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Editais

MUNICÍPIO DE POÇÕES
Estado da Bahia

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Processo Administrativo nº 334/2022

Versa o presente expediente sobre a instauração de Processo Administrativo nº
334/2022, com a finalidade de apurar possível irregularidade na concessão dos
Termos de Compromisso celebrado entre o Município de Poções e Comerciantes
localizados na Praça Monsenhor Honorato na sede do Município de Poções.
Foi elaborado um ofício circular para os comerciantes que tivessem interesse
apresentassem a documentação: 1. cópia dos documentos pessoais (RG e CPF);2.
comprovante de residência; 3. documentos comprobatórios do tempo de atividade na
referida Praça; 4. apresentar Quitação dos Tributos Municipais; 5. Alvarás de
Funcionamento; 6. Termo de Compromisso; 7. quaisquer documento públicos que
comprovem atividade no local; 8. bem como apresentar quaisquer esclarecimentos e
documentos que achem pertinemtes.
Após análise da documentação as quais esta Comissão teve acesso, verificouse um número muito maior de comerciantes que se dizem utilizar o espaço da Praça
Monsenhor Honorato com o número de boxes disponíveis, e ausência de critérios
mensuráveis, o que apresentaindícios de irregularidades, na concessão dos Termos
de Compromisso firmados.
Diante do exposto, no uso das atribuições legais conferidas pela Portaria nº
003/2022, serve a presente para NOTIFICAR todos os comerciantes que receberam o
Termo de Compromisso firmado entre o Município de Poções e os comerciantes da
Praça Monsenhor Honorato,para manifestar-seformalmente acerca dos fatos narrados
explicitando a relação comercial na Praça Monsenhor Honorato, assim como, se deu a
entrega do Termo de Compromisso, em até 05 (cinco) dias, oportunidade em que
deverá juntardocumentos probatórios do que alegado, restando caracterizado o direito
ao contraditório eampla defesa, previstos no inciso LV, do artigo 5° da Constituição da
República Federativa doBrasil.
Por isso, solicitamos a Vossa Senhoria, que apresente a defesa escrita na
Secretaria Municipal de Agricultura até o dia 18 de abril de 2022

Atenciosamente,

Marcus Vinícius Alves Rodrigues de Souza
Presidente do Processo Administrativo nº 334/2022
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