Previdência do Estado da Bahia - SUPREV 
Relatar: Conselheiro Marcus Vinicius de Barros Presidio 

DECISÃO MONOCRÁTICA N.°:000807/2019 

EMENTA: Transferência para a reserva. Portarias concessõrias de transferências, 
ressalvado o registro da parcela Gratificação por CET conforme a Lei. 

Vistos, etc. 

Considerando o disposto na Resolução n.° 043, de 18/04/2017, que alterou o 
Regimento Interno deste TCE, após apreciação para fins de registro, reconheço a 
legalidade das Portarias concessórias de aposentadoria, a seguir relacionadas, que 
transferiram para a reserva os militares do quadro de pessoal da Policia Militar e 
Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia, a partir da data de publicação dos atos 
originais: 

Parto/Responsável órgão Cadastro Ato Data 
Publicação 

Data 
Aposentadoria 

Jorge Antonio dos Santos 
Silva 

PM-BA 302378363 76 01/03/2018 01103/2018 

Robson Batista dos Santos PM-BA 302205683 83 02/03/2018 02/03/2018 

Nilton Jose Santos de Jesus PM-BA 301274817 101 15/03/2018 15/03/2018 

Paulo Salomao Portugal de 
Sousa 

PM-BA 300159284 105 16/03/2018 02/03/2018 

Israel Fernandes de Carvalho PM-BA 302201922 230 09/05/2018 09/05/2018 

Erivaldo da Silva Morais PM-BA 302244653 518 11/10/2018 11/10/2016 

Gados Alberto Silva Santos PM-BA 302512543 518 11/10/2018 11/10/2018 

Acasalo Miranda Silva PM-BA 302702758 519 11/10/2018 11/10/2018 

Gutemberg Santos PM-BA 302202342 519 11/10/2018 11/10/2018 

Antonio Pereira do Lago PM-BA 302213636 519 11/10/2018 11/10/2018 

Oscar Nascimento Silva PM-BA 302086110 519 11/10/2018 11/10/2018 

Nailton Andrade Macedo PM-BA 302357341 519 11/1012018 11/10/2018 

Altomar Silva Bonfim PM-BA 302316573 525 12/10/2018 12/10/2018 

Edson Joao Lima PM-BA 301750465 525 12/10/2018 12/10/2018 

Lourival Teixeira Saturnino PM-BA 302201998 525 12/10/2018 12/10/2018 

Fica contudo ressalvado o registro da parcela gratificação por condições especiais 
de trabalho (CET) dos servidores a seguir: Jorge Antonio dos Santos Silva, Robson 
Batista dos Santos, Nilton Jose Santos de Jesus, Paulo Salomão Portugal de 
Sousa, Israel Fernandes de Carvalho, Erivaldo da Silva Morais, Carlos Alberto Silva 
Santos, Acassio Miranda Silva, Gutemberg Santos, Antonio Pereira do Lago, Oscar 
'Nascimento Silva, Nailton Andrade Macedo, Aliomar Silva Bonfim, Edson João Lima 
e Lourival Teixeira Satumino, fundamentado na orientação da Assessoria Técnico - 
Juridica deste Tribunal, no sentido da incorporação do maior percentual dos últimos 
12 (doze) meses anteriores à aposentadoria, conforme disposto no art. 3°, da Lei 
Estadual n°3.627, de 28/12/1977, com a redação dada pela Lei Estadual n°4.613. 
de 27/11/1985, e consubstanciado nos cálculos da 6' Coordenadoria de Controle 
Externo. 

Destarte, acrescenta o Relator que, deve a parte interessada ser cientificada da 
possibilidade de recorrer ao Judiciário caso venha a sentir-se prejudicada. 

As melhorias posteriores à data das inativações deverão ser incorporadas aos 
proventos da inatividade, independentemente de nova decisão deste Tribunal. 

Salvador 12 de Junho de 2019 

Aloisio Medrado Santos 
Substituto Conselheiro Relator 

Tomei conhecimento 

Danilo Ferreira Andrade 
Representante do Ministério Público de Contas 

Processo: TCE/004159/2019 
Natureza: Pensão Previdenciária 
Origem: Secretaria da Agricultura, Recuaria, Irrigação, Pesca e Aquicultura 
(SEAGRI) 
Servidor: Umberto Barreto Novais 
Beneficiária: Joanita Lélis Muniz de Novaes 
Relatar: Conselheiro Pedro Lino 

DECISÃO MONOCRÁTICA N°000801/2019 

Ementa: Pensão. Apreciação da Legalidade do Ato, nos termos da Lei 11.357/09. 

Vistos, etc.; 

Considerando o disposto na Resolução n° 043, de 18/04/2017, que alterou o 
Regimento Interno deste TCE, e após apreciação para fins de registro, reconheço 
a legalidade da Pensão em apreço, nos termos a seguir indicados: 

Reputa-se conforme a Lei a Portaria n9495/2013, publicada no D.O.E de 
30/08/2013, que concedeu Pensão em favor de Joanita Lélis Muniz de Novaes, 
viúva, do servidor aposentado Umberto Barreto Novais, matricula n°10.2660263, 
ocupante do cargo de médico veterinário, do quadro pessoal da Secretaria da 
Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura. Outrossim, acolho a 
composição da Pensão fixada pelo órgão de Origem, conforme instrução da 6' 
Coordenadoria de Controle Externo (RetRef.2228391-1). 

As melhorias posteriores deverão ser incorporadas às pensões providenciarias, 
independentemente de nova decisão deste Tribunal. 

Salvador, 12 de junho de 2019. 

Pedro uno 
Conselheiro Relator 

Tomei conhecimento 

Danilo Ferreira Andrade 
Representante do Ministério Público de Contas 

LICITAÇÕES, CONTRATOS E CONVÊNIOS 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA DIRAD 

cRESUMO DO ACORDO N° 08/2019,,. 

Processo: TCE/003863/2019. 
Fundamentação Legal: Decreto Estadual ri°  17.251, de 05 de dezembro de 
2016, Decreto Federal ri° 10.820, de 17 de dezembro de 2003, e Lei Estadual-
BA n° 9.433/05. 
Parecer Jurídico: 000605/2019. 
Partes: Tribunal de Contas do Estado da Bahia, CNPJ n° 14.674.303/0001-02, e a 
Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos no Estado da Bahia Ltda - 
Sicoob Cred Executivo, CNPJ 	04.321.309/0001-34. 
Objeto: Possibilidade de Consignação, pela Consignatária, de Empréstimos, 
Juros e Amortizações deles decorrentes, na Folha de Pagamento dos Servidores 
Ativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, mediante o Oferecimento de 
Taxas de Juras e Respectivos Encargos Contratuais Diferenciados, no Sistema de 
Consignações em Folha de Pagamento utilizado pelo Consignante. 
Vigência: 60 (sessenta) meses, a partir da data constante nesta publicação. 
Data de Assinatura: 10/06/2019. 
Salvador, 13 de junho de 2019. 

MICTCE eDOTCE 
Tribunal de Contas do Estado da Bahia 
www.tce.ba.govbr 

Documento assinado eletronicamente 
Utilizando certificação Deitai da ICP-Brasil 
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