
Gestor - Jose Eduardo Mendonca de Alencar / Secretário - Governo / Editor - Ass. Comunicação
Simões Filho - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: LYAATNRGIVMYJZVFQWAFXG

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Simões Filho
1 Quarta-feira • 5 de Fevereiro de 2014 • Ano VI • Nº 1689

 
Prefeitura Municipal de     
Simões Filho publica: 

 

 
 

• Decreto Nº 102/2014 - Estabelece normas para consignações em folha 
de pagamento dos servidores públicos ativos, do Poder Executivo do 
Município de Simões Filho, e dá outras providências. 

• Resolução CME 02, 03 e 04/2014 de 29 de janeiro de 2014. 
• Aviso de Licitação, Pregão Presencial nº 013/2014. 
• Primeiro Aditamento ao Contrato nº. 0104/2013 PMSF Pregão

 

Presencial: 0040/2013. 
• Primeiro Aditamento ao Contrato nº. 0002/2013 PMSF Dispensa de

 

Licitação: 0004/2013. 
• Extrato de Contrato nº. 0019/2014 do FMS Pregão Presencial:

 

0060/2013. 
• Ordem de Serviço N° 001/2014.  
• Errata referente a edição nº 1684, publicada em 31 de Janeiro de

 

2014.  



                ESTADO DA BAHIA
             PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
                GABINETE DO PREFEITO

1

DECRETO Nº 102/2014 

Estabelece normas para consignações em folha de

 

pagamento dos servidores públicos ativas, Do Poder  
Executivo do Município de Simões Filho, e dá outras  
providências. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, no uso de suas atribuições conferidas pela 
Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município, nos termos da Lei Municipal nº 900/2013 
de 12 de abril de 2013, 

DECRETA: 

Art. 1º - Ao servidor público municipal ativo, do Poder Executivo do Município de Simões Filho,

 

além dos descontos obrigatórios estabelecidos em lei ou decorrentes de decisão judicial, fica 
assegurado, mediante sua autorização, o direito de consignar em folha de pagamento a favor

 

de terceiros, na forma estabelecida neste Decreto. 

Art. 2º - Somente incidirão descontos na remuneração do servidor por imposição legal, judicial 
ou administrativa, ou, ainda, por sua autorização prévia e formal. 

Art. 3° - Considera-se, para fins deste Decreto: 

I - consignatária: destinatária dos créditos resultantes das consignações; 

II - consignante: órgão ou entidade que efetua os descontos em favor da consignatária; 

III - consignação compulsória: desconto incidente sobre a remuneração do servidor por

 

imposição legal, judicial ou administrativa; 

IV - consignação facultativa: desconto incidente sobre a remuneração do servidor, mediante 
sua autorização prévia e formal, e a anuência da Administração Municipal. 

Art. 4° - Poderão ser consignatárias das consignações facultativas, para fins e efeitos deste 
Decreto:

I - entidades de classes de servidores; 

II - cooperativas;

III - entidades de previdência privada;  

IV - instituições financeiras; 

V - instituições de ensino superior; 

VI - clubes de lazer; 
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VII - entidades administradoras de cartão de crédito. 

VIII – companhias hipotecárias. 

§ 1º As consignatárias mencionadas no inciso I somente poderão ser destinatárias de 
consignações relativas às mensalidades instituídas para seu custeio e à quitação de convênios 
disponibilizados aos servidores, para aquisição de bens e serviços. 

§ 2º As consignatárias mencionadas nos incisos II, III e IV deste artigo somente poderão ser 
destinatárias de consignações relativas à contribuição para planos de saúde, pecúlio, seguro 
de vida, renda mensal e previdência complementar e à amortização de empréstimos e 
financiamentos.

§ 3° As consignatárias mencionadas no inciso V deste artigo somente poderão ser destinatárias 
de consignações relativas a mensalidades pagas pelos servidores públicos. 

§ 4° As consignatárias mencionadas no inciso VI deste artigo somente poderão ser 
destinatárias de consignações relativas à utilização de suas unidades de lazer pelos servidores 
públicos Municipais. 

§ 5° As consignatárias mencionadas no inciso VII deste artigo somente poderão ser 
destinatárias, única e exclusivamente, de pagamento mínimo das faturas e anuidades do 
cartão de crédito.

§ 6° As consignatárias mencionadas no inciso VIII deste artigo somente poderão ser 
destinatárias de consignações relativas à amortização de financiamento imobiliário. 

Art. 5° - Salvo nos casos de dispensa legal, para a habilitação como consignatárias, as 
entidades mencionadas no artigo 4° deverão encaminhar à Secretaria Municipal de 
Administração requerimento instruído com os seguintes documentos: 

I - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 
de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações acompanhadas de documentos 
de eleição de seus administradores; 

II - inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, 
acompanhada da prova da diretoria em exercício; 

III - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

IV - prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicilio ou sede do requerente; 

V - prova de regularidades para com a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal do domicilio ou 
sede do requerente, através de certidões expedidas pelos órgãos competentes, que estejam 
dentro do prazo de validade expresso na própria certidão, composta de: 
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a) certidão de quitação de tributos federais, neles abrangidos as contribuições sociais 
administradas pela Secretaria da Receita Federal; 

b) certidão quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional - 
Ministério da Fazenda; 

c) certidão expedida pela Secretaria de Fazenda do Estado ou Distrito Federal ou órgão 
equivalente;

d) certidão expedida pela Secretaria de Fazenda do Município ou órgão equivalente. 

VI - prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
através da apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

VII - prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, 
através da apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND; 

VIlI - certidão negativa de falências e concordatas; 

IX - declaração, sob as penas da lei, de que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da 
Constituição Federal; 

X - exposição da espécie ou das espécies de consignações pretendidas, devidamente 
detalhadas, juntando cópia dos ajustes, acordos ou contratos a serem assinados pelos 
servidores, com as cláusulas a que se submetem os mesmos. 

PARÁGRAFO ÚNICO - A administradora de cartão de crédito, além dos documentos previstos 
neste artigo deverá apresentar a autorização de funcionamento como banco comercial, 
expedida pelo Banco Central do Brasil. 

Art. 6° - As consignações facultativas em folha de pagamento deverão ser também precedidas 
de convênio firmado entre o Município de Simões Filho, representado pela Secretaria Municipal 
de Administração, e a entidade consignatária, devidamente habilitada, com prazo de vigência 
de até 60 (sessenta) meses, renovável por iguais períodos, constando do mesmo, 
obrigatoriamente:

I - ciência da entidade consignatária que: 

a) os descontos anuídos pelo servidor observarão o especificado no convênio e nos seus 
aditivos por alterações posteriores de qualquer espécie, sendo que os ajustes das eventuais 
divergências ocorridas na implantação serão de exclusiva responsabilidade da consignatária e 
do servidor; 

b) nenhuma responsabilidade ou ônus caberá à Administração Pública Municipal pelos 
eventuais erros ou retardamento na implantação das consignações; 

c) os pagamentos das consignações serão efetuados até o décimo dia útil do mês subseqüente 
ao do término do pagamento da respectiva folha; 
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d) serão nulos de pleno direito os ajustes, acordos ou contratos, bem como suas alterações, se 
não submetidos previamente a Secretaria Municipal de Administração, ou que contrariem este 
Decreto;

e) o convênio poderá ser denunciado a qualquer momento pela Administração Pública 
Municipal sem qualquer aviso prévio ou justificativa, cabendo-lhe apenas o pagamento das 
consignações já averbadas. 

II - compromisso da entidade consignatária: 

a) em manter todas as condições de habilitação exigidas; 

b) em restituir ao servidor, de oficio, por solicitação do mesmo ou por solicitação da 
Administração Pública Municipal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, as diferenças 
que forem descontadas a maior; 

c) em submeter previamente à Secretaria Municipal de Administração qualquer alteração dos 
termos e condições dos ajustes, acordos ou contratos a que se refere este Decreto, que o 
implantará após o termo aditivo assinado se for o caso; 

d) em responder pelas suas obrigações perante a Administração Pública Municipal e seus 
servidores, mesmo posteriormente à denúncia do convênio;  

e) em cumprir e respeitar as disposições deste Decreto. 

Art. 7º - A inclusão, alteração ou cancelamento de consignações facultativas em Folha de 
Pagamento serão realizadas mediante o seguinte procedimento: 

I - preenchimento do formulário de pedido de consignação em folha de pagamento de pessoal, 
disponibilizado junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Prefeitura, às consignatárias 
cadastradas;

II – emissão de 3 (três) vias do formulário de autorização de consignação em folha de 
pagamento de pessoal; 

III - entrega, pela consignatária, de uma das vias impressas ao servidor; 

IV - encaminhamento, pela consignatária, de umas das vias impressas à Secretaria Municipal 
de Administração para arquivo. 

§ 1º O processamento dos descontos em consignação na folha de pagamento de pessoal no 
Sistema da Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP será realizado, diariamente, para 
aqueles que se encontrarem devidamente autorizados e validados. 

§ 2º As autorizações de descontos devem ser entregues à Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas - COGEP da Prefeitura via ofício, diariamente, obedecendo ao fluxo de 
documentação.
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§ 3º A assinatura do servidor no formulário de pedido de consignação em folha de pagamento 
deverá ser reconhecida em cartório, com selo de autenticidade, exceto para as consignações 
das entidades mencionadas no art. 4º, I, IV e VI deste Decreto. 

§ 4º As entidades mencionadas no art. 4º, IV, deste Decreto somente estarão isentas do 
recolhimento em cartório da assinatura do servidor desde que se refiram à amortização de 
financiamento habitacional ou reescalonamento de dívidas vencidas e vincendas. 

§ 5º Na hipótese de consignação para custeio das entidades mencionadas no art. 4º, I, deste 
Decreto, deverá a entidade de classe manter arquivada a ficha de filiação do servidor, com 
firma reconhecida, encaminhando mensalmente fotocópia simples da respectiva ficha junto ao 
formulário mensal. 

§ 6° Na hipótese de consignação das entidades mencionadas no art. 4º, IV, VI e VIII deste 
Decreto deverão as entidades manter arquivada a ficha de autorização do servidor com a 
respectiva assinatura do responsável da consignatária pela inclusão da consignação na folha 
de pagamento. 

§ 7° As consignações facultativas podem ser canceladas por interesse da Administração 
Pública Municipal, da consignatária ou do servidor, mediante procedimento administrativo 
devidamente protocolado na Secretaria Municipal de Administração, sendo que aquelas 
relativas à amortização de empréstimo e à quitação de convênios somente podem ser 
cancelados com: 

I - a aquiescência da consignatária; ou 

II - a comprovação da extinção do débito. 

§ 8° As consignatárias mencionadas no artigo 4°, I, deverão manter sob sua guarda fotocópias 
das notas fiscais referentes aos bens ou serviços adquiridos pelos servidores mediante 
convênios.

§ 9° O servidor público municipal tem o direito de verificar as consignações que foram incluídas 
em sua folha de pagamento, podendo indicar indícios de irregularidades, os quais serão 
analisados e, uma vez comprovados poderão ocasionarão a rescisão do Convênio celebrado 
com o Poder Executivo Municipal, com posterior encaminhamento de fotocópias ao Ministério 
Público e ao Banco Central do Brasil. 

Art. 8º - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor ativo não poderá 
exceder o valor equivalente 50% (cinquenta por cento) da respectiva remuneração excluindo o 
salário-família, não podendo ultrapassar o parcelamento de 60 (sessenta) meses assim 
distribuído:

a) 30% (trinta por cento) para empréstimos financeiros e outras consignações que não sejam as 
previstas na alínea b e c deste parágrafo; 

b) 10%(dez por cento) para cartão de crédito consignado, e; 
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c) 10% (dez por cento) para associação de classe dos servidores públicos municipais, a fim de 
que sejam averbadas mensalidades associativas. 

§1.º Este limite será elevado até 70% (setenta por cento) quando se tratar de qualquer das 
hipóteses previstas nos incisos II, III, IV, e VIII, do artigo 2º deste decreto, incluindo Plano de 
Saúde nos termos definidos em lei Complementar 050/2010.
§2º - As consignações compulsórias têm prioridade sobre as facultativas. 
§3º - Caso a soma das consignações compulsória e facultativa exceda o limite definido no caput 
ou no § 1º, serão suspensos os descontos relativos a consignações facultativas, obedecendo a 
ordem de implantação na folha de pagamento, priorizando-se as consignações mais antigas, 
até a soma ficar dentro daqueles limites. 
Art. 9º - No caso de empréstimo destinado à aquisição de terrenos, imóveis residenciais prontos 
e em construção a margem máxima de consignação será de 50% (cinqüenta por cento); e de 
até 25 (vinte e cinco) anos o prazo de parcelamento. 

Art. 10 - Caso as consignações facultativas na Folha de Pagamento excedam o limite definido 
no artigo 9° deste Decreto não serão acatadas pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas – 
COGEP responsável, devendo aguardar a liberação de margem consignável, para novo 
registro.

§ 1° Havendo comprovada má-fé do servidor na consignação de mais de uma consignatária ou 
erro material de processamento, e havendo o excesso no limite estabelecido no art. 9° deste 
Decreto, poderá a Secretaria Municipal de Administração e a Coordenadoria de Gestão de 
Pessoas - COGEP adequar os valores a serem consignados possibilitando a consignação do 
montante de até 50% (cinqüenta por cento) da remuneração líquida do servidor. 

§ 2º Em caso de aposentadoria, fica o servidor municipal com a obrigação de efetuar o 
pagamento da parcela diretamente na Instituição Financeira.

§ 3º As entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o 
limite de 10% (dez por cento), que ficarão compreendidas dentro do limite de 30% (trinta por 
cento) especificado no art. 8º deste Decreto. 

§4º - Os órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal devem observar na elaboração da 
folha de pagamento dos servidores ativos as normas estabelecidas neste Decreto, para efeito 
de consignações compulsória e facultativa 

Art. 11 - A inclusão, alteração ou cancelamento de descontos somente serão processados 
durante o período de ciclo de atualização da folha de pagamento de pessoal, respeitado o 
prazo estabelecido no art. 8º, § 2º, deste Decreto. 

§ 1º O período de atualização dos descontos em consignação serão estabelecidos e 
comunicados, mensalmente, no próprio departamento responsável pelas consignações. 

§ 2º - A consignação facultativa poderá ser cancelada: 
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I - por interesse da Administração; 

II - por interesse do consignatário, com anuência do servidor, expresso por meio de solicitação 
formal encaminhada a Coordenadoria de Gestão de Pessoas - COGEP da Secretaria Municipal 
de Administração ; 

III - a pedido do servidor, mediante requerimento endereçado ao setor de Gestão de Pessoas 
do órgão/entidade, com anuência da consignatária 

Art. 12 - Constatada a existência de consignação processada em desacordo com o disposto 
neste Decreto, que caracterize a utilização ilegal da folha de pagamento, deverá a Secretaria 
Municipal de Administração, em conjunto com a Coordenadoria de Gestão de Pessoas - 
COGEP, suspender imediatamente a referente consignação e a consignatária terá sua licença 
de operação suspensa ate o término do procedimento administrativo de verificação, o qual 
poderá absolver ou inabilitar a consignatária temporariamente ou definitivamente. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Finalizado o procedimento administrativo e constatada a fraude 
realizada pela consignatária, os autos serão encaminhados ao Ministério Público Estadual e/ou 
Banco Central do Brasil para as providências civis e penais cabíveis. 

Art. 13 - O disposto neste Decreto não se aplica aos proventos de aposentadoria e, às pensões 
decorrentes de falecimento de servidores ou aposentados. 

Art. 14 - No caso de consignação em favor de servidores públicos titulares de cargos em 
comissão ou contratados temporariamente, aplicam-se os limites e regras estabelecidas no 
respectivo convênio, desde que os percentuais máximos consignáveis e os prazos de 
parcelamento não ultrapassem aqueles fixados neste Decreto.

Art. 15 - A Secretaria Municipal de Administração, no exercício de sua competência, expedirá 
as instruções complementares que se fizerem necessárias á aplicação deste Decreto.

Art. 16 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº 2004/2008 e 
2345/2011. 

Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 30 de janeiro de 2014. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO  

ADOLFO CEZIMBRA TAVARES NETTO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIO DE GOVERNO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 

CNPJ N: 13.927.827/0001-97  
AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Simões Filho-BA, através da Pregoeira, torna público para 
conhecimento das empresas interessadas, que realizará licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 013/2014, cujo objeto é Aquisição de Móveis de Escritório, Equipamentos 
de Informática, Eletroeletrônico e Ar Condicionado. Abertura: 17/02/2014, às 09:30h na 
Sala de Licitações, 2º andar do Prédio da Prefeitura de Simões Filho, com endereço na 
Av. 07 de Novembro, nº 359, Centro. Os interessados poderão obter o edital no 
endereço eletrônico: HTTP://www.simoesfilho.ba.io.org.br, através do Link Portal da 
Transparência Pública (Despesas/Licitações). Tel.: (71)3296-8300-Ramal 300. Em 
03/02/2014. Desirée Atta - Pregoeira.  

 



                          PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97    

                          EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0104/2013 PMSF Pregão Presencial:0040/2013 
Contratado: RONILSON SANTANA BEZERRA-ME CNPJ: 08.612.977/0001-71 Objeto:
Prorrogação por mais 06 (seis) meses Período 02.01.2014 a 02.07.2014 Dotação 
Orçamentária:  

Unidade Atividade Elemento Fonte 
03.12.000 08.122.006.2.050 33.90.30 00 

Simões Filho - BA 

PRIMEIRO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0002/2013 PMSF Dispensa de Licitação:
0004/2013 
Contratado: ALCY SOARES RIBEIRO CPF: 487.547.145-91 Objeto: Prorrogação por mais 12 
(doze) meses e reajuste com base no IGP-M de 5,5257% Período 07.02.2014 a 06.02.2015 
Dotação Orçamentária:  

Unidade Atividade Elemento Fonte 
03.11.001 12.361.003.2.158 33.90.36 01 

Simões Filho - BA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001 - 97

  EXTRATO DE CONTRATO 

Contrato nº. 0019/2014 FMS Pregão Presencial: 0060/2013
Contratado: FALÇÃO COMUNICAÇÃO PROPAGANDA E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 
CNPJ n°.96.713.383/0001-14 Objeto: Prestação de Serviços Gráficos para atender as 
necessidades do Hospital Municipal, Atenção Básica, Vigilância a Saúde, Fundo Municipal de 
Saúde, Programa de Saúde Bucal, SAMU, Ambulatórios da Secretaria de Saúde, Agente 
Comunitários de Saúde e UPA 24h, no Município de Simões Filho Valor Global: R$
568.940,00 (quinhentos e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta reais) Vigência: 11 
(onze) meses e 15 (quinze) dias Período: 17.01.2014 a 31.12.2014 Dotação Orçamentária: 
UNIDADE 03.10.001 PROJETO: 10.302.005.2.007, 10.302.020.2.032, 10.301.005.2.075, 
10.302.005.2.076, 10.301.005.2.077, 10.304.005.2.080, 10.302.005.2.102 DESPESA 33.90.39
FONTE 02-14, Simões Filho-Bahia
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Errata

A Prefeitura Municipal de Simões Filho informa que na página nº 2 da edição nº 
1684, publicada em 31 de Janeiro de 2014, por equívoco, foram digitados 
alguns dados incompletos, sendo assim: 

Onde se lê: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ N: 13.927.827/0001-97 

REVOGAÇÃO DOS LOTE I A VI DO PP 050/2013 
O Prefeito do Município de Simões Filho torna público para conhecimento 
dos

Leia-se:���������
�

PREFEITURA�MUNICIPAL�DE�SIMÕES�FILHO�
CNPJ�N:�13.927.827/0001�97��

REVOGAÇÃO�DOS�LOTE�I�A�VI�DO�PP�050/2013
O Prefeito do Município de Simões Filho torna público para conhecimento dos 
interessados, a REVOGAÇÃO dos Lotes I a VI do PP 050/13, cujo objeto é a 
Aquisição de Gêneros Alimentícios - Casa do Gari, para atender à demanda da 
SESP, por razões de interesse público, conforme art. 49 da Lei nº 8.666/93.Em 
30/01/2014. José Eduardo Mendonça de Alencar.

�
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