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Resumo
Ata 001/2022 – Reunião Da Comissão De Avaliação E Alienação De Veículos, Máquinas E Bens
Móveis Da Prefeitura De Adustina/Ba.
Decreto nº 026/2022, de 10 de maio de 2022- Altera Dispositivos Do Decreto Nº 016/2022,
prorrogando prazo para apresentação de laudo técnico pela Comissão de Avaliação e Alienação de
Veículos, Máquinas e bens móveis, na forma que indica e dá outras providências.
Lei nº 325/2022 de 03 de maio de 2022- Altera o §7º do artigo 9º e inciso I do artigo 11, todos da
Lei Municipal n°153, de 17 de dezembro de 2008, que trata da autorização de consignações em
folha de pagamento dos servidores públicos dos órgãos da administração direta e indireta do Poder
Executivo Municipal, na forma e nas condições que especifica e dá outras providências.
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ATA 001/2022 – REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS,
MÁQUINAS E BENS MÓVEIS DA PREFEITURA DE ADUSTINA/BA. Aos 10 (dez) dias do mês de
março de ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, na sala do setor de Licitações da Prefeitura
Municipal de Adustina/BA, em virtude da nomeação da Comissão de Avaliação e Alienação de
Veículos, Máquinas e bens móveis, constante no Decreto n° 016/2022, reuniram-se os Senhores
João Luciano Marcionilo de Santana, José Adailton Santos Fonseca e José Luciano Andrade Aquino,
membros da Comissão. Os membros da Comissão se reuniram para dar prosseguimento a
avaliação dos bens abaixo elencados:
QTD
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

Descrição do Bem
Veículo VW/GOL 1.0, tipo passeio, combustível: Álcool/Gasolina, cor:
branca, placa JQF-4502
Veículo VW/GOL 1.0 GIV, tipo passeio, combustível: Álcool/Gasolina,
cor: preta, placa NTQ-3782
Veículo FIAT/PALIO FIRE 1.0, tipo passeio, combustível:
Álcool/Gasolina, cor: branca, placa OZN-6831
Veículo FIAT/MOBI LIKE 1.0, tipo passeio, combustível:
Álcool/Gasolina, cor: branca, placa PKM-0182
Veículo FIAT/MOBI LIKE 1.0, tipo passeio, combustível:
Álcool/Gasolina, cor: branca, placa PKM-3103
Veículo FIAT/MOBI WAY 1.0, tipo passeio, combustível:
Álcool/Gasolina, cor: branca, placa PKM-2165
Veículo FIAT/ARGO 1.0, tipo passeio, combustível: Álcool/Gasolina,
cor: branca, placa PLN-5B05
Veículo FIAT/ARGO 1.0, tipo passeio, combustível: Álcool/Gasolina,
cor: branca, placa PLD-6941
Veículo FIAT/DUCATO MINIBUS 2.3, tipo micro-ônibus, combustível:
Diesel, cor: branca, placa OZN-7809
Veículo FIAT/DUCATO MINIBUS 2.3, tipo micro-ônibus, combustível:
Diesel, cor: branca, placa OZQ-4344
Sucata Veículo M.BENZ/MB 180D, tipo micro-ônibus, combustível:
Diesel, cor: branca, placa JMB-7001.
Sucata Veículo M.BENZ/MB 180D, tipo micro-ônibus, combustível:
Diesel, cor: branca, placa JMB-7002.
Veículo IVECO/MARCOPOLO FRATELLO, tipo micro-ônibus,
combustível: Diesel, cor: branca, placa JQF-0652
Retroescavadeira JCB 1791275JCB, combustível: Diesel, cor: amarela;
Câmara Fria medindo 4.58mx6,69m, contendo 02 refrigeradores
marca Polifrio
Serra elétrica para corte, marca Dal Pino, trifásica, tensão 220/380V,
modelo DP1, potência de 4cv

Ano Fab/Mod
2005/2006
2010/2011
2014/2015
2017/2018
2017/2018
2017/2018
2019/2019
2018/2018
2014/2014
2014/2014
1995/1995
1995/1995
2003/2003
2011
Não
especificado
2020
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01
87

Serra elétrica para corte, marca Kijunta, trifásica, tensão 220/380V,
modelo KJCPP, potência de 2cv
Carretinhas com ganchos apropriadas para esfola de bovinos

01
01

Balança industrial, Metalúrgica Brião, modelo E, capacidade 260kg
Pistola insensibilizador para abate bovino a ar comprimido

01

03

Pá Carregadeira CATERPILLAR CAT0924GERBB00364, Modelo 924G,
combustível: Diesel, cor: amarela
Estrutura metálica para acondicionamento e processamento ante e
post mortem bovino
Motores elétricos, trifásicos, utilizados para elevação das carcaças

1141

Carteiras escolares em estado de sucata

01

Veículo FIAT/MOBI EASY ON 1.0, tipo passeio, combustível:
Álcool/Gasolina, cor: branca, placa PKM-1866

01

Não
especificado
Não
especificado
2002
Não
especificado
2002
Não
especificado
Não
especificado
Não
especificado
2017/2017

Conforme autorização do Secretário, os bens foram levados ao departamento de Patrimônio e
Almoxarifado da Prefeitura. Onde foram analisados os seguintes quesitos: 1º) Estado de
Conservação, Pintura, Rodas/roldanas, Estrutura Física Mecânica, Pneus, Lataria, Airbags,
Acessórios e Quilometragem; 2º) Débitos existentes relativos à documentação constantes no
DETRAN/BA e SEFAZ/BA; 3º) Ano, Modelo, Valor de Tabela Fipe/Valor de mercado; 4º) Avaliação
com base em leilões similares na região. Desta forma foram obtidos os seguintes valores
constantes na planilha abaixo, conforme descrição detalhada dos bens móveis e seu estado de
conservação:
Item

Descrição

I

VW/GOL 1.0 - Placa JQF-4502 – Ano Fabricação/Modelo 2005/2006,
Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de Multas: Sem
multas:

Valor
Avaliado

Veículo sem condições de uso, motor desmontado com problema
mecânico e faltando peças. Suspensão dianteira desmontada e faltando R$ 5.000,00
peças. Faltando bateria. Freio com defeito e desmontado bomba.
Necessário revisão parte elétrica geral, faltando todos os acessórios de
segurança (macaco, triangulo, chave rodas e extintor vencido),
necessário substituição de todos os pneus;
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II

VW/GOL 1.0 GIV – Placa NTQ-3782 – Ano Fabricação/Modelo
2010/2011, Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: Preto – Total de Multas:
Sem multas:
Veículo parado necessitando de novo cabeçote do motor. Bateria, freio R$ 10.000,00
e elétrica sem problemas aparentes. Estando com os seguintes
acessórios de segurança: macaco, chave rodas e pneu estepe. Faltando
triângulo. Ar-condicionado funcionando. Necessária substituição de
todos os pneus;

III

FIAT/PALIO FIRE 1.0 – Placa OZM-6831 – Ano Fabricação/Modelo
2014/2015, Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de
Multas: Sem multas:
Veículo em boas condições de uso. Parachoques dianteiro e traseiro
necessitando de reparos mas recuperável. Motor, bateria, freio e R$ 15.000,00
elétrica sem problemas aparentes. Lanterna traseira do lado esquerdo
quebrada. Suspensão traseira necessitando de reparos. Arcondicionado funcionando. Estando com os seguintes acessórios de
segurança: macaco, triângulo, chave rodas e pneu estepe. Pneus em
condições de uso;

IV

FIAT/MOBI LIKE 1.0 – Placa PKM-0182 – Ano Fabricação/Modelo
2017/2018, Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de
Multas: Sem multas.
Veículo com partes do motor desmontado, tendo sido reparado a parte R$ 20.000,00
de força, estando peças do motor dentro do carro. Faltando bateria.
Freio e elétrica sem problemas aparentes. Faltando os acessórios de
segurança: macaco, triângulo, chave rodas e pneu estepe. Necessária
substituição de todos os pneus;

V

FIAT/MOBI WAY 1.0 – Placa PKM-3103 – Ano Fabricação/Modelo
2017/2018, Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de
Multas: Sem multas.
Veículo em boas condições de uso. Motor, bateria, freio e elétrica sem R$ 20.000,00
problemas aparentes. Ar-condicionado funcionando. Estando com os
seguintes acessórios de segurança: macaco, triângulo, chave rodas e
pneu estepe. Pneus em condições de uso;

VI

FIAT/MOBI WAY 1.0 – Placa PKM-2165 - Ano Fabricação/Modelo
2017/2018, Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de
Multas: Sem multas.
R$ 20.000,00
Veículo em boas condições de uso. Motor, bateria, freio e elétrica sem
problemas aparentes. Ar-condicionado funcionando. Estando com os
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seguintes acessórios de segurança: macaco, triângulo, chave rodas e
pneu estepe. Necessária substituição de todos os pneus;
VII

FIAT/ARGO 1.0 – Placa PLN-5B05 – Ano Fabricação/Modelo 2019/2019,
Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de Multas: Sem
Multas.
Veículo em boas condições de uso. Motor necessitando de um Kit
Corrente novo. Porta do motorista com pequenos danos. Bateria R$ 30.000,00
descarregada pelo tempo parado. Freio e elétrica sem problemas
aparentes. Ar-condicionado funcionando. Estando com os seguintes
acessórios de segurança: macaco, triângulo, chave rodas e pneu estepe.
Necessário substituição de todos os pneus;

VIII

FIAT/ARGO 1.0 – Placa PLD-6941 – Ano Fabricação/Modelo 2018/2018,
Combustível: Álcool/Gasolina, Cor: branca – Total de Multas: Sem
Multas.
Veículo batido na lateral traseira do lado do passageiro, possuindo
danos desde a porta traseira direita até o fundo. Suspensão traseira
danificada. Vidro do lado do passageiro traseiro quebrado. Airbag
inflados sem condições de reparo. Capuz com pequeno amasso. R$ 20.000,00
Parachoque dianteiro com pequenos danos e recuperável. Farol direito
quebrado, necessitando de reparos (funilaria e pintura). Motor, bateria,
freio e elétrica sem problemas aparentes. Ar-condicionado
necessitando de reparo. Faltando os seguintes acessórios de segurança:
macaco, chave rodas, e pneu de step. Necessário substituição de todos
os pneus;

IX

FIAT/DUCATO MINIBUS 2.3 – Placa OZN-7809 - Ano
Fabricação/Modelo 2014/2014, Combustível: Diesel, Cor: branca –
Total de Multas: Sem Multas.
Veículo com motor sem funcionar, parado há pelo menos 03 (três) anos. R$ 35.000,00
Necessário revisar a suspensão. Faltando bateria. Necessitando reparos
na parte elétrica. Ar-condicionado funcionando. Faltando todos os
acessórios de segurança (macaco, triângulo, chave rodas, pneu estepe
e extintor vencido). Necessário substituição de todos os pneus;

X

FIAT/DUCATO MINIBUS 2.3 – Placa OZQ-4344 - Ano
Fabricação/Modelo 2014/2014, Combustível: Diesel, Cor: branca –
Total de Multas: Sem Multas.
R$ 35.000,00
Veículo com motor funcionando, mas parado há pelo menos 02 (dois)
anos. Necessário revisar a suspensão. Necessitando reparos na parte
elétrica. Ar-condicionado funcionando, faltando todos os acessórios de
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segurança (macaco, triângulo, chave rodas, pneu estepe e extintor
vencido). Necessário substituição de todos os pneus;
XI

XII

M.BENZ/MB 180D (Sucata) – Placa JMB-7001 – Ano
Fabricação/Modelo 1995/1995, Combustível: Diesel, Cor: branca –
Total de Multas: Sem Multas
Veículo em estado de sucata com lataria toda danificada, sem condições R$ 3.000,00
de reparo. Motor sucateado. Faltando parte elétrica, bateria, suspensão
e equipamentos de segurança. Pneus sem condições de uso. Faltando
vidros laterais, traseiro e parabrisa. Lanternas quebradas ou faltando.
Faltando bateria, Faltando bancos dos passageiros;
M.BENZ/MB 180D (Sucata) – Placa JMB-7002 – Ano
Fabricação/Modelo 1995/1995, Combustível: Diesel, Cor: branca –
Total de Multas: Sem Multas
Veículo em estado de sucata com lataria toda danificada, sem condições R$ 3.000,00
de reparo. Motor sucateado. Faltando parte elétrica, bateria,
suspensão, equipamentos de segurança, e 01 roda. Pneus sem
condições de uso. Faltando vidros laterais, traseiro e parabrisa.
Lanternas quebradas ou faltando. Faltando bateria;

XIII

IVECO/MARCOPOLO FRATELLO – Placa JQF-0652 – Ano
Fabricação/Modelo 2003/2003, Combustível: Diesel, Cor: branca – Total
de Multas: Sem Multas
Veículo em boas condições de uso. Motor, freio e elétrica sem R$ 6.000,00
problemas aparentes. Faltando Bateria. Faltando vidro do quebra-vento
e retrovisores. Faltando os seguintes acessórios de segurança: macaco,
triângulo e chave rodas. Possui pneu de step. Faltando o extintor para
incêndio. Necessário substituição de todos os pneus;

XIV

Retroescavadeira JCB 1791275JCB, ano fabricação 2011, Combustível:
Diesel, Cor: amarela – Total de Multas: Sem Multas
Veículo com motor parado, eixo trancado. Suspensão e Hidráulicos R$ 70.000,00
funcionando. Para brisa quebrado. Elétrica funcionando, mas faltando
os 02 piscas alertas. Faltando bateria. Necessário substituição de todos
os pneus;

XV

Câmara Fria medindo 4.58mx6,69m, contendo 02 refrigeradores com
turbina refrigerada de 60.000 Btu ́s, marca Polofrio.
Câmara Fria com Refrigeradores em bom estado de conservação, com R$ 30.000,00
refrigeradores funcionando porém desligados a mais de 01 (um) ano.
Não há etiqueta com modelo e data de fabricação.
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XVI

Serra elétrica, marca Dal Pino, fabricada em 06/2020, trifásica, tensão
220/380V, modelo DP 1, potência de 4cv.
Serra elétrica apropriada para corte de carcaças bovinas, funcionando
perfeitamente, porém desligada a mais de 01 (um) ano.

XVII

R$ 1.500,00

Serra elétrica, marca Kijunta, trifásica, tensão 220/380V, modelo KJCPP,
potência de 2cv
Serra elétrica apropriada para corte de carcaças bovinas, funcionando R$ 1.500,00
perfeitamente, porém desligada a mais de 01 (um) ano. Não há na
etiqueta data de fabricação.

XVIII

87 (oitenta e sete) carretinhas com ganchos apropriados para esfola de
bovinos.
Carretilhas com gancho para transporte de cortes bovinos. Em bom
estado de conservação.

R$ 1.500,00

XIX

Balança industrial marca Metalúrgica Brião, modelo E, capacidade de
260 kg, ano de fabricação 2002.
R$ 500,00
Balança em bom estado de conservação e funcionando.

XX

Pistola insensibilizadora para abate bovino a ar comprimido.
Pistola em ótimo estado de conservação, funcionando a ar comprimido, R$ 10.000,00
tipo insensibilizador, apropriado para o abate bovino.

XXI

Pá Carregadeira CATERPILLAR CAT0924GERBB00364 – Modelo 924G,
Ano fabricação 2002, combustível: Diesel, cor: amarela – Total de
Multas: Sem Multas
Veículo com motor sem funcionar. Suspensão e Hidráulicos
funcionando. Para brisa quebrado. Elétrica funcionando. Faltando
bateria. Necessário substituição de todos os pneus;

XXII

R$150.000,00

Estrutura metálica para acondicionamento e processamento ante e
post mortem bovino.
Estrutura aérea para transporte de bovinos no processamento e R$ 3.000,00
limpeza durante abate do gado, contendo várias peças metálicas, 03
(três) mesas plataformas, alavancas de transporte e elevação e
correntes.

XXIII

03 (três) motores elétricos, trifásicos, utilizados para elevação das
carcaças.
R$ 3.000,00
Motores em bom estado de conservação e funcionando.

XXIV

1.141 unidades de carteiras escolares em estado de sucata.

R$ 450,00
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Ferragens de carteiras escolares em estado de sucata, expostas ao
tempo e enferrujadas. Irrecuperáveis.
XXV

Veículo FIAT/MOBI EASY ON 1.0, tipo passeio, combustível:
Álcool/Gasolina, cor: branca, placa PKM-1866.
Veículo em boas condições de uso. Motor, bateria, freio e elétrica sem R$ 20.000,00
problemas aparentes. Estando com os seguintes acessórios de
segurança: macaco, triângulo, chave rodas e pneu estepe. Pneus em
condições de uso.

Finalmente, é importante ressaltar, que os veículos e máquinas objeto do futuro processo
licitatório de alienação, não oferecem muita serventia para a Administração Municipal, uma vez
que a manutenção e utilização dos mesmos vêm causando sérios transtornos mecânicos e
financeiros, particularmente no que tange aos gastos com oficina mecânica, peças, combustível,
licenciamento etc. Além disso, diante do fechamento há mais de 02 (dois) anos do matadouro
público municipal e impossibilidade de retorno das atividades ante o alto custo de adequação
exigido, como também da consequente deterioração dos equipamentos públicos contidos no
respectivo abatedouro municipal, em respeito ao princípio da eficiência da administrativa pública,
concluiu-se que o valor a ser gasto com os veículos, máquinas, e manutenção dos demais bens
móveis, torna-se inviável, devido ao estado de conservação, e o fim a que se destinam. Por fim,
assinam a presente Ata de Avaliação, todos os membros da Comissão de Avaliação e Alienação de
Veículos, Máquinas e bens móveis nomeados por meio do Decreto nº 016/2022, homologando o
presente Laudo de avaliação.

____________________________________________
João Luciano Marcionilo de Santana
Presidente da Comissão
Matrícula Funcional 1231

____________________________________________
Carlos José Dantas Santana
Secretário da Comissão
Matrícula Funcional 0004
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____________________________________________
José Luciano Andrade Aquino
Secretário da Comissão
Matrícula Funcional 0085
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DECRETO Nº 026/2022, DE 10 DE MAIO DE 2022.
Altera dispositivos do Decreto nº 016/2022,
prorrogando prazo para apresentação de laudo
técnico pela Comissão de Avaliação e Alienação de
Veículos, Máquinas e bens móveis, na forma que
indica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, ESTADO DA BAHIA, no exercício das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 64 da Lei Orgânica Municipal, e demais
dispositivos legais que tratam da matéria,
CONSIDERANDO a necessidade de maior demanda de tempo para a elaboração de minucioso
laudo de avaliação, com a descrição, avaliação e estado de conservação dos bens objeto da
Comissão de Avaliação e Alienação de Veículos, Máquinas e bens móveis do Município de
Adustina (BA).
DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo determinado no art. 2º do Decreto nº 016, de 21 de março de
2022, passando a ser de até 60 (sessenta) dias a partir da data da nomeação da comissão.
Art. 2º Substitui-se o bem móvel delineado no inciso XXI do art. 2º do Decreto nº 016/2022,
passando ser o seguinte bem: “01 (uma) Pá Carregadeira CATERPILLAR,
CAT0924GERBB00364, Modelo 924G, Ano fabricação 2002, combustível: Diesel, cor:
amarela”.
Art. 3º Acrescenta-se o inciso XXV ao art. 2º do Decreto nº 016/2022, passando a constar o
seguinte bem: “01 (um) veículo FIAT/MOBI EASY ON 1.0, tipo passeio, ano de
fabricação/modelo 2017/2017, placa PKM-1866, combustível: Álcool/Gasolina, cor: branca”.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Adustina, Estado da Bahia, em 10 de maio de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal
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Leis

PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE
ADUSTINA
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 325/2022
DE 03 de maio de 2022.
Altera o §7º do artigo 9º e inciso I do artigo 11, todos
da Lei Municipal n°153, de 17 de dezembro de 2008,
que trata da autorização de consignações em folha de
pagamento dos servidores públicos dos órgãos da
administração direta e indireta do Poder Executivo
Municipal, na forma e nas condições que especifica e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ADUSTINA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sancionou a
seguinte Lei:
Art. 1º A Lei Municipal nº 153, de 17 de dezembro de 2008, passa a vigorar com as seguintes
alterações:
“Art. 9º ...............................................................................................................
§7º As consignações relativas a amortizações de empréstimos e parcelas de juros a elas
relativos, serão processadas de acordo com o prazo do contrato de empréstimo firmado entre a
instituição financeira e o servidor, não podendo exceder a 120 (cento e vinte) meses.
”Art. 11 ................................................................................................................
I - O total de consignação facultativas averbadas não poderá exceder a 40% (quarenta por cento)
do vencimento básico do servidor, calculada na forma determinada por ato normativo a ser
publicado pelo Consignante.
Art. 2º - Na hipótese de existência de empréstimos consignado já formalizados por servidor,
anteriormente à edição da presente Lei Municipal, a aplicação do percentual previsto no artigo
1º não será alterada, devendo a instituição financeira consignatária verificar a margem
consignável disponível, levando-se em consideração o novo percentual atribuído na presente
lei.
Art. 3º - Ficam mantidas as demais disposições da Lei Municipal nº 153/2008 que não foram
abrangidas a edição da presente norma.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições
em contrário e retroagindo seus efeitos a 18 de janeiro de 2022.

Paulo Sérgio Oliveira dos Santos
Prefeito Municipal
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