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Processo n' PGEI2013640181 -Ana Catarina Ramos de Carvalho, por 15 (quinze) dias, a partir 

de 18/1112013. 


Processo n' PGEI2013641859 

Objeto: Considerar autorizada a participação da Servidora Margareth Gerbase Gramacho F adi

gas no 'Congresso Brasileiro de Gestores Públicos', realizado no perfedo de 17 a 19 de outubro 

do ano em cursO, em Brasllia/DF, sem Onus para esta PGE.-- 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

ATO N' 210 , DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAl DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atri
buições legais e regimentais, RESOLVE designar uma Comissao composta pelos servidores 
SOLON DE LIMA CORTES, NETO NELSON DANTAS DE SOUZA FILHO e JUCELlNO SOUZA 
ROSA para, sob a presidência do primeiro, proceder aos inventários de Material Permanente 
e de Material de Consumo existentes no AJmoxamado deste Tribunal de Contas do Estado da 
Bahia, devendo concluir os trabalhos até o dia 1010112014. 
CONS. ZILTON ROCHA 
Presidente 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNiCíPIOS 
SECRETARIA GERAL- SGE 

EDITAL N' 26112013 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNIClplOS DO ESTADO DA BAHIA, 
pelo presente Edital, notifica o Gestor da Prefeitura abaixo relacionado para que, no prazo de 
20 (vinte) dias da publicação, providencie o encaminhamento das documentações pertinentes 
ao processo adiante especificado. Salient ... se que os autos se encontram na Sede desta Cor
te para consuHa ou vistas nos horários de expediente do Tribunal, diretamente ou atravé~ de 
representante(s) credenciados(s), nas formas das Leis n's 06191 e 14/98. 

Prestação de Contas de Câmara Municipal 

~LATOR 

Salvador, 25 de novembro de 2013. 

Cons. PAULO MARACAJA PEREIRA 
Presidente 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

Superintendência de Previdência - SUPREV 

Na Portaria Conjunta SAEBlPM n.' 045 de 01 de fevereiro de 2012, publicada no DOE de 
02.02.2012 , referente ao policial militar ADAILTON SOUZA RODRIGUES, proc. 0504070064463, 
ONDE SE l~ : •... , R$4.451 , 79 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e um reais e setenta e nove 
centavos), compostos de soldo de l' Tenente PM - R$650,17; 29% de adicional por tempo 
de serviço - R$188,55; GAPM 111 - R$3.580,56; 5% de adicional de inatividade - R$32,51 ,...' 
lEIA-SE: •. .. , R$4.756,00 (quatro mil setecentos e cinquenta e seis reais), compostos de soldo 
de l' Tenente PM - R$736, 10; 29% de adicional por tempo de serviço - R$213,47; GAPM 111
R$3.769,63; 5% de adicional de inatividade - R$36,80, ...' 

Na Portaria Conjunta SAEBlPM n.' 07ade 09 de março de 2012, publicada no DOE de 10 e 
11 .03.2012, referente ao policial militar PAULO ROBERTO DE JESUS, proc. 0504110367897, 
ONDE SE l~ : •... , R$4.458,29 (quatro mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e nove 
centavos), compostos de soldo de l' Tenente PM - R$650,17; 30% de adicional por tempo ser
viço - R$195,05; GAPM 111- R$3.580,56; 5% de adicional de inatividade - R$32,51 , .. .' lEIA-SE: 
•... , R$4.763,36 (quatro mil setecentos e sessenta e tr,," reais e trinta e seis centavos), compos
tos de soldo de l' Tenente PM - R$736,1 O; 30% de adicional por tempo serviço - R$220,83; 
GAPM 111- R$3.769,63; 5% de adicional de inatividade - R$36,80, ...' 

Na Portaria Conjunta SAEBlPM n.' 012 de 05 de janeiro de 2012, publicada no DOE de 06.01 .2012 , 
referente ao policial mil~ar ABISOLON PEREIRA DE OLIVEIRA, proc. 0504110369741, ONDE 
SE l~ : •... , R$4.624,08 (quatro mil seiscentos e vinte e quatro reais e o~o centavos), compostos 
de soldo de l' Tenente PM - R$650,17; 30% de adicional por tempo de serviço - R$195,05; 
GAPM 111- R$3.580,56; 5,50% de vantagem pessoal lei 7.145/97 - R$35,76; 25% de adicional 
de inatividade - R$162,54,...'lEIA-SE: •... , R$4.951 ,07 (quatro mil novecentos e cinquenta e um 
reais e sete centavos), compostos de soldo de l'Tenente PM - R$736,10; 30% de adicional por 

tempo de serviço - R$220,83; GAPM 111- R$3.769,63; 5,50% de vantagem pessoal Lei 7.145/97 
- R$40,49; 25% de adicional de inatividade - R$164,02, .. .' 

Na Portaria Conjunta SAEBlPM n.' 003 de 03 de janeiro de 2012, publicada no DOE de 
04.01 .2012, referente ao policial militar JAIR OLIVEIRA RODRIGUES, proc. 0504110425366, 
ONDE SE l~: •... , R$ 4.630,58 (quatro mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e o~o centavos), 
compostos de soldo de l' Tenente PM - R$ 650,17; 31 % de adicional de tempo de serviço - R$ 
201,55; GAPM 111- R$ 3.580,56; 25% de adicional de inatividade- R$162,54; 5,5% de vantagem 
pessoal lei 7.145/97 - R$ 35,76, .. .' lEIA-SE: •... , R$ 4.958,43 (quatro mil novecentos e cinquen
ta e oito reais e quarenta e três centavos), compostos de soldo de l' Tenente PM - R$ 736,10; 
31% de adicional de tempo de serviço- R$ 228,19; GAPM 111- R$ 3.769,63; 25% de adicional de 
inatividade - R$ 164,03; 5,5% de vantagem pessoal lei 7.145/97 - R$40,49 ...' 

Na Portaria Conjunta SAEBIPM n.' 004 de 03 de Janeiro de 2012, publicada no DOE de 
04.01 .2012, referente ao policial militar GERSON BATISTA DOS SANTOS, proc. 0504110789619, 
ONDE SE l~ : •... , R$ 5.238,49 (cinco mil duzentos e trinta e o~o reais e quarenta e nove cen
tavos), compostos de soldo de I' Tenente PM - R$ 650,17; 30% de adicional de tempo de 
serviço - R$195,05; GAPM 111- R$ 3.580,56; 100% de CET - R$ 650,17; 25% de adicional de 
inatividade - R$ 162,54 .. .' LEIA-SE: •... , R$ 5.646,69 (cinco mil seiscentos e quarenta e seis 
reais e sessenta e nove centavos), compostos de soldo de l' Tenente PM - R$ 736,10; 30% de 
adicional de tempo de serviço - R$ 220,83; GAPM 111 - R$ 3.769,63; lOO%.de CET - R$ 736,10; 
25% de adicional de inatividade - R$ 164,03 ..: 

Na Portaria Conjunta SAEBIPM n.' 911 de 26 de novembro de 2010, publicada no DOE de 27 e 
28.11 .2010, referente ao policial militar, JUSCELINO JANUARIOARAÚJO, proc. 0504100158300, 
ONDE SE l~ : •... , mal. 30.164.106-4, ... R$ 4.146,74 (quatro mil cento e quarenta e seis reais 
e setenta e quatro centavos), .. .' lEIA-SE: •... , mal. 30.164.106-4, ressalvada a possibilidade de 
sobrevir penalidade de cassação de proventos de reserva remunerada, ... R$ 4.146,74 (quatro 
mil cento e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos), .. ... 

~ 	 Na Portaria Conjunta SAEBlPM n.' 073 de 09 de março de 2012, publicada no DOE de 10 
e 11.03.2012, referente ao policial mil~ar STAEl COlONIA SOARES, proc. 0504110812629, 
ONDE SE l~ : •... , R$4.945,91 (quatro mil novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um 
centavos), composto de soldo de I' Tenente PM - R$650,17; 30% de adicional por tempo de 
serviço - R$195,05; GAPM 111 - R$3.580,56; 55% de gratificação de habil~ação policial militar 
- R$357,59; 25% de adicional de inatividade - R$162,54, .. .' lEIA-SE: •... , R$5.315,44 (cinco 
mil trezentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos), composto de soldo de 1° Tenente 
PM - R$736,10; 30% de adicional por tempo de serviço - R$220,83; GAPM 111 - R$3.769,63; 
55% de gratificação de habilitação policial mil~ar - R$404,86; 25% de adicional de inatividade 
- R$184,02, .. .' 

Na Portaria Conjunta SAEBlPM n.' 023 de 10 de janeiro de 2012, publicada no DOE de 11 .01 .2012, 
referente ao policial militar MANOEL MESSIAS MIRANDA ROCHA, proc. 0504100093357, 
ONDE SE l~ : •... , R$8.106,98 (oito mil cento e seis reais e noventa e oito centavos), compos
tos de soldo de Major PM - R$894,89; 33% de adicional por tempo de serviço - R$295,31; 
GAPM.III- R$5.464,96; 125% de CET - R$I .118,61; 10% de vantagem pessoal Lei 7.145/97 
- R$89,49; 25% de adicional de inatividade - R$223,72, .. .' lEIA-SE: •.. . , R$8.728,17 (oito mil 
setecentos e vinte e oito reais e dezessete centavos), compostos de soldo de Major PM 
R$996,72; 34% de adicional por tempo de serviço - R$338,88; GAPM 111 - R$5.797,82; 125% 

de CET - R$1.245,90; 10% de vantagem pessoal lei 7.145/97 - R$99,67; 25% de adicional de 

inatividade - R$249,18, ...' 


EDElVINO DA SilVA GÓES FilHO ALFREDO BRAGA DE CASTRO - CEL. PM 

Secretário da Administração em exerclcio Comandant ... Geral da Policia Militar 


PORTARIA N' 2339 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013 

O SECRETARIO DAADMINISTRAÇÃO EM EXERCICIO, no uso de suas atribuições conferidas 

pela Lei 10.955/07 e pelo Decreto 11 .688/09, e de acordo com as informações constantes no res

pectivo processo administrativo, resolve APOSENTAR voluntariamente, com fundamento no art. 

6' da EC nO 41/03 c/c os arts. 2' e 5' da EC 47/05, a servidora no item a seguir discriminado: 

1- SINOLANDIA SOUSA DE JESUS, proc. 0200130459128 - SEC, Auxiliar Administrativo, clas

se I, 180h mensais, mal. 11 .198.381-4, proventos integrais - R$ 874,68 (o~ocentos e setenta e 

quatro reais e sessenta e oito centavos), compostos de vencimento básico - R$ 678,05; 29% de 

adicional por tempo de serviço - R$ 196,63. 


AS melhorias posteriores à data da aposentadoria deverão ser incorporadas aos proventos de 

inatividade, independentemente da expedição do novo ato. 


PORTARIA N' 2340 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2013 

O SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO EM EXERCICIO, no uso de suas atribuições conferidas 

pela lei 10.955/07 e pelo Decreto 11 .688/09, e de acordo com as informações constantes nos 

respectivos processos administrativos, resolve APOSENTAR voluntariamente, com fundamento 
no art. 6° da EC n' 41/03 c/c os arts. 2' e 5° da EC 47/05, as servidoras nos ~ens a seguir dis
criminados: 
1- MARY MARCIA VALEZIO DOS SANTOS proc. 0200130455858 - SEC, Professor, padrão P, 

grau 11 , 40h semanais, mal. 11 .1564783, proventos integrais - R$ 5.127,83 (cinco mil cento e 

vinte sete e oitenta e três centavos), compostos de vencimento básico - R$ 1.993,86; 31% de 

adicional por tempo de serviço - R$ 618,10; 30% de avanço horizontal- R$ 598,16; 31 ,18% de 

gratificação de estimulo às atividades de classe - R$ 621 ,69; 10% de vantagem pessoal- R$ 

199,39; 30% de dificil acesso - R$ 598,16; 25% de estimulo ao aperfeiçoamento profissional

R$ 498,47. 

11 - IRAllDES TEXEIRA DE SENA proc. 0200130455513 - SEC, Professor, padrão E, grau 11 , 

40h semanais, mal. 11.1647468, proventos integrais - R$ 6.170,02 (seis mil cento e setenta e 



