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Atos Administrativos

MUNICÍPIO DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
_________________________________________________________________

CONVÊNIO Nº. 001/2022.

Convênio que entre si celebram a Regional de Trânsito – 3ª RETRAN
e o Município de Poções – BA, conforme Lei nº1.192/2017, (de 23 de
outubro de 2017), objetivando a manutenção e funcionamento da
Seção de Trânsito no município de Poções – BA, vinculada ao
Departamento de Trânsito – DETRAN do Estado da Bahia.

A 3ª Regional de Trânsito, doravante denominada RETRAN, vinculada ao
Departamento de Trânsito do Estado da Bahia e o Município de Poções – BA, representado
pela Prefeita Municipal, Irenilda Cunha de Magalhães, doravante denominada Município,
celebram o presente convênio, mediante as cláusulas e condições adiante estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Constitui objeto do presente convênio a prestação de serviços de trânsito para
condutores e veículos do MUNICÍPIO, mediante cooperação técnica e material, com vista à
manutenção e funcionamento da unidade descentralizada do DETRAN-BA, a 3ª RETRAN,
especificamente para a cessão de material de escritório, material de limpeza, materiais de
consumo (gêneros alimentícios) e de até quatro servidores municipais, realizar reforma e
ampliação predial, fornecer combustível, em consonância com o Plano de Trabalho que faz
parte integrante deste instrumento como anexo único.
Parágrafo único: O plano de trabalho a que alude o caput desta cláusula poderá ser
modificado para melhor adequação técnica, observados os termos da cláusula quinta deste
instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO
São executores deste Convênio:
I – O DETRAN, por intermédio do Coordenador da unidade descentralizada
responsável pela operacionalização, coordenação, gerenciamento e fiscalização dos serviços
de trânsito;
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II – O Município, por intermédio de seu agente formalmente designado pelo Chefe do
Executivo Municipal, incumbido de colaborar na execução das atividades a cargo da
unidade descentralizada do DETRAN, em consonância com o Plano de Trabalho.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES.
Compete aos partícipes:
I – Por parte da 3ª RETRAN:
a) Manter em funcionamento a Seção de Trânsito de Poções – BA, administrado por
um diretor/ coordenador do quadro do DETRAN;
b) Planejar, coordenar e gerenciar as atividades afetadas à referida unidade
descentralizada do DETRAN;
c) Assegurar os recursos alocados em seu orçamento para a operacionalização e
funcionamento da unidade descentralizada do DETRAN;
d) Propor e selecionar os serviços a serem oferecidos à população local pela unidade
descentralizada do DETRAN;
e) Adquirir equipamentos de informática (hardware e software), telecomunicações e
outros mobiliários considerados necessários para os serviços da unidade descentralizada do
DETAN;
f) Adquirir uniformes e crachás para os servidores da unidade descentralizada do
DETRAN;
g) Contratar serviços terceirizados de tele atendimento e/ou outros considerados
necessários ao adequado funcionamento da unidade descentralizada do DETRAN;
h) Contratar entidades ou empresas especializadas (públicas e/ou privadas) em
processos de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal, objetivando a capacitação dos
profissionais envolvidos na execução dos serviços;
i) Responder pelo pagamento das despesas referentes a serviços de utilidade pública,
tais como fornecimento e água, energia e telefone da respectiva unidade descentralizada do
DETRAN;
j) Compartilhar como o órgão Municipal de trânsito recursos e tecnologia para o
processamento das infrações de trânsito de sua competência;
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k) Dar ciência imediata e por escrito ao Município sobre qualquer anormalidade que
verificar em relação ao desempenho dos servidores cedidos para a execução dos serviços.
II– Por parte do Município:
a) Ceder até quatro servidores públicos municipais, observadas as formalidades
legais, para exercer exclusivamente atividades administrativas instrumentárias ou de meio,
necessárias à operacionalização e ao adequado funcionamento da unidade descentralizada
do DETRAN;
b) Colocar à disposição do DETRAN novas ações, projetos e/ou iniciativas que
favoreçam a melhoria de atendimento ao usuário dos serviços e que contribuam para o
aprimoramento do objeto deste convênio;
c) Garantir a atualização permanente das informações e dados necessários à execução
deste convênio;
d) Alocar recursos em seu orçamento para o atendimento das obrigações assumidas
neste convênio;
e) Fornecer materiais de limpeza, materiais de escritório, bem como materiais de
consumo (gênero alimentício) considerados necessários ao adequado funcionamento da
unidade descentralizada do DETRAN;
f) Substituir, no prazo solicitado, qualquer servidor municipal cedido cuja
permanência nos serviços for julgada inconveniente;
g) Realizar reforma e ampliação predial necessária para o bom funcionamento do
serviço;
h) Fornecer combustível quando necessário em virtude da necessidade de
deslocamento para realização dos serviços objeto do presente convênio
Parágrafo único: Fica vedado aos servidores municipais cedidos o exercício de
atividades de fiscalização ou de qualquer outra que decorra diretamente do poder de
polícia.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
O presente convênio não contempla repasse de recursos financeiros entre os
partícipes, correndo as despesas à conta dos respectivos orçamentos, em conformidade com
as atribuições previstas no Plano de Trabalho.
CLÁUSULA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – Bahia, CEP 45.260-000.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: QZI2RDVGNUFFN0IWQTHCQT
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
3 de Outubro de 2022
5 - Ano XIV - Nº 1496

Poções

MUNICÍPIO DE POÇÕES
ESTADO DA BAHIA
_________________________________________________________________
O presente convênio poderá ser alterado mediante termo de aditamento a ser
assinado pelos representantes dos partícipes, vedadas as alterações de objeto e previsão de
repasse de recursos financeiros.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência do presente convênio é até 31 de dezembro de 2024.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
Este convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, mediante
notificação prévia com antecedência mínima de trinta dias e será rescindido por infração
legal

ou descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA OITAVA – DA DIVULGAÇÃO
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio

deverá ser obrigatoriamente consignada a participação do DETRAN – BA e do Município
de Poções – BA, obedecidos os padrões estipulados por este, ficando vedada a utilização de
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos, nos termos do § 1º do artigo 37 da Constituição Federal.
CLÁUSULA NONA – DO FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Poções – BA para dirimir eventuais questões
oriundas da execução deste convênio, após esgotadas as instancias administrativas.
Por estarem de acordo, assinam o presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas.
Poções – BA, 09 de setembro de 2022.

IRENILDA CUNHA DE MAGALHÃES
Prefeita Municipal

ICARO MUSKAT ROCHA
Coordenador da 3ª RETRAN – DETRAN
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TESTEMUNHAS:

______________________________________________________
RG Nº
CPF Nº

______________________________________________________
RG Nº
CPF Nº
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