
OFÍCIO N9 51/2016

ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia, Centro -  Maceió/AL., CEP 57030-510 
Fone (82) 3315-3106 Fax: (82) 3315-3085

Maceió, 28 de janeiro de 2016.

Exmo. Sr
Dr. OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS 
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado.
Nesta

Senhor Presidente,

Pelo presente, atendendo determinação constante da Lei Estadual ns 4.843/86, estamos enviado à 
V.Exa., para registro o Primeiro Termo de Apostila ao Convênio ns 03/2015, celebrado entre a CASAL 
e a Prefeitura Municipal de Igreja Nova/AL, que tem como objeto , A partir da assinatura deste 
instrumento, retifica-se a Cláusula Terceira do Convênio 03/2015, passando a ter a seguinte redação: 
0 auxílio alimentação corresponderá a 22 (vinte e dois) dias, no valor diário de R$ 32,00 (trinta e dois 
reais), e valor mensal de R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) conforme Cláusula Vigésima Primeira, 
do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017.

A Súmula do contrato em epigrafe foi publicada no Diário Oficial do Estado em edição de 28 de 
janeiro de 2016.

Outrossim, remetemos em anexo 
495/2015, fis. 01 a 19.

todo o dossiê que integra o Protocolo 14249/2015 -  C.I.N2

Atenciosamente,

EngS WILDE CLECIO FALCAO 
Diretor Presidente
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Casal
COM UNICAÇÃO INTERNA - C. L

N® da C l ; \
495/2015

Origem;

GERÊNCIA / UN  AGRESTE
Destino;

CPL

Data de enúss^: 

04.11.2015

Sr. Gerente,

Considerando a celebração do Convênio n® 03/2015, entre a CASAL e PREFEITURA MUNICI

PAL DE IGREJA NOVA que tem como objeto, CLÁUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO: a cessão de 01 

(um) servidor municipal que presta serviço na cidade de Igreja Nova.

Solicitamos o apostilamento na CLÁUSULA SEGUNDA -  DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO -  

PARAGRAFO ÚNICO -  que trata do fornecimento de 22 (vinte e dois) dias no valor unitário de R$ 25,00 

(vinte e cinco reais) do auxílio alimentação do servidor a ser reajustado para o valor de R$ 32,00 (trinta e 

um reais e quarenta centavos), praticado atualmente pela CASAL.

Atenciosamente,

Lidiane Santos Lima 
Coord. CAF-MAT: 2364 

UN Agreste /  G4S4Z,
G« de Uról- Ne9Ôci.oŵ9'®'̂ ■'' 

'Wal.2539

GEPLAN 009-C
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ESTADO DE ALAGOAS 
companhia DÈ SÃNÍAMENTÔ de ALAGOAS

CONVÊNIO N9 3/2015 - CASAL
CÕNViNiÕ DÊ CÕOPÊRAÇAD MÚTUA QUE. ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -  
CASAL E A ÊRiFÊíTüRÂ MÜNICIPÃI DÈ TGREIÃ 
NOVA/ALAGOAS. NA FORMA ABAIXO.

Pêlo ciresente, celebram ínstruínl’hto particular de contrato de locação de J ri^ e l. não féSiãèhClãi. dé um ládõ, ã 
COMPANHIA DE saneamen^ | d I í ||G O >^  * CASAL, sotíedade dé EcónorféMIátalÊstadUâl, vinculada à secretaria de 
Estado de infra Estrutura| 
timislesmente C ^A l.

.engenheiro 
LUIZ 

-ambos:

12.242.350/0001-43, neste ato representad^íiip Prefeito MuniãpàMp^Ê AUGUSTO SOUSA SANTOS, inscrito no CPF/MF 
n9 524.933.364-^. residenté édÓmidiiadt^|^íj^|]a';Noya/A(^,^ddi^e^ o conteúdo do Processo Adminisbrativo n̂  
679/2015, Cl. ns 05/2015, resoh/em celebrár^^presenlW^^trum^ com ãs cláusulas e condições á segitir
expressas:

CLAUSULA FRIMEIRA.^. 6 0  OBJETÚ: Consthui|Ob]etO désteWnvêntõ;;rái;cessão de 01 (um) servidor munidpai, para qué

quadro, mediante Termo de Cessão.
PARÂGRAFÔ SEGUNDO: Ô servidor ora cedido  ̂péiatÉn^itUrà;^ desempenhará a atividade descrita na dãusula
primeira é o idgar aemente da Slhra. p õ rta d o f^ *íp ® ^ ^ ^ 2 2 6 -l SSP/AL e inscrito no CPF/MF n® 052.429.304-03, 
residenté e dòmidliado no fmyoado canoa de Gma, s/n^óha Rural, Porto Real do Colegio/AL

CLÃÜSÜIA SEGUNDA -• DOS RECURSOS: As d ^ p ^ S  decorrentes deste contrato terão a seguinte dassificação 
orçamentária:

Unidade O r^ e n tá ria ___ _ .:^ .X !i....ll.l^ f  ̂ ÜÍ4ÁGRÊSTE"  ̂ '
-G rupodeÓ i^esa............ P
- Rubrica ----------------------- ^2!:..106.157^ PRÓGiftÀMATiE AiMENTAÇÃÓâLOTRAB/aHADOR

,  ̂ íásX i  -íf _ Ss' fc&í
CLÁUSULA TERCEIRA ^BO;AUXIUOAUMHlifrACAO:C)ãòxtlio alimentãdlQ.^áditos coirefliònaentes a 22 (vinte e dois)

‘ dias, no valor de R$ 2S,0ô'{viiÍtê£.Sn1á)Véã^^â’dá4Wlor
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento do auxilio alimentado do servidor munidpai reladonado no §29 da dáusula 
'piimeirá. deste convênio, será repassado mensalmente e diretaniente ao servidor, depositado em sua conta côrrentê. 
Banco: Banco do Brasil, Agência: 0117-1, conta: 12966-6.

CL» ■JLÁiOUARiA -  DA OBRIGAÇÃO OA CASAL Configura Obrigações da CASAL:
^  Fornecer mensalmente ao funcionário da Prefeitura MUõidpai de igreja Nova cedido à CASAL, auxílio 

alimentação;

b) O valor a ser fomeddo mensalmente ao funcionário cedido para prestar serviço a CASAL deverá ser depositado 
em conta corrente;

c) Fornecer equipamentos de proteção individual -  EPI'S, er:'_",r:;r!”r;tcr ‘f/: p’’?*':;?" cr!?:: '" -  EPC'5: :n tr
especifico, necessários ao bom desempenho das respectivas funções;

-■/
adidon

.~-:ia do pessoal posto à disposi^o, apontando, se houver, horas extras e 
Ldeperíçulpsidade ou insalubndade;

PARÁGRAFO ú fw ò : O ãuxflio alim enta^ referido na dáusula segunda parágrafo único será repassado mènsalmènte è 
diretamente ao vaíldor.

1 /2
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, T2]8b* r.j -  "); ; ................. - ,0.3,3
-jM C Ó.I ......  ............. J '3 ~V 'rJ ■

;?rQASjA6^«TrAC43 -V ':/j, IJ •'231 • • ....... .........  63oow'-
{ziob 0 siniv) ib c. ;'3jn'J..r'ct|vJ<i0- '.oj bo‘j .c wb.o.  ̂ s 3 „*.* ,; :Om.jAT * bv.JA_GjüjlVLA_q.q..~Èü} I.'Âák?ij,Ã33.

.■JjnOfn.bu. .1. X Ot T-, j(7 j ’ è3  ̂. 3—A 3 Ic3 ,b3 3 ■ 3 ...3,3 3 93 ,.í ,..._Sv“ ,o Íülüv .. .è.,b
GiuZiJÊb tib ji' oc.».oOfcltn Iscu-n!. . c /39d ch o^jtj -.op A c r '“>■ O 031 l, nDAílA"?
.9J99T!ro i.tnoo ttjí 0 9 3*3,.:.:oq3b .■»Qfcv'i'' os ojosr.E: »-*: > '.jp í̂riis^sfr. ro' .'- -O Gioovpob 03z; d .r’'».*’’'. q

.■.V3j;r -.1 r.'.fjO ‘'...r , -s r > - .''b? t, •■?

:J -tíA3 BÍ3 d jvJdbSoao Riu^dooD .JA2A3 AO QÁ3AOIP5n_Ap_ ;3<TaAbp AJ' 
otof.'G >JA2A3 é. svoW i=t'̂ i2' ‘♦b fOioía-'- ob o.̂ ŝ ooi'Jt o*-' 9t.i99n'‘ rfiom *t -í T'.' ('■
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I^TADO DE AiÁGOAS 
COMÎ ANHIA DÊ SANEAMENTO DE ALAGOAS

I
V /

iSLAÜSOtA QOIMTA^ PÕ MQNitfMQ: Oaneâ^Se 6.M im iaj>Í0 ã tM è f àSSÂL $€fViáOf euãfiatâáõ Pârâ
0 exercido da função, responsabilIzando-se pelo pagamento de sua remunerado e seus encargos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Pof força do disposto no Art. 37, intíso li da Constituição Federal de 19S8, a que vinculadas às 
íegíslações InfraconstituciOnais, cõrriproitiétê-sè o MUNICÍPIO a sõrnéhtè' Cèder à CASAL servidor CòM invesddurâ l{citã, 
observandò-se à-época do ingresso dò servidor no ente púbiico e a legislação temporaimente aplicáveL

CLÁUSULA SEXTA - DÃ SüftStitUlCÃÓi A substituiçãü do servidor do Município posto a disposição da CASAL, Sé dará rtã
;fâfmã'âbâixõ: '

a) Nã ocorrênda da inádà^âd0>d^m etim ente de dualquee ir^ulandade^Plàticada pelo senddor posto à
i îsppdção, -  rf
horas substituí 

. b) O MONidPid,f ̂ c 
préwai

c) Por solicitação do serv id o ^^ ^^T ^-^ ;^^ :^ ;::/;;'.. ,

■CIAU.SUÍA.SéT>MA.=Jt)A.EjFJCAaA E DÂ^RORROGACAO; Este convênio terá vigência à pârtif dã data da sua Célébraçâo e 
seus efeitos, irão se estender pòr 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por conveniência das .partes.
PARÁGRAFO ÚNICO: A form áli^^o da cefóaõ/objêto dò^r^en^^ observará o quanto disposto péló art. 49, iil
doDêcretoEstadualns36.618/^5.

CLÁUSULA OITAVA — DO VÍNCULO EMPREgatÍGIO: 'Os seririidores^posto à disposição não terão qualquer vínculo 
empregatícío com 'a CASAL, mantendo-se vinculádos''cúrn 'a .PrèfeUurà Municipal de Igreja Nova .para todos oS fins 
trabalhistas/préindendáflós e hscais. í*

CLAUSULÃ NONA ̂ 'DOS-CASOS OMISSOS: Os^casáSbMssos;oü;î ^  ̂ não explicitadas serão tieddidos pelas partes,
segundo ãs dispòsiÇêés contidas na Lei 8.-66é/93 ;̂iê: Sêas^ regulamentos e oormas administrativas,
fedéréis é estaquáiS; que fazem parte int^rante dès^^lopvênlju^i^épendentement^ de suas transcrições.

CtAosotA òiÉáMA — PA RESOSÃO: O prêsenté^í^j^lò rêSdhdidõ de pleno direito se quaisquer das partes

PMIÁGRafO ÚNICO: ^ ||p ^ h tê  lhibimentó:^^^^ ser fesdndído por quaisquer da^|part», mediante prévio
aviso, por esCTito, comtáhtecedênda de honimímô èó ̂ n ta ) dias®ír£^„. - j- ,,

FRANCISCO LUIZ BELf 
Vjçe^residente de

40 DE AZEVEDO CAVALCANTI 
So OpeFacfonal

JOSfAUSÜSTO SOUSA SANTOS 
Çrefeito de Igreja Nova 

I f l
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IN S T R U Ç Ã O  D E P R O C E S S O

Prot.: 14249 /2015

N° Fo lha: 04





PROCESSOKUW&dSU y)
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Ao Adv. Edilson Alves,

Para Análise e instrução Jurídica. 

Em. .

Adv.Lais Lima de souza Leão 
Ass. Jurídica - CASAL
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l \STRUME^TO PARTICULAR DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, QUE 
E^TRE SI CELEBRAM O SINDICATO DOS TRABALHADORES A í  5  
INDÚSTRIAS URBANAS NO ESTADO DE ALAGOAS E A COMPANHIA DE 
■V, ( VVA l MENTO DE A LA GOA S -  CA SA L. COMO A BA 1X0 SE DECl A RA.

CLASl LA PRIMEIRA: Dv) REAJUSTE SALARIAL

A (,'ASAl - conccdcni. a partir clc 1" maio dc 201 5. a lílu lo clc rccajuste salarial c dc forma 
linear, o pcrccnliial dc 8.17'fó (oito \'irgula dezessete por cento), a incidir sobre r).s 
saiários pago.s em abri 1/201 5.

Paragrafo Ijn ico; A CASAL se compromete a pagar o retroativo do mês de míiio/2015 
na folha de pagamento referente ao mês de jiilho/2015.

C I .ÁU.SULA SIsGUNDA: DA MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS VIGENTLS L 
LXPlJCn ACÂO DOS REGULAMENTOS EXISTENTES NA CO^iPA^Hl A

■A C.AS.AL .SC compromete, por ocasião do fechamento do ACT 2015/201 7. a mtinter os 
benellcios previstos em norma coleti\a c vigentes até abril/2015. Na hipótese d;i 
C.AS.AL intentar a edição dc normas internas que objetivem regulamentar ou esclarecer 
questões relacionadas ao presente .ACT. compromete-se a empresa a discutir tais nortr.as 
com o Sindictiio. dando-lhe ciência e facultando-lhe o debate e sugestões.

Parágrafo lin ico; .A C.AS.AL promoverá revisão e atualização dos instrumentos 
normtiioo.s rclatixos ao Pessoal com democratização do seu conteúdo, di.scutindi' 
jnc\ iamente com o Sindicato eventuais alterações a serem incorporadas ao Contrtiio 
lndi\idual de Trabalho dos(as) Trabalhadores(as) e as remeterá em mídia ao Sindicato 
durante ;i cágência deste acordo, inlbrmando, durante as reuniões semestrai;;.  ̂o 
andtrmenio di.i processo.

S





l ’ r i i u c i r u .  ( )  \ a k n  u l i l i / a d i i  pela C A S A I ,  leia c u m u  le l c i c ne ia  d ' .alvc 
praticado pela l ‘N IM hD  para a .'.líEC.

Parágrafo Secundo: A CAS.AL concederá a seus lraballiadore,s/as auxílio odontolouico 
correspondcnio a 100% do plano básico praucado pela UN1()D()N 1 () para a Alsb.C.

l*ai-.i«faro ■|'crceif(C Ikira os(as) trabalbadores(a.s) que rccebcm o ressarcimento do-. 
''Ulorcs correspondentes mediante a apresentação mensal de recibo, o mesmo deverá ser 
apresentado'ate’ o '(nono) dia útil de cada mês. condicionado tal ressa cimento ao 
pi'a/,o má.ximo de apresentação da documentação comprobatória de 90 (nciventa) dias, 
OU seja. decorrido tal prazo e não apresentada a documentação, o trabalhadc.rta) não Iara 
jus ao ressarcimento.

Par;i»ral(( Quarto: C.A.S.Al, custeará plano de saúde bá.sico (enfermarií estadual),
lendo conto relereneia o valor praticado pela L.'N1MED para a ARHC. para 01 (unt) 
dependente legal, esleda eartieterizado.úa na forma da Lei Presidenciária ou mediante 
eoinjiro\ação documental earloiial, durante os 06 (seis) primeiros meses, após o óbito 
do lrahalh:idor(a) titular, mediante requerimento a .SUPBlriS.

C LÁ U S l LA V IG É S IM A  PR IM E IR A : 1)0 A U X ÍL IO  A L IM L N T A C À O

A C'.-\.S,\1.. ;i partir dc L' de maio de 2015. concederá, até o 5" dia útil de cada mês a 
seusiiias) irabalhadores(as) créditos correspondentes a 22 (\ántc e dois) dias referente ao 
.Auxílio .Alimentttçào. no \alor unitário oe RS ,21.40 (trinta e um reais c c)uarent.a 
centavos).

Parágrafo l’ rim ciro: A partir dc outubro de 2015. o valor unitário do auxílio 
alimentação passará a ser de RS 32.00 (trinta c dois reais).

l ’arágrab) .Seguiulo: Se até 30 de abril de 2016. a arrecadação mensal da C.A.S.Al. 
atingir RS 29.000.000,00 (vinte e nove milhões dc reais), expurgados os reajustes 
tarilario.s nos anos de 2015 e 2016. a C.-AS.Af, assegurará aos trabalhaJores/as o 
incremento de RS 1.00 (um real) no valor unitário do auxílio alimentação, a partir do 
mês subsequente ao ocorrido.

Parágrafo 4'crcciro: Se até 30 de novembro de 2015. a arrecadação mcn,sal da CAS.AL 
atingir RS 27.000.000.00 (Aánto e .sete milhões de reais), expurgados os reajustes 
tarifários do ano de 2015, a C.AS.AL assegurará aos(as) trabalhadores(as) um bônus de 
Natal no auxilio alimentação, no valor equivalente a 20% (vinte por cento) do valor 
mensal do auxilio alimentação, a ser pago no mês dc dczcmbro/201 5.

Parágrafo Quarto: .A C.AS.AL manterá, a titulo de participação dos{a,-)
irabalh;idores(as). o desconto do importe pereentmil de 1% (um por cento) men.sal parti 
todas as faixas .salariais.

Parágrafo Quinto: A CAS.AL manterá a concessão do benefício no caput desta
eláiesuln para o.?(a.s) irabalhadorcs(af)) que sc cnconUam cm período dc tcrlao. 
cm período de licença maternidade, em auxilio doença ou auxílio doença 
tieidentário. estes dois últimos limitttdos a 120 (cento c vinte) dias.





Processo N“ 14.249/2015.
Interessado: GERÊNCIA / UN-AGRESTE. 
Assunto; Apostilamento/Acréscimo.

EMENTA: TERMO DE APOSTILAMENTO. 
ACRÉSCIMO DE VALOR DO CONVÊNIO 
N° 03/2015. CLÁUSULA VIGÉSIMA 
PRIMEIRA E PARÁGRAFO PRIMEIRO. DO 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, ACORDO 
COLETIVO DE TRABALHO 2015/2017. 
MODIFICAÇÃO DE ATO FORMAL QUE 
NÃO ALTERA O INSTRUMENTO. PELA 
POSSIBILIDADE CONDICIONADA.

Trata de solicitação de alteração ao convênio n° 03/2015, celebrado entre a 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL e a Prefeitura Municipal de 
Igreja Nova -  AL, cujo objeto é a cessão de 01 (um) servidor municipal, para que este 
atue em atividades de rotinas operacionais determinadas pelo Chefe de Núcleo do 
Município e pela Coordenação de Produção e Distribuição Unidade.

É em suma o relatório, passo à análise.

No decorrer do processo verificou-se que a alteração do convênio 
supramencionado deve ser feita levando em consideração a Cláusula Vigésima 
Primeira do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017, in verbis:

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO:

DO

A CASAL, a partir de 1° de maio de 2015, 
concederá até o 5° dia útil de cada mês a 
seus (as) trabalhadores (as) créditos 
correspondentes a 22 (vinte e dois) dias 
referente ao Auxílio Alimentação, no valor 
unitário de R$ 31,40 (trinta e um reais e 
quarenta centavos).

Parágrafo Primeiro: A partir de outubro de 
2015, 0  valor unitário do auxílio
alimentação passará a ser de R$ 32,00 
(trinta e dois reais).





Vê-se, portanto, que os créditos correspondentes a 22 (vinte e dois) dias 
referente ao auxílio alimentação, no valor unitário de R$ 25,00 (vinte e cinco reais), 
passou a ter o valor de R$ 31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos), a partir de 1° 
de maio de 2015, e para o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais e quarenta centavos), 
a partir de 1° de outubro do ano em curso.

Ao analisar o presente observamos que se trata de alterações formais, as quais 
não trazem mudanças substanciais ao convênio, tampouco prejuízos à GASAL. O que 
se pretende é o apostilamento da Cláusula Terceira -  Do auxílio alimentação, a 
ser reajustado para o valor de R$ 32,00 (trinta e dois reais), praticado atualmente pela 
CASAL, de conformidade com o ACT 2015/2017, constante às fis. 06 e 07, e nos 
termos do art. 65, §8°, da Lei 8.666/93, in verbis:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei 
poderão ser alterados, com as devidas 
justificativas, nos seguintes casos:
§ 8° A variação do valor contratual para 
fazer face ao reajuste de preços previsto no 
próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras 
decorrentes das condições de pagamento 
nele previstas, bem como o empenho de 
dotações orçamentárias suplementares até 
o limite do seu valor corrigido, não 
caracterizam alteração do mesmo, 
podendo ser registrados por simples 
apostila, dispensando a celebração de 
aditamento, (grifo nosso).

Entende-se por apostilamento a anotação ou registro administrativo, que pode 
ser realizado no verso do próprio instrumento de convênio ou por termo juntado aos 
autos do processo administrativo respectivo.

Os apostilamentos são utilizados para registrar variações do convênio que não 
caracterizem alteração do mesmo. Essas variações podem ser decorrentes da 
aplicação dos reajustes previstos no próprio convênio, de atualizações e demais 
ajustes que não impliquem alteração do seu objeto. Podem ser decorrentes, ainda, de 
questões atinentes ao âmbito interno do órgão ou entidade que não afetem a relação 
entre cedente e cessionário.

Diante do exposto, entende-se pela possibilidade, por meio de apostilamento, 
da alteração no valor do auxílio alimentação, passando incialmente de R$ 25,00 (vinte 
e cinco reais), para R$ 31,40 (trinta e um reais e quarenta centavos), a partir de 1° de 
maio de 2015, e deste valor para R$ 32,00 (trinta e dois reais), a partir de 1° de 
outubro do ano em curso.

Condiciona-se, no entanto, à autorização e assinatura do Diretor Presidente da





É 0  entendimento o qual submeto à apreciação da Assessoria Jurídica.

Maceió, 16 de dezembro de 2015.

EDILSON ALVES VIEIRA
A D V O G i^ O  /ASJUR/CASAL  

OAB/AL N° 1.822

.F ..Í2 .

MARIANA RAYSSA S. DE OLIVEIRA ROCHA
e s t a g iA r ia /a s j u r / c a s a l
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Companhia de Saneamento de Alagoas

Processo n°: 14249/2015 
Interessado: GERÊNCIA/ UN-AGRESTE

DESPACHO

Cuida-se de apostilamento ao Convênio n°03/2015, firmado entre a CASAL e PREFEI

TURA MUNiCIPAL DE IGREJA NOVA, objetivando o reajustamento do auxilio alimentação 

concedido ao servidor municipai cedido a CASAL.

O Processo encontra-se devidamente instruído com os elementos necessários ao pare

cer jurídico de fis. 08/10 que opina peio reajustamento do auxilio alimentação, equiparando-se 

ao valor praticado no acordo coietivo em vigência.

Diante destas considerações aprovamos o parecer de fis. 08/10, recomendando que o 

auxilio aiimentação fornecido ao servidor municipal cedido a CASAL, no valor unitário de R$ 

25,00 ( vinte e cinco reais) seja reajustado para R$ 32,00 ( trinta e dois reais).

Vão os autos ao Diretor Presidente.

Em, 17 de Dezembro de 2015.

MARIA DE FATIMA LISBOA AMORIM
Advogada OAB 1413 

ASJUR/ CASAL





%h
Casal

Protocolo n° 14249/2015 
C.l n® 495/2015 - UNAGRESTE

Á
CPL,

Conforme solicitação da UNAGRESTE contida na C.l n° 495/2015 (protocolo 
14249/2015), corroborada pela instrução processual e jurídica ás fis. 08 usque 
10, AUTORIZAMOS o Apostilamento ao Convênio de Cooperação Mútua com 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA, reajustando o valor do 
auxilio alimentação para R$ 32,00 (trinta e dois reais) de acordo com Cláusula 
Segunda, § Único do Acordo Coletivo 2015/2017, a partir de 1° de outubro do 
ano em curso, de coriformidade com o que estatui o Artigo 65, § 8°, da Lei n° 
8.666/93. / R^/20;

ALENCAREng“ WILDE CLECI 
Diretor Presidente

/acpm..

GEPLAN 021 C





® ,
C S S S icO M P A N H IA  DE SANEAMENTO DE ALAGOAS ' ■- J

Processo Protocolo n° 14249/2015. 
C.l. n° 495/2015- UN AGRESTE

ÁASJUR(DE ORDEM)

Encaminhamos o Primeiro Termo de Apostila ao Convênio n° 03/2015 para análise 
e aprovação deste setor.

Maceió/AL., 22 de Dezembro de 2015.

Atenciosamente,

d o  01-
JESSYCA LIVIA DANTAS DE QUEIROZ
Estagiária CPL/CASAL





r

Processo n®: 14.249/2015.
Interessado: GERÊNCIA/ UN-AGRESTE.
Assunto: Aprovação do Primeiro Termo de Apostila ao convênio n° 03/2015.

A ASSESSORIA JURÍDICA.

Veio para análise e aprovação jurídica o primeiro termo de apostila ao convênio 
n°03/2015, a ser firmado entre a CASAL e a Prefeitura Municipal de Igreja Nova-AL, tendo 
como objeto a cessão de 01 (um) servidor municipal, para que este atue em atividades de 
rotinas operacionais determinadas pelo Chefe de Núcleo do Município e pela 
coordenação de produção e Distribuição Unidade.

O instrumento ora em comento gera direito e obrigações entre os contratantes, 
assim, considerando sua legalidade, concluo pela sua aprovação, para tanto rubrico o 
Primeiro Termo de Apostila ao convênio n° 03/2015.

Segue o Primeiro Termo de Apostila ao Convênio n° 01/2015, com a análise e 
aprovação, o qual submeto a superior consideração.

Maceió/AL, 23 de Dezembro de 2015.

EDISON ALVES VIEIRA
Advogado OAB/AL 1.822 

ASJUR/CASAL

ÍA ÔÃMlEEAT.C.LlMÈTRA
ESTAGIÁRI/VASJUR/CASAL

(Cl G

Advocj.^a ■ ASJUR / CASAL 
OfB / AL N" 1.413





C aS a lcO M P A N H IA  DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

i

Protocolo ri5 14249/2015-CASAL 
C.l n9 495/2015 - UNAG

Á VGO ( De Ordem)

Encaminhamos a V.Sa, o 19 Termo de Apostila ao Convênio n  ̂03/2015 celebrado entre a 
CASAL e a Prefeitura Municipal de Igreja Nova , para aposição da assinatura e evoluir à 
DP para mesma finalidade

Em, 28 de dezembro de 2015

o

■ J.

Á CPL (de ordem),

pertinentes quanto ao le  Termo de Apostila ao Convênio ns 03/2015
X re eitura Municipal de Igreja Nova/Alagoas, devidamente assinado pelo Diretor 

Presidente. Em, 30.12.2015

ycífcfívia ^
Secretária de Gabinete 

CASAL





ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA AO CONVÊNIO 03/2015,
FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -  
CASAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/ALAGOAS.

./■,

A COMPANHIA DEíSANEAMENTO DE ÂIAGOAS -  CASAL, Soíiedade de Econòmia Mista Estadual, vinculada à 
Secretaria de Estado; da lnfraestrutürà, corn^s^  ̂ Rua Barão de Atalaia, :n?v 200, Centro, Maceió/AL, 
doravante den^omiháda simplesnaenté;Ò\‘SALvinŝ ^̂  CNPJ/MF sób o nfi 12.294;708/0001-81, portadora
da inscrição èstãdual n2 24:008.146;-3, neste ato répresentada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCÀRjvbrasileiro, casãdò;';erigènheÍro Civil, inscrito no GPF/MF sob o n® 091.578.673-72 e por 
seu Vice-Presidente de Gèstãp Óperacipriâ ^̂  LUIZ BELTRÃO. DE' AZEVEDO CALVACANTI, brasileiro,
casado. Engenheiro Civil, inscritá no CPF/MF. pS 185.381854-20> ar  ̂ residentes e domiciliados nesta 
Capital, tendo em vista o que constVhb Processo Administrativo protocolo n° 14249/2015, Cl 495/2015 -  UN 
AGRESTE, resolvem que: :

i,.: S. ;■ . ,y-' ,' ■ ■;

t - : • :> . '
i [A partir/da assinatura deste instrumento, retifica-se a CláusuiaV y' '  y y  ■ .
y' Terceira do Convênio 03/2015, passando a ter a seguinte redação: o 
V .auxílio alimentação,corresponderá a 22 (vinte e dois) dias, no valor 
\ vdjario de R$32,00 (trinta e dois reais), e valor mensal de R$704,00 
* (setecentos è quatro reais) conforme Cláusula Vigésima Primeira, do 

Acordo Çòletivo de Trabalho 2015/2017.

E para constar eu ' ,digitei o presente instrumento em
duas vias de igual teor e f0rjt̂ a> que vai devidamente assinado pelo Diretor Presidente e Vice-Presidente de
Gestão Operacional, da CASÀD>’

■■
Maceió,

WILDE CLECIO FAlCAl
Diretor Presidente

FRANCISCO LUI
Vice-Presidente

LTRÃO DE AZEVEDO CALVACANTI
Gestão Operacional

íílson Alves Vieira
V. OAB/AL 1.822 

ASJUR/CASAL

Primeiro Termo de Apostila
ao Convênio 03/2015





34 Maceió - quinta-feira
28 de janeiro de 2016

Edição Eletrônica Certificada Digitalmente
conforme LEI N“ 7.397/2012

Diário Oficial
Estado de Alagoas

CâSáL - Companhia de Saneamento de Alagoas

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

EXTRATO DO PRIMEIRO DE APOSTILA AO CONVÊNIO N° 01/2015 
Protocolo n» 14247/2015 -  C l  n» 494/2015 -  GERÊNCIA UN AGRESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Operacional FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO 
CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n°
185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital.
OBIETO: A partir da assinatura deste instrumento, retifica-se a Cláusula Terceira 
do Convênio 01/2015, passando a ter a seguinte redação: o auxilio alimentação 
corresponderá a 22 (vinte e dois) dias, no valor diário de R$32,00 (trinta e dois 
reais), e valor mensal de R$704,00 (setecentos e quatro reais) conforme Cláusula 
Vigésima Primeira, do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017.
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015
Protocolo n° 14247/2015 -  C.I n° 494/2015 -  UN AGRESTE
Autorizamos a elaboração do Primeiro Termo de Apostila ao Convênio n" 01/2015,
celebrado entre a CASAL e o Município de Lagoa da Canoa observando a
legislação vigente. Homologado em 17.12.2015

EXTRATO DO PRIMEIRO DE APOSTILA AO CONVÊNIO N° 03/2015 
Protocolo n“ 14249/2015 -  C.l n” 495/2015 -  GERÊNCIA UN AGRESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, CPF/MF n” 091,578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Operacional FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO 
CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n°
185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital.
OBJETO: A partir da assinatura deste instrumento, retifica-se a Cláusula Terceira 
do Convênio 03/2015, passando a ter a seguinte redação: o auxílio alimentação 
corresponderá a 22 (vinte e dois) dias, no valor diário de RS 32,00 (trinta e dois 
reais), e valor mensal de R$ 704,00 (setecentos e quatro reais) conforme Cláusula 
Vigésima Primeira, do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017.
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015
Protocolo n” 14249/2015 -  C.I n“ 495/2015 -  UN AGRESTE
Autorizamos a elaboração do Primeiro Tenno de Apostila ao Convênio n° 03/2015,
celebrado entre a CASAL e o Município de Igreja Nova observando a legislação
vigente. Homologado em 17,12.2015

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA N” 13/2015 
Protocolo n° 11717/2015-C.I N“ 197/2015-UN BACIA LEITEIRA 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, CPF/MF n“ 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO, CPF/MF sob o n“
032.981.054-57.
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE POÇO DAS TRINCHEIRAS, pessoa jurídica 
de Direito Público com sede na Praça Leopoldo Wanderley, S/N, Centro -  POÇO 
DAS TRINCHEIRAS/AL, CNPJ n“: 12259040/0001-31, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal JOSÉ GILDO RODRIGUES SILVA, inscrito no CPF/MF 
n 021.053.734-53.
OBJETO: Constitui objeto deste convênio, a cessão de 01 (um) servidor municipal, 
para que este atue em atividades de rotinas operacionais, serviços de limpeza e 
prestar informações as Coordenações da Unidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para consecução da finalidade prevista no ‘caput’, o 
Município cederá 1 (um) servidor do seu quadro, mediante Portaria. 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O servidor ora cedido pela prefeitura que 
desempenhará a atividade descrita na cláusula primeira é o Sr. AVANDIR VIANA 
DOS SANTOS portador do RG n° 1.249.669 SSP/AL e inscrito no CPF/MF n° 
871.211.404-97, residente e domiciliado no Povoado Jorge, Zona Rural, Município 
de Poço das Trincheiras/AL.
Data de assinatura: 11 de janeiro de 2016.
Protocolo n“ 11.717/2015 -  C.I N° 197/2015 -  UN BACIA LEITEIRA 
Autorizamos a celebração de Convênio de Cooperação Mútua entre a CASAL 
e 0 Município de Cacimbinhas /Alagoas, observando a legislação vigente. 
Homologado em: 15/10/2015,

EXTRATO DO PRIMEIRO DE APOSTILA AO CONVÊNIO N° 01 /2013 
Protocolo n” 14259/2015 -  C .I n“ 497/2015 -  GERÊNCIA UN AGRESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294,708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578 673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO, CPF/MF sob o n°
032.981.054- 57, solteiro, advogado, ambos residentes e domiciliados nesta capital

OBJETO: A partir da assinatura deste instrumento, retifica-se a Cláusula Terceira 
do Convênio 01/2013, passando a ter a seguinte redação: o auxilio alimentação 
corresponderá a 22 (vinte e dois) dias, no valor diário de R$32,00, (trinta e dois 
reais), e valor mensal de R$704,00 (setecentos e quatro reais) Confofnie’'Çláusula 
VigésimaPrimeira,doAcordoColetivode Trabalho 2015/2017S'
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015 ; j 'T
Protocolon°I4259/2015-C.In” 497/2015-UNAGRESTè, b -.i.- ^
Autorizamos a elaboração do Primeiro Termo de Apostila ao Convênio n“ 01>2013, 
celebrado entre a CASAL e o Município de Campo Alegre obser̂ do.a=législaçâo 
vigente. Homologado em 17.12.2015

EXTRATO DO PRIMEIRO DE APOSTILA AO CONVÊNIO N° 04/2015 
Protocolo n° 14251/2015 -  C.I n“ 496/2015 -  GERÊNCIA UN AGRESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO. CPF/MF sob o n°
032.981.054- 57, solteiro, advogado, ambos residentes e domiciliados nesta capital. 
OBJETO: A partir da assinatura deste instrumento, retifica-se a Cláusula Terceira 
do Convênio 04/2015. passando a ter a seguinte redação: o auxilio alimentação 
corresponderá a 22 (vinte e dois) dias, no valor diário de R$32,00 (trinta e dois 
reais), e valor mensal de R$704,00 (setecentos e quatro reais) confonne Cláusula 
Vigésima Primeira, do Acordo Coletivo de Trabalho 2015/2017.
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015
Protocolo n° 14251/2015 -  C.I n” 496/2015 -  UN AGRESTE
Autorizamos a elaboração do Primeiro Termo de Apostila ao Convênio n° 04/2015,
celebrado entre a CASAL e o Município de Campo Grande observando a
legislação vigente. Homologado em 17.12.2015

EXTRATO DO PRIMEIRO DE APOSTILA AO CONTRATO N“ 181/2013 
Protocolo n" 15039/2015
Contratante: CASAL COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -  
CASAL, Sociedade de Economia Mista Estadual, vinculada à Secretaria de Estado 
da Infraestrutura, com sede na Rua Barão de Atalaia, n° 200, Centro, Maceió/ 
AL. doravante denominada simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 12.294.708/0001-81, portadora da inscrição estadual n“ 24.008.146-3, neste 
ato representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO FALCÃO DE 
ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n“ 
091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente de Gestão Corporativa JORGE SILVIO 
LUENGO GALVÃO. brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF sob o n°
032.981.054- 5, ambos residentes e domiciliados nesta Capital.
OBJETO:A partir da assinatura deste instrumento, fica autorizado o reajuste 
contratual no percentual de 10,4762 (dez vírgula quatro mil setecentos e sessenta 
e dois) conforme Índice acumulado do IPCA (dezembro/2014 a novembro/2015), 
passando o valor mensal de R$ 1.054,90 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais 
e noventa centavos) para RS 1.165,41 (um mil, cento e sessenta e cinco reais e 
quarenta e um centavos) e o valor global de R$ 12.658,80 (doze mil seiscentos e 
cinquenta e oito reais e oitenta centavos) para R$ 13.984,92 (treze mil, novecentos 
e oitenta e quatro reais e noventa e dois centavos).
Data de assinatura: 07 de janeiro de 2016 
Protocolo n° 15039/2015
Autorizamos a elaboração do Primeiro Termo de Apostila ao Contrato n° 181 /2013, 
celebrado entre a CASAL e o Município de Campo Grande observando a 
legislação vigente, Homologado em 21.12,2015

EXTRATO DO CONTRATO N° 72/2015 - CASAL 
Protocolo n° 10754/2015 -  C.I n° 158/2015
Contratante; CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FACÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente de 
Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO, inscrito no CPF/MF 
sob on» 032.981.054-57,
CONTRATADA:. Sra. ANA LUCIA SILVA, inscrita no CPF/MF sob o n° 
723.501.724-49, residente na Rua São Francisco, n° 0435, Centro, Olho d’Ãgua 
das Flores/AI, doravante, denominado simplesmente LOCADOR.
OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a locação de imóvel para acomodar 
as vítimas da tragédia oconida na Estação Elevatória de Sena do Parujé, na cidade 
de Olho d’ Água das Flores/AL, localizado na Rua São Paulo, n“ 122, Centro -
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Olho d’ A^ua das Flores.
' Data de assinatura; 28 de dezembro de 2015 
Protocolo n° 10754/2015 -  C.I n“l 58/2015 -  UNBL
Autorizamos a elaboração do Contrato n° 72/2015, celebrado entre a CASAL e 
0 Sr' ANA LUCIA SILVA observando a legislação vigente. Homologado em : 
27.10.2015

EXTRATO DO CONTRATO N° 85/2015 - CASAL 
Protocolo n“ 9695/2015 -  C.I n° 72/2015
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FACÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente de 
Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO, inscrito no CPF/MF 
sob o n” 032.981.054-57,
CONTRATADA;. Sr. JOAS FRANCISCO DA LIMA., inscrita no CPF/MF 
sob 0 n° 061.451.664-10, residente na Rua Edson Gama Peixoto, n° 47, Centro, 
Campestre/AL, doravante, denominado simplesmente LOCADOR.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente contrato, a locação de imóvel, situado 
na Rua Edson Gama Peixoto, n” 47, Centro, Campestre/AL, para o funcionamento 
do escritório da CASAL.
Data de assinatura: 07 de Janeiro de 2016
Protocolo n“ 9695/2015-C .I n'72/2015-CAF/UN LESTE
Autorizamos a elaboração do Contrato n" 85/2015, celebrado entre a CASAL eo
Sr. JOAS FRANCISCO DA LIMA observando a legislação vigente. Homologado
em: 11.12.2015

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 146/2012 
Protocolo n” 13200/2015 -  C.I n° 62/2015 -  CCO/UN LESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FACÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Operacional FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO 
CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n°
185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital.
CONTRATADA: EMPRESA KML ENGENHARIA LTDA-ME, estabelecida na 
Rua Pedro Oliveira Rocha, sala 110, Pinheiro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF 
sob 0 n° 05.913.879/0001-86, representada por KLIN MOREIRA LINS, inscrito 
no CPF/MF sob o n° 021.313.354-74, residente e domiciliado em Maceió/AL 
OBJETO: Por força deste instrumento o prazo estabelecido na cláusula sétima do 
contrato original fica prorrogado por mais um período de 12 (doze) meses a contar 
da data de 30 de dezembro de 2015 até 30 de dezembro de 201 
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015.
Protocolo n° 13200/2015 -  C.I n° 62/2015 -CCO/UN LESTE CASAL 
Autorizamos a elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n° 146/2012, 
celebrado entre a CASAL e a KML ENGENHARIA LTDA, observando a 
legislação vigente.
Autorizado em; 28 de dezembro de 2015.

EXTRATO DO CONTRATON°84/2015-CASAL 
Protocolo n“ 4143/2015 -C .I n“ 131/2015 ASSESSORJA JURÍDICA 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR. CPF/MF n” 091.578.673-72 e por seu e Vice-Presidente 
de Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO, inscrito no CPF/MF 
sob on“ 032.981.054-57,

CONTRATADA: ACADEMIA DE LICrfAÇÕES CURSOS E ASSESSORIA 
LTDA, estabelecida a Rua Zacarias Azevedo, n“ 399,1° andar, sala 103, Edf Trade 
Center, Centro, CEP n° 57020-470, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 
06.258.726/0001-05, doravante, denominada simplesmente CONTRATADA, neste 
ato. representada por seu sócio administrador MUCIO DE MORAES ARRUDA, 
brasileiro, casado, portador do RG sob o n° 1907887 e CPF n". 870.774.004-25, 
residente e domiciliado em Maceió/AL.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a contratação dos serviços 
de assessoria técnica jurídica para assistir e subsidiar a Comissão Permanente de 
Licitação no acompanhamento do procedimento licitatório desde nascedouro até o 
final com a contratação dos serviços.
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015.
Protocolo n”4143/20!5-C.I n°131/20l5 
Concordando com o parecer e autorizando as providências 
Homologado em 27 de novembro de 2015

EXTRATO DO PRIMEIRO DO CONVÊNIO N° 17/2015 
Protocolo n“ 13551/2015 -  C.I n° 225/2015 -UNBL
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia. 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WJLDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente

de Gestão Corporativa JORGE SILVIO LUENGO GALVÃO, CPF/MF sob o 
n° 032.981.054-57, solteiro, advogado, ambos residentes e domiciliados nesta 
capital, e do outro o MUNICÍPIO DE PALESTINA/AL, pessoa jurídica de Direito 
Público com sede na Praça Dr. José S. Thomas Nono Neto, n° 00101, sede. Centro, 
Palestina/AL, CEP n“: 57410-000, inscrito no CNPJ/MF n°: 12.369.872/0001-00, 
neste ato representado pela Prefeita Municipal ELIANE SILVA LISBOA, inscrita 
no CPF/MF n°
035.681.234-01, residente e domiciliada na RUa do Comércio, n° 0943, Centro, no 
mesmo município..
DO OBJETO: Constitui objeto deste convênio a cessão de 01 (um) servidor 

municipal efetivo para execução de rotinas operacionais, serviços dê.limijeza do 
Núcleo e prestação de informações às coordenações da unidadeíjib muniéipio de 
Palestina/AL. ^  \
Datadeassinatura; 18dejaneirode2016  ̂ í
Protocolon‘’ 13551/2015-C.In” 225/20153-UNBL 'J  
Autorizamos a elaboração do Convênio n“ 17/2015, celebrado'̂ n̂.t.reJ„/<!ASAL 
e o Município de Palestina observando a legislação vigente. Homologado eni : 
03.12.2015

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 73/2014 
Protocolo n° 13200/2015 -  C.I n» 62/2015 -  CCO/UN LESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FACÃO DE ALENCAR CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Vice-Presidente de Gestão Operacional FRANCISCO LUIZ BELTRÃO 
DE AZEVEDO CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF/MF sob o n° 185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital 
CONTRATADA: BETA TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA - EPP, 
estabelecida na Rua José Argemiro Rosa, 1010, Povoado de Barra Nova, Marechal 
Deodoro/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.070.836/0001-98, doravante, 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representada pelo seu sócio 
DIEGO TERTO MARTINS, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.501.234- 
65, residente e domiciliado em Maceió/AL.
OBJETO: Por força deste instrumento fica autorizada a prorrogação do prazo 
estabelecido na Cláusula Sétima do Contrato Original por mais um período de 12 
(doze) meses, a contar de 29 de dezembro de 2015 a 29 de dezembro de 2016.
Por força deste instrumento fica estabelecido o reajuste de 7,57% (sete vírgula 

cinquenta e sete por cento) conforme índice Nacional da Construção Civil -  INCC/ 
FGV, referente ao acumulado de Outubro de 2014 a Outubro de 2015, passando 
0 valor global de R$ 142.900,00 (cento e quarenta e dois mil e novecentos reais) 
para R$ 153.701,95 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e um reais e noventa 
e cinco centavos).
Data de assinatura: 29 de dezembro de 2015.
Protocolo n» 12.382/2015 -  C.I n“ 203/2015 -UNBL CASAL 
Autorizamos a elaboração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 73/2014, 
celebrado entre a CASAL e a BETA TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA 
LTDA - EPP, observando a legislação vigente.
Autorizado em: 23 de dezembro de 2015.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 03/2014 
Protocolo n” 13053/2015 -C .I n° 252/2015-UN/SERRANA 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro. CNPJ/MF n'* 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FACÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Operacional FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO 
CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n“
185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital.
CONTRATADA: BETA TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA LTDA - EPP, 
estabelecida na Rua José Argemiro Rosa, 1010, Povoado de Barra Nova, Marechal 
Deodoro/AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n* 02.070.836/0001-98, doravante, 
denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato, representada pelo seu sócio 
DIEGO TERTO MARTINS, solteiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 052.501.234- 
65, residente e domiciliado em Maceió/AL.
OBJETO: Por força deste instrumento fica autorizado o reajuste no percentual 
de 7,57% (sete vírgula cinquenta e sete por cento) tendo coíno base o INCC 
acumulado de outubro/2014 a outubro/2015, passando o valor global de R$ 
304.272,50 (trezentos e quatro mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta 
centavos) para R$ 327.335,50 (trezentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta centavos).
Data de assinatura: 18 de janeiro de 2016.
Protocolo n‘  13053/2015 -  C.I n” 252/2015-UM SERRANA 
Autorizamos a elaboração do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n° 03/2014, 
celebrado entre a CASAL e a BETA TERCEIRIZAÇÃO E MÃO DE OBRA 
LTDA - EPP, observando a legislação vigente.
Autorizado em: 22 de dezembro de 2015
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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N” 87/2011 
'Protocolo n“ 13370/2015 -  C.I n” 79/2015 -GESEA
Contratante; CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 -  representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FACÃO DE ALENCAR, CPF/MF n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente 
de Gestão Vice-Presidente de Gestão Operacional FRANCISCO LUI2 BELTRÃO 
DE AZEVEDO CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no 
CPF/MF sob 0 n° 185.381.854-20, ambos residentes e domiciliados nesta Capital. 
CONTRATADA; EMPRESA KML ENGENHARIA LTDA-ME, estabelecida 
na Rua Pedro Oliveira Rocha, sala 110, Pinheiro, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/ 
MF sob 0 n° 05.913.879/0001-86, representada por KLINGER MOREIRA LINS, 
inscrito no CPF/MF sob o n° 021.313.354-74, residente e domiciliado em Maceió/ 
AL
OBJETO: Por força deste instrumento o prazo estabelecido na cláusula sétima do
contrato original fica prorrogado por mais um período de 12
(doze) meses a contar da data de 30 de dezembro de 2015 até 30 de dezembro de
201
Data de assinatura: 30 de dezembro de 2015,
Protocolo n” 13200/2015 -  C,I n° 62/2015 -CCO/UN LESTE CASAL 
Autorizamos a elaboração do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n" 146/2012, 
celebrado entre a CASAL e a KML ENGENHARIA LTDA, observando a 
legislação vigente.
Autorizado em: 28 de dezembro de 2015.

CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO DE ALAGOAS-CETRAN/AL 
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2015

O CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS -  CETRAN/AL, 
no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, inciso II e XI da Lei n° 9.503, 
de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro -  CTB e 

CONSIDERANDO o princípio da razoabilidade na administração pública; 
Institui procedimentos acerca da operacionalização das medidas administrativas 
por falta de licenciamento de veículo e por falta de algum documento de porte 
obrigatório.
CONSIDERANDO que a Resolução de número 205 do CONTRAN que dispõe no 
seu artigo 1° que os únicos documentos de porte obrigatório são a CNH e o CRI,V; 
CONSIDERANDO que a Resolução de número 110 do CONTRAN fixa o 
calendário para renovação do Licenciamento Anual de Veículos; 
CONSIDERANDO que, em virtude do parcelamento do IPVA, o calendário de 
licenciamento anual de veículos do Estado de Alagoas já fora divulgado; 
RESOLVE aprovar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA 
Art. 1° O agente da autoridade de trânsito só deverá autuar o cidadão por falta de 
licenciamento após o vencimento da validade do CRLV do ano anterior conforme 
as tabelas em anexo.
Art. 2° Esta Instrução Normativa entra em vigor na data da sua publicação. 
ANEXO I - INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 01/2016 DO CETRAN - ALAGOAS 
ESTADO DE ALAGOAS PARA O ANO DE 2016 
VEÍCULOS REGISTRADOS NO ESTADO DE ALAGOAS

DETRAN/ÀL - Departamento Estadual de 
___________ Transito do Estado de Alagoas___________

ESTADO DE ALAGOAS 
GABINETE CIVIL

CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE ALAGOAS 
CETRAN/AL

O Conselho Estadual de Trânsito de Alagoas, no uso de suas atribuições legais, 
atendendo o disposto no inciso V, alíneas a e b do art. 14, da lei n.° 9.503 de 23 
de setembro de 1997 que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro e ao decreto n.“ 
3775 de 24 de outubro de 2007 -  Regimento Interno do CETRAN resolve tomar 
público os julgamentos dos seguintes processos administrativos:
PROCESSO: 5101-003525/2015
REQUERENTE: MARCOS ANTÔNIO BARRETO QUEIROZ
ÓRGÃO: DETRAN/AL
PARECER: DEFERIDO
PROCESSO; 5101-012055/2015
REQUERENTE: EDNALDO FERREIRA SILVA
ÓRGÃO: DETRAN/AL
PARECER: INTEMPESTIVO
PROCESSO: 5101-012532/2015
REQUERENTE: EDSON LINS BRANDÃO
ÓRGÃO: DETRAN/AL
PARECER: INDEFERIDO
PROCESSO: 8509/2015
REQUERENTE: CARLOS OLYMPIO PINTO SOARES 
ÓRGÃO: SMTTMACEIÓ 
PARECER: INTEMPESTIVO 
PROCESSO: 8531/2015
REQUERENTE: CARLOS OLYMPIO PINTO SOARES 
ÓRGÃO: SMTTMACEIÓ 
PARECER: INTEMPESTIVO 
PROCESSO: 8532/2015
REQUERENTE: CARLOS OLYMPIO PINTO SOARES
ÓRGÃO: SMTTMACEIÓ
PARECER: INTEMPESTIVO
PROCESSO: 5101-012774/2015
REQUERENTE: ALLYSON SOUSA DE FARIAS
ÓRGÃO: DETRAN/AL
PARECER: INTEMPESTIVO
PROCESSO: 5101-007423/2015
REQUERENTE: EDSON GOMES DOS SANTOS
ÓRGÃO: DETRAN/AL
PARECER: DEFERIDO
Atenciosamente,

José Bastos Barroso 
Presidente

PLACA VALIDADE DO CRLV DE 2015
le2 31 de agosto de 2016
3e4 30 de setembro de 2016
5e6 31 de outubro de 2016 /  l C( \
7e8 30 de novembro de 2016 V ' j
9e0 30 de dezembro de 2016 \

VEÍCULOS REGISTRADOS EM OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

PLACA VALIDADE DO CRLV DE 2014
le2 30 de setembro de 2016
3,4e5 31 de outubro de 2016
6,7e8 30 de novembro de 2016
9e0 31 de dezembro de 2016

Maceió, 26 de janeiro de 2016.
José Bastos Barroso 

Presidente do CETRAN

PORTARIA N” 042/2016-GDP
O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DE ALAGOAS -DETRAN/AL, no uso das atribuições e prerrogativas 
legais previstas no Art. 2° da Lei n°. 6.300, de 04 de abril de 2002,
Considerando o recebimento da Cl n° 001/2016 -  Comissão INOVA:
RESOLVE:
Art. r . Prorrogar por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da 
Comissão Examinadora para julgamento do Projeto Clonagem -  Substituição de 
Caracteres Alfanuméricos de Identificação Veicular pela via Administrativa, P.A. 
n” 5101.15009/2015.
Art. 2°. Que após a conclusão dos trabalhos, sejam os autos remetidos à Diretoria 
da Presidência
Art. 3°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Diretor Presidente, em 22 de janeiro de 2016,
ANTONIO CARLOS GOUVEIA 

DIRETOR PRESIDENTE

PORTARIA N°046/201d-GDP
O DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 
TRÂNSITO DE ALAGOAS -  DETRAN/AL. no uso de suas atribuições legais e 
de acordo o Art. 2° da Lei n°. 6.300, de 04 de abri) de 2002;
Considerandoo início do período carnavalesco e o aumento do número de turistas e 
veículos em trânsito em nosso Estado;
Considerando que do dia 05 a 10 de fevereiro 2016, o DETRAN/AL terá seus 
serviços suspensos ao público, retomando às suas atividades normais em 
11.02.2016;
Considerando que neste período o Estado de Alagoas através do DETRAN e 
demais Órgão de Trânsito realizará “blitz” com o objetivo de combater o uso de 
bebidas alcoólicas por condutores de veículos automotores, buscando reduzir os 
índices de mortalidade no trânsito;
Considerando a imperiosa necessidade de se garantir o direito constitucional de ir e 
vir dos condutores que forem.eventualmente, por dirigirem sob o efeito de álcool;





ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

Rua Barão de Atalaia 200, Centro -  Maceió - AL-CEP: 57020-510 
Fone: (82)3315-3055 - Fax: (82)3315-3085

OFÍCIO N5 318/2015 Maceió, 09 de junho de 2015.

/Exmo. Sr
Dr. OTÁVIO LESSA DE GERALDO SANTOS/ v
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado. 
Nesta

Senhor Presidente/^

Pelo presente, atendendo "determinação constante da Lei Estadual ns 4.843/86, estamos 
enviando a V. Ex.  ̂ para o registro do Convênio ns. 3/2015, celebrado entre a CASAL e a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NÒVA/ALAGOAS, que tem como objeto a cessão de 01 (um) 
servidor municipal, para que este atue em atividades de rotinas operacionais determinadas pelo 
Chefe de Núcleo do Município e pela Coordenação de Produção e Distribuição Unidade.

/ / 
. /

V

A Súmula do Contrato em epígrafe foi publicada no Diário Oficial do Estado em edição de 02 de 
junho de 2015.

Outrossim, remetemos em anexo, todo o dossiê que integra o  Protocolo n? 679/2015 -  CASAL 
-  N5 da Cl: 05/2015 -  UN AGRESTE Fis. 01 à 28

: , - ;

Atenciosamente,

Eng.5 WILDE CLECIO fALCAO DE ALENCAR
Diretor Presidente

TRIBUNAL CONTAS / AU

RECEBÍ EM V J E____ ^DEM_̂

FUNCIONÁRIO

GEPLAN-047-C





Casal

Q í r r r -

COMUNICAÇÃO INTERNA - C. I.

N° da Cl: V Fls
V ,

05/2015

Origem:
UN AGRESTE

Destino:
SUNEI

Data de emissão;
15.01.2015

Sr. Superintendente,

Solicitamos a V.Sa., que seja viabilizado CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA entre 

a CASAL e o município de Igreja Nova, para a cessão de 01 (um) servidor municipal, conforme 

entendimento entre esta Unidade de Negócio e o Prefeito deste município.

Segue descrição de atividades que serão realizadas pelo servidor cedido:

•  Execução de rotinas operacionais determinadas pelo Chefe de Núcleo Local e pela 

Coordenação de Produção e Distribuição da Unidade.

Seguem anexos;

•  Ofício n°191/GAPRE/2014;

•  Cópia do Diploma do Prefeito José Augusto Sousa Santos;

•  Cópia da Ata de Posse do Prefeito José Augusto Sousa Santos;' ■ ,

•  Cópia da Identidade, CPF e Título de Eleitor do Prefeito José Augusto Sousa Santos;

•  Cópia do comprovante de residência do Prefeito José Augusto Sousa Santos;

•  Cópia da Portaria n° 183/2006;

•  Cópias da Identidade, CPF, Título de Eleitor e Reservista do servidor cedido Sr. Edgar 

Clemente da Silva;

•  Cópia do comprovante de residência do servidor cedido Sr. Edgar Clemente da Silva.

GEPLAN 009-C





’ PRSFHIORAWÜNICIPAl.

„  f, ^  GOVERNANDO PARA TODOS'

ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGREJA NOVA
GABINETE DO PREFEITO

Ofício ns 191/GAPRE/2014 Em 17 de dezembro de 2014

Ao
limo. Sr.
Eng2. Júlio César Moura Menezes
DD. Gerente da Unidade de Negócios Agreste/CASAL
Arapiraca -  AL.

Senhor Gerente,

O m u n ic íp io  de IGREJA NOVA, ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público 

interno, inscrito no CNPJ/MF n  ̂ 12.242.350/0001-43, com sede à Praça Professor Agnelo 

Moreira, ns 06, centro -  Igreja Nova -  Alagoas, Cep. 57280-000, vem respeitosamente à 

presença de Vossa Senhoria em detrimento do vosso expediente, CE;286/2014/UM  

AGRESTE/CASAL que trata da renovação do Convênio de Cooperação Mútua, datado de 24 de 

novembro de 2014, solicitar a renovação do Convênio no que diz respeito ao servidor municipal 

cedido a esta empresa.

Segue em anexo, cópias dos documentos necessários pará a célebfáção do citado
Convênio.

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de alta consideração e 

distinto apreço.

Atenciosamente,

Praça Prof. Agnelo Moreira, 06 -  Igreja Nova, Alagoas -  CEP: 57280-000 
C.N.P.J n° 12.242.350/0001-43 -  Fone (082) 3554-1128
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JUSTIÇA ELEITORAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

JOSE A UGUSTO SOUSA SANTOS

concorrente pela  coligação A FORÇA DO POVO - ( PRB, PDT, PRTB, PMN, PSD), com 6.073 votos, conforme Ata Geral das 
Eleições.

IGREJA NOVA (AL), 18 de d ro de 2012

c

o
T J

LEANDRO DE CÂSfRO FOLLY 
y á u iz  DA 3 0 °  Z o n a  e l e it o r a l

l

O Juiz Eleitoral da 30° Zona, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a proclamação dos resultados das 
eleições realizadajs no município de IGREJA  ̂ NOVA, em sete de outubro do ano de dois mil e doze, que transcorreram sob a 
responsabilidade da 53° Junta Eleitoral do Estado de Alagoas, expede o diploma de PREFEITO a

í ■ í 
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ATft DA SESS&O SOLENE DE POSSE

Ata da Sessão solene de posse da Câmara Municipal de igreja Nova - Al. Ao primeico to  
mês de Janeiro de dois Mil e Treze, realizou no prédio sede da Câmara Municpai Deputada Cec,: 
Cunha a sessão Solene. Inicialmente foi feito a leitura de abertura da sessão, onde posteriormeníe 
foi convidado o Vereador Manoel Messias para presidir a sessão, em seguida todos Vereadores 
foram conduzidos aos respectivos lugares. Seguidamente, foi convidado o senhor Augusto Santĉ :, 
prefeito empossado juntamente com seu vice-prefeito Manoel Roque, seguidos do Deputado 
Joãozinho Pereira e do Senhor José Borges, Ex*prefeito do município. O presidente Maricsi' 
Messias pediu que todos ficassem de pé para cantarem o Hino Nacional, em seguida solicitou ao 
primeiro secretário Atando Lima para fazer a chamada dos Vereadores que em sequência foi feíí , 
o Juramento de todos os Vereadores e finaiizou com o prefeito e vice-prefeito. Dando continuação 
0 presidente Manoel Messias declarou Augusto Santos prefeito de Igreja Nova e SVianoe! Maíev,;- 
Vice-prefeito, na continuação foi suspensa a sessão por alguns minutos para eleição da presidenc;v. 
da Camara Municipal onde foi convidado cada Vereador para concluir a votação. Após a votaçSc. ; 
presidente Manoel Messias convidou o Sr. José Borges juntamente com o Dep. Joãozinho Pereira 
para conferência da votação que elegeu o Vereador Àylton Santos como novo presidente dr 
Câmara Municipal com dez votos à zero sendo um voto em branco. Na conclusão ficou abordado 
que 0 Ver. Aylton Santos, presidente, Vice-Presidente Genaldo Borges, is  Secretário Alando Lima a 
22 Secretário Vereadora Francisca. Continuando - o .Presidente Manoel Messias convidou c 
presidente recem eleito Aylton Santos para tomar s'èu assento e presidir a sessão, momento & •. 
que o mesmo, tomou assento e facutou a paiavra ao Ver. que queira fazer uso, momento em que 
o Ver. Alando Lima é empossado como secretário, saldou à todos e lembrou que a prefeiturv 
agora esta nas mãos dos verdadeiros donos, os Igrejanovenses, e lembrou sua trajetória poütlcs 
junto com o prefeito empossado Augusto Santos, falou das promessas à serem cumpridas, discutiu 
alguns assuntos eprojetos para o futuro e finaiizou agradecendo. Na sequência facultou a pater- 
ao Vereador Vice-presidente Genaldo Borges que saldou à todos e comentou a sessão solene d.i 
posse, falou da nova gestão e dos bons frutos a serem colhidos pelos igrejanovenses, e finaiizou 
dizendo estar pronto para marchar em proi do ben estar do povo Igrejanovense. Na sequência a 
palavra foi facultada ao Ver. Edinaldo Viana que saldou à todos e agradeceu aos colaboradores, e 
lembrou sua campanha independente e finaiizou. A palavra foi facultada a Vereadora Francisca, 
que saldou a todos, falou da sua origem e vida, da ardua campanha e que o município esta a -. , 
boas mãos. A palavra foi facultada ao Ver. José Wetlingíon, qué agradeceu a presença de todos, 
lembrou de sua trajetória nesta eleição, lembrou que agora é Vereador com o prefeito e sempre 
estará lutando pelos ideais de melhorias dos municípios. Na sequência a palavra foi faculdada ao 
Ver. Názio que saldou à e falou das vezes de quando foi Vereador, da legalidade do vereador por 
ser representante do povo e do município, e finatizou, continuando a palavra foi facultada ao Ver. 
Manoel Messias, que saidou à todos, destacou a presença do Dep. Joãozinho Perreira, na mes:; 
diretóra e comentou a saúde do vice-prefeito, desejou sucesso a dupia de gestores do município <- 
finalizou. A palavra foi facultada ao Ver. Valdy que saidou a todos e faiou da fase atua! do vice 
prefeito e desejou sorte e saúde, parabenizou o prefeito eleito Augusto Santos jurto com seu 
secretariado e prometeu estar dUponivel oac^iudar no desenvolvimento do municioio junto co‘ '
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OS demais. Foi facultada a paiavra ao Ver. Antonio Santos que saidou a todos e comentouNi

i'iL
momento e se despediu agradecendo. Sequênciando foi facultada a palavra ao Ver. José Luiz que 
saldou a todos e agradeceu de coração todo seu eleitorado e se despediu. A palavra foi facultada 
ao Sr. Ex-prefeito e ex-vice-prefeito Senhor José Borges que agradeceu a todos pela presença 
naquele momento e uttilizado a tribuna lembra como é dificU ser prefeito pelas cobranças 
indevidas de alguns municipes e pela dificuldade política vivida em nosso País. O senhor José 
Borges falou de sua vida politica de quando prefeito do município, citou benefícios trazidos em seu 
governo, conclusão de algumas obras, e o melhoramento na saúde e educação e diversos, 
finalizando desejando sorte, saúde e sucesso aos novos gestores. A paiavra foi facultada ao Sr.
Toninho Borges que saldou a todos e faiou de quando Vereador, da aplicidades dos novos 
gestores, da sua familia na tradição politica, falou do privilégio de fazer parte da honroza equipe e 
finalizou sorte e sucesso. A paiavra foi facultada aos Dep. Joãozinho Pereira que saldou a todos e 
agradeceu a presença de todos, lembrou das vezes que pediu aos igrejanovenses que decem 
oportunidade ao Augusto à ser prefeito de igreja Nova, para juntos trabalharem em prol do 
melhoramento, da saúde, educação, infra-estrutura entre outras, para desenvolver como se deve.
O deputado falou de quando foi prefeito e dos benefícios trazidos a sua cidade e pediu que 
Augusto e Manoel Mateus arregassem as mangas para trabaihar para o município, qus anda 
carente de boas ações. O Presidente facultou a paiavra ao atua! vice-prefeito Manoel Mateus que 
saldou a todos e comentou seu momento de saúde, destacou a mesa diretora com diversas 
autoridades, agradeceu as palavras dos que o antecpdpram, lembrou de sua vida politica, das 
vitorias, derrotas e das concorrências, falou a todos do compromisso assumido a ser cumprido. O 
vice - prefeito agradeceu a sua familia por sempre o ter apoiado em varias situações e que vai 
trabaihar com Augusto no sentido de mefrior o bem estar dos igrejanovenses e finalizou. O 
presidente facultou a paiavra ao prefeito entpossado Augusto Santos e que agradeceu a Deus pelo 
momento impar, prometeu cumprir todas as promessas de campanha, lutar principalmente pela 
melhoria da saúde no municipio. O prefeito Augusto, comentou a nova parceria cóm o Dep. 
Joãozinho Pereira para o desenvolvimento do município e finalizou agradecendo. O presidente 
Ayiton Santos, também uitilizou da palavra a tribuna, sendo que foi breve em suas palavras, 
prometendo junto com o Execuitivo desenvolver o municipio e trabalhar na benfeitoria de todos, 
destacou a eleição da presidência da Camara e finalizou despedindo-se. Eu, Junior José da Silva, 
que lavrei a presente ata, assino-a, e depois de lida e aprovada será assinada peto presidente e 
demais membros da mesa diretora.

Presidente: Ailton dos Santos

Vice-Presidente: Genaldo 1I Borges Silv^

is Secretário; Alando Manuel Torres Lima 

22 Secretária; Francisca Maria da Silva Meio 

Vereador: Názio da Silva 

Vereador: Antonio Santos A U " i :
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Distribuição Alagoas
Av. Fernandes Urna. 3349 -  Gnitas de Lourdes -  CEP; 57ÒS7-900 
MACaÓML-CNPJ:12J72J384/0001-00-(fc24007177-8 .
RE0ME ESPEOAL DEIMPRESSÃO AUTORIZADO P a A  SEC. DA FAZENDA A Tarifa Soda! dçEnergla Elétrica -  foi criada
NF/FATURA OE energia ELÉTRlCA/SERViÇO SÉRIE U N° pela Lei n* 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONSUMO (kW h '  , |  TOTAL A,RAGAR(R5>

JIliM M  1 1 /M H IL
JOSE MJGUSTO S SANTOS 
AV SANTtK FILHO 46 ZONA URBANA

57.280-000  -  IGREJA NOVA ROT: 040.12 .001 .002251
D A D O S OA LEITU RA  k W h  kV A íH DATAS OA LEITU RA

A tu a t 63892 
A nterion  63365 
C o n sta n te  d e  M ultiplicação: \  000 
O u isu m o  Medido:

C onsuriroFaturado: - 527 FCAM

15/07/2014  
A n te r io r  12/06/2014
Próxim a U itu ta :  lS /08 /2014  
Em issão: 16/07/2014
A presen tação : 16/07 /2014

Fom ttt d e T a tü râ m e n to :  F a to r  d e  fo té itc in : D ias d o  C ohãutna;

D A D O S OA U N ID A D E C O N SU M ID O R A
Q a sse /S u b d a sse

RESIDENCIAL

UgaçSo

NONO

Número Medidor

H IS T Ó R IC O  k W h
{ M ês/ano  consumo I
JUN/14 446
MAl/14 488
ABR/14 511
M M / 14 626
FEV/.14 561
JAN/14 644
OEZ/13 625
NOV/13 478
our/13 487
SET/13 548
AGO/13 489
lUL/13 536

^Qste Código

05063417 S 3 30513 1 .1 .1 .1

____ ;ÍB . D E ^ IU M u U ^ ^ P U B L ia fc S s iP )

JUROS DE MORA DE IMTO 06 /14 -00  
FECOEP = 1,27

33
Média 12 m eses

536

236,88  
45^50 4;i5- 

3*94  
0 13

M EN SA G EN S IM PO R T A N T E S /. REAV1SO DE V E N C m íN T O

BAI0EIRAS TARIFARIASI A„VER0E NAO TGH ACRESCim. AMARELA EVERMEL
-----------------------------  -----------------------  -------------- VEWeiHA. EM 2015 VIGOR

mmm. a n e e l .g ov . b r .
'  6 11 16 21 26

RESEKVADOAonsco jB^D .0611 .9258 .9059 .9EC4.0076 .0186 .A858
C O M P O S IÇ Ã O  OA C O N T A  -  Rô

Distribuição: 72,46
Energia: 77,69
Transmissão: 4,05
E ncargos 7,46
Tributos: 75.22

Unúte 

Realizado 

' Conjunto

BasedeCákxdo: 

Alíquota ICMS; 

Valor do ICMS: 

Valor d o  PB: 

Valor d o  COHNS:

236.88
27 ,00»
63,95

2 ,01
9.26

m O IC A O O R E S  DE C O N T IN U IO A D E

. DIC F»C OMiC OtCRI

Mensal Trimestral Anoa) Mensal Trimestral JUtoal Mensal Mensal

5 ,79 11,50 23,16 3.73 7.47 M ,9 5 3 .37
0 ,0 0 0 .00 0 ,00

Período ife
SE MARITUBA agannão; 05/2014 91,97

Eletrobras
Distribuição Alagoas

Av. remondes Uma. tP 3349 > Gmtas de la sd e s  -  S70S7-900
M ACaÓ/Al. > 0 *T  12272í» a » 01-00 • C: 24007177-6

SEU  CÕOIGO T O T A L  A PAG AR -  RS

m \H - ^ 3 0
MÊS FATURADO VENCIM ENTO

ju iy i i O1/08®H
da Hota Fiscal: nnnsiiiiT irftM
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ESTADO DE ALAGOAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA

■ m

PORTARIA

DE 06 DE JULHO DE 2006.

0  PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA, Estado de 

Alagoas, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação no Concurso 

Público realizado nos dias 25 e 26 de março de 2006.

R E S O L V E :

NOMEAR EDIGAR CLEMENTE DA SILVA, CPF N° 

052.429.304-03, sob o regime ESTATUTÁRIO no cargo de OPERADOR DE BOMBA 

D’ÁGUA.

Dê-se ciência, 
Registre-se, 
Publique-se e 
Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, 06 de julho de 2006.

NElWfON SILVA 
PREFEITO

C Ó P ; ^





DA l-AZCNDA
Svi.M.-Uin>.i U.i Rctt-il,! Pi'(ln,U

CPF
Çi^rláo de uso pcssclR e intríms^cpvf.i.

Dovê sBí apresentado juntc ccjn un- oocunieiiro cí̂  ll■it..‘^IlUJd(; 
Tj •■ 052.429.304-03

EDíGAR CLcíVSENTt DA SILVA

PAI: LUiZ CLEMENTINO DA SILVA
mãe-.edneusa ferreira da silva
-̂---- DATANASC.'

26DEZ1983 I PORTO REAL DO C0LEGI0»A1
DISPENSADO DO SERVIÇO MILITAR INIÇIAL EM 1 5 Q ^ ^ '< 2  0 D 2

POR EXCESSO.Qf P ü llT L IS (ÍE « T f_ ^ j^  2 3 M A I 2 Q P 3 -

J ilà 9

. . MINISTÉRIO DA DEFES-' 
EXÉRCITO BRASILEIRC 

CERTIFICADO DE D!SPE^ 
DE INCORPORAÇÃO

2 0 â  c S M
RA nSo possui
GDI 604974-X

§-g I  tiSfliiffii) hrMíi conferido e autenticado 
 ̂ tcítífCòpia com o original que

riq íoi íipfísaftnfado dou fé.
Téjê) Um,

■=’i ão tz
0~'k ......  .
£ i l  ' fi’ _
iiS f

1 S S I ̂  Tabôiíâ • Sônia Ferreira 
I - *|Q Substituía ■ Sheyla Ferreira Rocha

ifí 05
2  / ^a f̂dade.

• v-;l: ..i . ,y I w.
a  s

iáeeonltedmjeatfríĝ ^̂ os! O  Cj 
rABie36tcaçâ<> ! i< jH 5 i^ 2 ^  '~ 'i. t."’’

EDIGAR CLEMENTE DA SILVA
t:»gM‘.C ^ O  'OE CONVOCAÇÃO DEVE APRESENTAR-SE IMEDIATAMEN'

8100 -Oyj|3S iSS tVNOZ G861/21/SZ -OSVIi

Z2LV  6099 èz.Z0 °?5mosui
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CIA ENERGETICA DE ALAGOAS
AV FERNANDES UMA, 3349

GRUTA DE LOURDES • MACEIÓ

CNPJ; 12.272.084/0001-00 lE: 24007177-8

Regî p.e especial de impressão autorizado peía Sec, ds Fazenda

ÉDNEUZÀ FERREIRA DA SILVA 
PV CANOÀ DÈ CIMA, S/N 
• ZONA RURAL
CEP 57.230-000 - PORTO REAL DO COLÉGIO 
CPF 45576à78504

Emissão
24/12/2005:

Cod. Fat.
1.1.1.1

Data Leitura Anterior 
17/11/2005 :

Classe
ResidenciaL;

Consumo
Medidor

01365930
Leit. Atual Leit. Anterior 

7095 7012

i EaráiC.oiitató com a empresa 
í:'v s  “ infõrm é es te  número : ►

Código Único
0456084-1

Data Leitura Atual
yr:i7/12/20Q5;;|

Ligação
/ Monofasicà y

Data PnSxima Leitura 
; 16/01/2006

Poste
XX 3 02 729

Dias de Consumo 

Fonma Faturamento
Nòiimal

Apresentação 
26/12/2005

Motivo FD

Mês Faturado 
,12/2005

Número FD

Constante NPL Cons. Medido Cons. Faturado 
1,00000 5 83 83

Histórico de Consumo kWh Itens Faturados
Mês/Ano
11/2005
10/2005'
09/2005
08/2005
07/2005
06/2005
05/2005
04/2005:.
03/2005
02/2005:
01/2005
12/2004:'

Consumo 
123 
87 
62 
75 

126 
' V:;145 

140

144
: :.í ;í i 4& 

151

Consumo 83 kWh a 0,408391 
Encargo de Capacidade Emergencial 
Pis - 0,44 
Cofins - 2,03

33,89
0,34

Média 3 meses 90

Histórico de Pagamento Indicadores de Continuidade
Conjunto; 159 - P.R.COLEGIO UR£

Mês/Ano FD Vencimento Valor Pagamento Agente Arrecadador Mês/Ano: 10/2005 Meta Realizado
11/2005 0 , 10/12/2005 ;; i'49,42 os/ia/áüOé̂ /CAlXA'-̂  '- Í  • ;:% DIG 17,00 .
10/2005 0 10/11/2005 35,41 08/11/2005 jONÁS - JONAS ALVES ALVES FIC io,oò
09/2005 0: , 10/10/2005,;;,:; 22,97;í.1 0/t0/2Q05 JONAS /  jpN/tô ALVES ÁLVES ̂ ; DMIC 11,00 ■ 0,00

DEC 5.7Ó 1.97
FEC 6.60 ■• 0.98

L igue para 0800 82 0196 e fa ç a  opção de ven cim ento  de su a  co n ta  5 10 15 20 25 30 
Tensão C ontratada - 220V F a ix a  Adeguada - 200 ,20  a 2 2 8 ,80V

Base de Cálculo Alíquota  ̂ Valor_do |CMS 

34,23 , 17,00', ' /'5 .81
Reservado ao Fisco

5E9A.C7B3.87A3.BA16.E0A5.7B10.02A0.AEF4
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INSTRUÇÃO DE PROCESSO

N“ PROCESSO

Ao adv. Edmilson Pereira,

Para análise e instrução jurídica.

Em, 11-1 01 l 15 .

Adv. Edilson a Itos Vieira 
Ass. Especi ;il da Presidência

GEPLAN 006-C
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Processo n°: 679/2015
linteressado: U.N. AGRESTE
Assynto: Convênio de Cooperação Mútua

EMENTA; CONVÊNIO DE COOPEIRAÇÂO MÚTUA 
ENTRE CASAL E O MUNICÍPIO DE IGREJA NOVA. 
PARA CESSÃO DE UM SERVIDOR MUNICIPAL.

Neste processo examina-se solicitação a V. Sa., que seja viabilizado CONVÊNIO 
DE COOPERAÇÃO MÚTUA entre a CASAL e o município de Igreja Nova, para a cessão 
de 01 (um) servidor municipal, conforme entendimento entre esta Únidade de Negócio e o
Prefeito deste Município.

Segue descrição de atividades que serão realizadas pelo sem/idor cedido;

® Execução de rotinas operacionais determinadas pelo Chefe de Núcleo Local 
e pela Coordenação de Produção e Distribuição da Unidade;

Seguem anexos;

* Ofício no 101/GAPRE/2014;
» Cópia do Diploma do Prefeito José Augusto Sousa Santos;
* Cópia da Ata de Posse do Prefeito José Augusto Sousa Santos;
» Cópia da Identidade, CPF, e Título de Eleitor do Prefeito José Augusto 

Sousa Santos;
• Cópia do Comprovante de residência do Prefeito José Augusto Sousa

Santos;
9 Cópia da Portaria no 183/2006;
• Cópias da Identidade, CPF, Título de Eleitor e Reservista do Servidor cedido 

Sr. Edgar Clemente da Silva;
« Cópia do Comprovante de residência do servidor cedido Sr. Edgar Clemente 

da Silva.

Aduz que o servidor a ser cedido executará as seguintes atividades, execução de 
rotinas operacionais determinadas çfio Chefe de Núcleo Local e pelas rotinas de
Produção e Distribuição da Unidade.
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Fora anexado aos autos: Pedido Motivado ■- fls. 01; Cópia do Diploma da Justiça 
Eleitoral Tribunal Eleitoral de Alagoas -fls. 02; Cópia da Ata -(fis. 03 e 04); Cópia do Termo 
de Posse -  Prefeito -  (fls.08); Cópia da Identidade e da CIC do empregado (fls.09); Cópia 
de Fatura- (fls.10);

É, em suma, o relatório. Passa-se à análise.

A priori, examina-se o pleito da cessão de servidor da Prefeitura Municipal de 
IGREJA NOVA para trabalhar nas rotinas operacionais da CASAL naquele município.

No que diz respeito à cessão, fica determinado que a Prefeitura irá arcar com o 
ônus do Convênio, restando a CASAL o pagamento do tscket alimentação.

Desta forma, esta Assessoria Jurídica entende que, foram atendidos os requisitos 
para sua concretização, e portanto opina pela possibilidade da realização do pleito. 
Assim, sugerimos a remessa dos autos ,para análise e autorização do Sr. Diretor 
Presidente da CASAL, se assim for conveniente.

É o entendimento que se submete a apreciação da Assessoria Jurídica.

MARIA v a l e r ía  RODRIGUES DE ARÊDES
ESTAGIÁRIA/ASJ U R/CASAL
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Protocolo n® 679/2015
C.l n® 05/2015 -  UN-AGRESTE

A
CPL,

Conforme solicitação da UN- AGRESTE, através da C.l n® 05/2015 e, 
corroborada pela instrução processual e jurídica a fis. 15 usque 16, , parte 
integrante do presente processo, AUTORIZAMOS a celebração de 
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MUTUA, entre a CASAL e o Município 
de Igreja Nova/Alagoas, tendo como objeto a cessão de 01 (um) 
servidor da Prefeitura Municipal de Igreja Nova/Alagoas, sendo ele: 
Sr. EDGAR CLEMENTE DA SILVA, sob o CPF n® 052.429.304-03, para esta 
Companhia, por um período de 12 (doze) meses, visando a execução de 
rotinas operacionais determinadas pelo Chefe do Núcleo Local e pela 
coordenação de Produção e Distribuição da Unidade, do referido município, 
com ônus para a Prefeitura Municipal de Igreja Nova/Alagoas, cabendo a 
CASAL -  Companhia de Saneamento de Alagoas apenas o repasse mensal do 
Auxilio Alimentação desse servidor. Em, 29/01/2015

Eng° WILDE CLECI 
Diretor Presidente

FALCAO DE ALENCAR

/vgm ..

GEPLAN 021 C





ExpressoLivre - ExpressoMail
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Para:

Remetente: "Comissão Permanente de Licítacao" < cpl@casal.al.gov.br>
"Julio Cesar Moura Menezes Junior" <julio.menezes@casal.al.gov.br> , "Jonas Jose 
de Magalhaes" < jonas.magalhaes@casal.al.gov.br>

Data: 02 /02 /2015  13:59 (1 minuto atrás)
Assunto: Dados Bancarios

Boa tarde,

Solicitamos gentilmente os dados bancario do Sr. EDGAR CLEMENTE DA SILVA, 
para dar continuidade ao convênio com a Prefeitura Municipal de Igreja Nova 
para a cessão desse servidor municipal, que atuará na execução de rotinas 
operacionais. Protoloco 679/2015, C.I. no 05/2015.

Atenciosamente,

Ana Camila 
Estagiaria CPL/CASAL

http://expresso.al.gov.br/expressoMaill_2/index.php 02/02/2015

mailto:cpl@casal.al.gov.br
mailto:julio.menezes@casal.al.gov.br
mailto:jonas.magalhaes@casal.al.gov.br
http://expresso.al.gov.br/expressoMaill_2/index.php




ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Jonas Jose de Magalhaes" <jonas.magalhaes@casal.al.gov.br>
Para: "Comissão Permanente de Licitacao" < cpl@casal.al.gov.br>
Data: 03/02/2015 09:17 (04:15 horas atrás)
Assunto: Re: Dados Bancarios

Bom Dia,

Segue conta; Edgar Clemente da Silva- Banco do Brasil- Ag. 0117-1-
6 .

conta- 12966-

Atenciosamente,

Jonas José de Magalhães
Coordenador CAF/UNAG 
Fone; 8884-8131

Em 02/02/2015 às 13:59 horas, "Comissão Permanente de Licitacao" 
<cpl@casal.al.aov.br> escreveu:

Boa tarde.

Solicitamos gentilmente os dados bancario do Sr. EDGAR CLEMENTE DA SILVA, para 
dar continuidade ao convênio com a Prefeitura Municipal de Igreja Nova para a cessão 
desse servidor municipal, que atuará na execução de rotinas operacionais. Protoloco 
679/2015, C.I. n° 05/2015.

Atenciosamente,

Ana Camila 
Estagiaria CPL/CASAL

http://expresso.al.gov.br/expressoMaill_2/index.php 03/02/2015

mailto:jonas.magalhaes@casal.al.gov.br
mailto:cpl@casal.al.gov.br
mailto:cpl@casal.al.aov.br
http://expresso.al.gov.br/expressoMaill_2/index.php
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Processo Protocolo n° 679/2015. 
C.l. n° 05/2015

ÁASJUR(DE ORDEM)

Encaminhamos o Convênio n° 3/2015, para análise e aprovação deste setor.

Maceió/AL., 03 de fevereiro de 2015.

Atenciosamente

v Í \ n ^ C a m l í a ^ ^ a f ^
Estagiária - CPL/CASAL





Casal C om panhia de S an eam ento  de Alagoas l l É .

Processo n°. 679/2015
Interessado: UNIOAbE bE NEGÓCIOS AGRESTE

Assessora Jurídica,

Veio-nos, para análise e aprovação jurídica Convênio n® 03/2015, a ser 
celebrado entre a CASAL e o Município de Igre ja Nova/AL, tendo como 
objeto a cessão do servidor, Sr. EbGAR CLEMENTE DA SILVA, para atuação 
nas atividades operacionais desenvolvidas por esta Empresa no Município acima 
referido.

O referido instrumento terá validade de 12(doze) meses, a contar da data da 
assinatura, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.

Dessa forma, considerando a legalidade do procedimento, concluímos pela 
aprovação do referido instrumento, para tanto, rubricamos e recomendamos a 
assinatura dos representantes legais para que surta seus efeitos legais.

C P L
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O t > /O 5 | \ 6 .

Laís Lima de Souza Leão 
A d v. O A B / A L 7 7 7 7  
Assessora Jurídica
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Processo Protocolo n* 679/2014  
C.l. n° 0 5 /2 01 4 - UNAGRESTE

Á UNAGRESTE( De Ordem)

Encaminhamos a V.Sa., o Convênio ns 3/2015, celebrado entre a CASAL e a Prefeitura 
Municipal de Igreja Nova para assinatura do Senhor Prefeito . Após a assinatura Devolver 
as duas vias assinadas e rubricadas, para que os Senhores Diretores da CASAL assinem. 
Depois enviaremos uma via para o vosso arquivo.

Em, 09 de fevereiro de 2015

G e i^ j^ "!ím e id a
Oasai S e c re tá r ia  da C PL

ft C P L
^  M. H_<J

g( l . P cu 0 2 / de\ ye. f o . ' c ^  ■

(g,_ ̂ 3 0  loò/oü/S
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Coam CAF/UN. AGRESn 

Mat 2364 - CASAL

Vj M G O/vA-Oxaí^

jJ ov/c l ,  cJ ^  O O jV L e y o ”>eo Vvc.
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Casal Secretária da CPL
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ESTADO DE ALAGOAS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CONVÊNIO N5 3/2015 - CASAL
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA QUE, ENTRE SI 
CELEBRAM A COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS -  
CASAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA 
NOVA/ALAGOAS, NA FORMA ABAIXO.

Pelo presente, celebram instrumento, particular de contrato de locação de.-imóvel, não residencial, de um lado, a 
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS - CASAL, Sociedade de Econornià Mista Estadual, vinculada à Secretaria de 
Estado de Infra Estrutura, sediada na Rua Barão de Atalaia, n̂ -̂ lOO, Centro, Maceió/AL, doravante, denominada 
simplesmente CASAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n9 12.294.708/0001-81, portadora da Inscrição Estadual n  ̂24.008.146-3, 
neste ato, representada por seu Diretor Presidente WILCE CLECIO FALCAO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, inscrito no CPF/MF sob o n  ̂ 091.578.673-72 e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional FRANCISCO LUIZ 
BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF n9 185.381.854-20, ambos 
residentes e domiciliados nesta Capital, do outro a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/ALAGOAS, pessoa jurídica 
de Direito Público com sede na'Praça Professor Agnelo Moreira, n9 06, Centro, CEP n9 57.280-000, CNPJ n®: 
12.242.350/0001-43, neste ato representada pelo Prefeito Municipal JOSE AUGUSTO SOUSA SANTOS, inscrito no CPF/MF 
n9 524.983.364-00, residente e domiciliado ern'lgreja Nova/AL, tendo em'vista o conteúdo do Processo Administrativo ns 
679/2015, C.l. n9 05/2015, resolvem celebrar o presente instrumento, de acordo, com as cláusulas e condições a seguir 
expressas:

, ''
CLAUSULA PRIMEIRA -  DO OBJETO: Constitui objeto deste convênio, a cessão de 01 (um) servidor municipal, para que 
este atue em atividades de rotinas operacionais determinadas pelo Chefe de Núcleo do Município e pela Coordenação de 
Produção e Distribuição Unidade. /
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para consecução da finalidade prevista no 'caput', o Município cederá 1 (um) servidor do seu 
quadro, mediante Termo de Cessão. .
PARÁGRAFO SEGUNDO; O servidor ora cedido pela prefeitura que desempenhará a atividade descrita na cláusula 
primeira é o Sr. Edgar Clemente da Silva, portador do RG n? 3.183.226-1 SSP/AL e inscrito no CPF/MF n̂  052.429.304-03, 
residente e domiciliado no Povoado Canoa de Cima, s/n. Zona Rural, Porto Real do Colegio/AL.- ■

CLÁUSULA SEGUNDA -  DOS RECURSOS: As despesas decorrentes deste contrato terão a seguinte classificação 
orçamentária:

- Unidade Orçamentária.................. T....... 11.Í03 -  ÜN ÁGRESTE '
-Grupo de Despesa................................... 100.000 -  PESSOAL
- Rubrica...........................................1.......106.157 -  PROGRAMa"d E ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR

CLÁUSULA TERCEIRA -  DÒ AUXILIO ALIMENTAÇÃO: O auxílio alimentação, créditos correspondentes a 22 (vinte e dois) 
dias, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco) reais, cada, valor este que será reajustado anualmente.
PARÁGRAFO ÚNICO: O fornecimento do auxilio alimentação do servidor municipal relacionado no §2? da cláusula 
primeira, deste convênio, será repassado mensalmente e diretamente ao servidor, depositado em sua conta corrente. 
Banco: Banco do Brasil, Agência: 0117-1, Conta: 12966-6.

CLÁUSULA QUARTA - DA OBRIGAÇÃO DA CASAL: Configura obrigações da CASAL:
a) Fornecer mensalmente ao funcionário da Prefeitura Municipal de Igreja Nova cedido à CASAL, auxílio 

alimentação;

b) O valor a ser fornecido mensalmente ao funcionário cedido para prestar serviço a CASAL deverá ser depositado 
em conta corrente;

c) Fornecer equipamentos de proteção individual -  EPI'S, equipamentos de proteção coletiva -  EPC's e treinamento 
específico, necessários ao bom desempenho das respectivas funções;

d) Encaminhar mensalmente a frequência do pessoal posto à disposição, apontando, se houver, horas extras e 
ad ic io n as  periculosidade ou insalubridade;

PARÁGRAFO ÚN
diretamente ao sei

: O auxílio alimentação referido na cláusula segunda parágrafo único será repassado mensalmente e 
dor.

E ^ m l l s ^ i ^ r e í r a
2051

1749/CASAL
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ESTADO DE ALAGOAS 
COIMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

CLÁUSULA QUINTA -  DA OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPiO: Obriga-se o MUNICÍPIO a ceder à CASAL servidor qualificado para 
o exercício da função, responsabilizando-se pelo pagamento de sua remuneração e seus encargos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Por força do disposto no Art. 37, inciso II da Constituição Federal de 1988, a que vinculadas às 
legislações infraconstitucionais, compromete-se o MUNICÍPIO a somente ceder à CASAL servidor com investidura lícita, 
observando-se à época do ingresso do servidor no ente público e a legislação temporalmente aplicável.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Receber mensalmente a frequência do pessoal posto a disposição.

CLÁUSULA SEXTA - DA SUBSTITUIÇÃO: A substituição do servidor do Município posto a disposição da CASAL, se dará na 
forma abaixo: /

a) Na ocorrência daynadaptação ^com etim ento  de qual^er'irregularidade praticada pelo servidor posto à
disposição, mediante simples solicitaçã^da^SAL, quando o município deverá nòprazo de 48 (quarenta e oito) 
horas substituí-Io. \ ,

b) O MUNICÍPIO, somente poderá proceder a substituição do servidor posto a disposição da CASAL, mediante 
prévia comunicação, com prazo mínimo de 15 (quinze) dias de antecedência.

c) Por solicitação do servidor.

CLÁUSULA SÉTIMA -  DA EFICÁCIA E DA PRORROGACÃO: Este convênio terá vigência a partir da data da sua celebração e 
seus efeitos, irão se estender por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por conveniência das partes.
PARÁGRAFO ÚNICO: A formalização da cessãò objeto do presente convênio observará o quanto disposto pelo art. 4 ,̂ III 
do Decreto Estadual ns 36.618/95. ^ /

CLÁUSULA OITAVA -  DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO:'^Os‘‘servidores postos à disposição não terão qualquer vínculo 
empregatício com a CASAL, mantendo-se vinculados^com asPrefeitura Municipal de Igreja Nova para todos os fins 
trabalhistas, previdenciários e fiscais. ^ ^  j

CLÁUSULA NONA -  DOS CASOS OMISSOS: 0$ casos omissos ou situações não explicitadas serão decididos pelas partes, 
segundo as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações e demais regulamentos e normas administrativas, 
federais e estaduais, que fazem parte integrante deste Convênio independentemente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA -  DA RESCISÃO: 0  present^convênio ficará rescindido de pleno direito se quaisquer das partes 
descumprirem as cláusulas ou condição^stabelecidas. P I
PARÁGRAFO ÚNICO: O^resefitê^instrumento poderá ainda ser rescindido por quaisquer das partes, mediante prévio 
aviso, por escrito, com antecedência de no mínimo 30 (trinta) dias.------ ---------- -------------- - | j
,  ̂ I I \ / --J L-- V\ I í

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -  DO FORO: Quaisquer questões decorrentes deste instrumento serão dirimidas no FORO 
da Comarca de Maceió, Estado de Alagoas, com renúncia expressa de qualquer.outfò, por mais privilegiado que o seja.

\  V /  í 1 7 . ^  1 i ! ■ íE, por estarem justasse de acordo, as partes assinam o presente, emiduasfvias de igual teor elforma, na presença das

Ütestemunhas abaixo.

TESTEMUNHAS:

ÍL iÈ l cj-cM . I k

Maceió, cHx '? o lÇ '

WILDE CLECIO FALCAO DE ALENCAR 
Diretor PréSidente/CASAL

FRANCISCO LUIZ BE 
Vice-Presidente de (

FRAO DE AZEVEDO CAVALCANTI 
tstão Operacional

USA SAIsmJb 
Igreja Nova
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Edição Eletrônica Certificada Digitalmente 
conforme LEI N° 7,397/2012

Diário Oficial
Estado de Alagoas

COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS -
CEPAL

CONVOCAÇÃO

A Companhia de edição, impressão e publicação de Alagoas CEPAL, vem por 
meio do Departamento de Suprimentos, convocar EMPRESAS NO RAMO DÊ 
MANUTENÇÃO ELEVADORES E ESCADA ROLANTE, em cumprimento ao 
item d.2 da instrução normativa n°AGESA 002/2008, para apresentarem proposta 
de preço no prazo de 08(oito) dias, a contar da data desta publicação.
As propostas de preços deverão ser enviadas através do endereço eletrônico: www. 
imprensaoficial.al/Iicita. Quaisquer duvidas através do telefone (082) 3315 8354/ 
8314, na sede da CEPAL situada à Av. Fernandes Lima S/N, Farol - Maceió - 
Alagoas CEP: 57.052.000 - das 08:00 às 17h.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE ELEVADOR E ESCADA 
ROLANTE-ATLAS PARAOCCERC.

“EM CUMPRIMENTO AO CONTRATO N“ 04/2010 CELEBRADO ENTRE Á 
CEPALEASETUR” .

Maceió, 29 de Maio de 2015.

Francisco Ferreira Lessa das Neves 
Chefe do Departamento de Suprimentos

Protocolo 162878

Francisco Ferreira Lessa das Neves 
Chefe do Departamento de Suprimentos

Companhia de Saneamento de Alagoas (CASAL)

COMPANHIA DE 
ALAGOAS

SANEAMENTO DE

Reepublicado por incorreção

COMPANHIA DE EDIÇÃO, IMPRESSÃO E PUBLICAÇÃO DE ALAGOAS -
CEPAL

CONVOCAÇÃO

A Companhia de edição, impressão e publicação de Alagoas CEPAL, vem por meio 
do Departamento de Suprimentos, convocar EMPRESAS NO RAMO GRAFICO, 
em cumprimento ao item d.2 da instrução normativa n° AGESA 002/2008, para 
apresentarem proposta de preço no prazo de 08(oito) dias, a contar da data desta 
publicação.
As propostas de preços deverão ser enviadas através do endereço eletrônico: www. 
imprensaoficial.al/Iicita. Quaisquer duvidas através do telefone (082) 3315 8354/ 
8314, na sede da CEP/M situada à Av. Fernandes Lima S/N, Farol - Maceió - 
Alagoas CEP: 57.052.000 - das 08:00 às 17h.

Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TONNER DISPENCER PARA IMPRESSORA 
XEROX D125 DO PARQUE GRÁFICO DA CEPAL.

Maceió, 29 de Maio de 2015.

Protocolo 162879

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 48/2014 
Protocolo n° 2418/2015 - CASAL -UNJA
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 - representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR CPF/MF n” 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente de 
Gestão Engenharia OSMAR LISBOA, inscrito no CPF/MF sob o n° 101.616.864- 
00.

Contratada: Empresa CONSTRUTORA MOGNO LTDA, estabelecida na avenida 
João Davino, 410, Sl. 101, Mangabeiras, Maceió/AI, inscrita na CNPJ/MF sob o 
n° 04.590.305/0001-51, doravante, denominada simplesmente CONTRATADA, 
neste ato, representada por seu sócio Gerente ROBERTO SOARES CARDOSO, 
brasileiro, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o n° 151.751.974-87, residente e 
domiciliado nesta cidade.
OBJETO; Prorrogação por mais 5 (cinco) meses, a contar de 13 de março de 2015 
a 13 de agosto de 2015.
Data de assinatura; 13 de março de 2015.
Protocolon°2418/2015-CASAL -UNJA

Autorizamos a elaboração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n° 48/2014, 
celebrado entre a CASAL e a CONSTRUTORA MOGNO LTDA, observando a 
legislação vigente. Homologado em : 13 de março de 2015.
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COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATC 
Protocolo n° 4052/2015 - C.I N ' 61 /2015 - CAF/ UN AGRESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 - representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF 
sob o n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente de Gestão Corporativa JORGE 
SILVIO LUENGO GALVÃO, brasileiro, baiano, solteiro, advogado, inscrito no 
CPF/MF n“ 032.981.054-57 ambos residentes e domiciliados nesta Capital. 
CONTRATADA: o Sr. ROMUALDO ROLIM VIEIRA, brasileiro, casado, 
funcionário público, inscrito no CPF/MF sob o n" 870.690.914-00, residente e 
domiciliado na Avenida Municipal, n° 546, Centro, Campo Alegre/AL, doravante 
denominado simplesmente LOCADOR.
OBJETO: Por força deste instrumento, fica prorrogado o prazo estabelecido na 
Cláusula Segunda do Contrato Original, por mais 12 (doze) meses a contar de 05 
de maio de 2015 a 05 de maio de 2016. Fica autorizado por força desse instrumento 
o reajuste no percentual de 7,4090% ( sete virgula quatro mil e noventa por cento) 
com base no IPCA acumulado de maio/2014 a abril/2015, passando o valor mensal 
de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais) para R$ 354,45 (trezentos e cinquenta e 
quatro reais e quarenta e cinco centavos) e o valor global de R$ 3.960,00 (três mil 
novecentos e sessenta reais) para R$ 4.253,40 ( quatro mil, duzentos e cinquenta e 
três reais e quarenta centavos).
Data de assinatura; 05 de maio de 2015.
Protocolo n° 4052/2015 - C.I N» 61/2015 - CAF/UN AGRESTE 
Autorizamos a elaboração do segundo termo aditivo ao contrato n° 46/2013, 
celebrado entre a CASAL e o Sr. ROMUALDO ROLIM VIEIRA, observando a 
legislação vigente. Homologado em: 27.04.2015

Protocolo 163120

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

EXTRATO DO CONTRATO N° 31/2015 
Protocolo n“ 2855/2015 - CASAL - C.I n° 18/2015 - SUPTRA 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 - representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
FALCÃO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ 
MF sob 0 n° 091.578.673-72 e por seu Vice-Presidente de Gestão Operacional 
FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI brasileiro, 
casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o n°. 185.381.854-20 ambos 
residentes e domiciliados nesta Capital.
CONTRATADA: A EMPRESA FAXON QUÍMICA LTDA. estabelecida na 
Rua Lopes Trovão, 302, Bairro industrial, Novo Hamburgo/ SC, CEP: 93320- 
500; inscrita no CNPJ/MF sob o n° 94.837.598/0001-11, doravante, denominada 
simplesmente CONTRATADA, neste ato. representada pelo seu Sócio Gerente Sr. 
Fabiano Franco Chitolina, casado, administrador, portador do CPF n° 696.286,700- 
00, residente e domiciliado na Rua Lopes Trovão, 302, Bairro industrial, Novo 
Hamburgo/RS.
OBJETO: O presente Contrato tem como objeto a aquisição de 800.000 kg 
(oitocentos toneladas) de Hipoclorito de Sódio (teor de cloro ativo mínimo de 
12%), para atender de forma parcelada as Estações de Tratamento de Água da 
CASAL. O valor deste contrato é estimado em R$ 952.000,00 (novecentos e 
cinquenta e dois mil reais).
Data de assinatura: 27 de maio de 2015.
Protocolo n” 2855/2015 - CASAL - C.I n° 18/2015 - SUPTRA 
Autorizamos a elaboração do Contrato n° 31/2015, celebrado entre a CASAL 
e a EMPRESA FAXON QUÍMICA LTDA, observando a legislação vigente. 
Homologado em: 15.05.2015

Protocolo 163126

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

EXTRATO DO CONVÊNIO N° 3/2015 
Protocolo n” 679/2015 - CASAL - C.I n° 05/2015 - UN AGRESTE 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia, 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 - representada por seu Diretor Presidente WILCE CLÉCIO 
FALCAO DE ALENCAR, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/ 
MF sob 0 n° 091.578.673-72 e pelo Vice-Presidente de Gestão Operacional 
FRANCISCO LUIZ BELTRÃO DE AZEVEDO CAVALCANTI, brasileiro.
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casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF n° 185.381.854-20, ambos residentes 
e domiciliados nesta Capital,
CONTRATADA: a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/ALAGOAS, 
pessoa jurídica de Direito Público com sede na Praça Professor Agnelo Moreira, 
n° 06, Centro, CEP n° 57.280-000, CNPJ n“: 12.242.350/0001-43, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal JOSE AUGUSTO SOUSA SANTOS, inscrito 
no CPF/MF n° 524.983.364-00, residente e domiciliado em Igreja Nova/AL. 
OBJETO: Constitui objeto deste convênio, a cessão de 01 (um) servidor municipal, 
para que este atue em atividades de rotinas operacionais determinadas pelo Chefe 
de Núcleo do Município e pela Coordenação de Produção e Distribuição Unidade. 
Data de assinatura: 27 de maio de 2015
Protocolo n“ 679/2015 - CASAL - C.I n° 05/2015 - UN AGRESTE 
Autorizamos a elaboração do Convênio n° 3/2015, celebrado entre a CASAL e 
a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGREJA NOVA/ALAGOAS, observando a 
legislação vigente. Homologado em: 29.01.2015

Protocolo 16314Ó

e Concorrência, observados os preceitos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de 
de 1993, excluída a venda ou leilão prevista no Regulamento do ICMS - RI'
Art. 4° Designar os servidores ADILSON VINÍCIUS MORAES DE 
CARLOS ALBERTO GOMES DE MENDONÇA e VERA LÜCIA BARBt 
DA SILVA, matricula n° 35.601-8, CPF/MF n° 436.242.194-72, como Pregoeiros 
do Departamento de Estradas de Rodagem de Alagoas.
Art. 5° Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelos Pregoeiros 
observem os preceitos do Decreto Estadual n° 1.424, de 23 de agosto de 2003, e a 
Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002.
Art. 6° Estabelecer que cabe ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
deste DER/AL a prerrogativa de distribuir os processos licitatórios aos Pregoeiros 
ora designados.
Art. 7° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos 
retroagem a 1° de janeiro de 2015, ficando revogada a Portaria n° 926, de 10 de 
março de 2014, publicada no DOE/A.L edição de 11 de abril de 2014. 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, Maceió/AL, 29 de maio 
de 2015.

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE ALAGOAS

EXTRATO DO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 26/2011 
Protocolo n“ 4506/2015 - CASAL - C.I n° 28/2015 - SUPSAT 
Contratante: CASAL. Rua Barão de Atalaia,. 200, Centro, CNPJ/MF n° 
12.294.708/0001-81 - representada por seu Diretor Presidente WILDE CLÉCIO 
falcão de Alencar, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob 

n°. 091.578.673-72, e por seu Vice-Presidente de Gestão Corporativa JORGE 
SILVIO LUENGO GALVÃO, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF/MF 
sob 0 n“ 032.981.054-57, ambos residentes e domiciliados nesta capital. 
CONTRATADA: A EMPRESA SR. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME, 
estabelecida na Av. Professor Sandoval Arroxelas, 580, Ponta Verde, Maceió/ 
AL, inscrita no CNPJ/MF sob o n° tl .399.304/0001-90,doravante denominada 
simplesmente CONTRATADA.
OBJETO: Por força deste instrumento, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula 
Quinta do Contrato Original fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, a contar 
de 13 de maio de 2015 até 13 de maio de 2016. Por força deste instrumento fica 
autorizado o reajuste no percentual de 3,5442%(três vírgula cinco mil quatrocentos 
e quarenta e dois por cento) tendo como base o IGP-M acumulado de maio/2014 a 
abril/2015, passando o valor mensal de R$ 27.845,68 (Vinte e sete mil, oitocentos 
0 quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) para R$ 28.832,59 (Vinte e 
oito mil, oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos) e o valor 
global de R$ 334.148,16 (trezentos e trinta e quatro mil, cento e quarenta e oito 
reais e dezesseis centavos) para R$ 345.991,08 (trezentos e quarenta e cinco mil, 
novecentos e noventa e um reais e oito centavos).
Data de assinatura: 13 de maio de 2015
Protocolo n° 4506/2015 - CASAL - C.I n° 28/2015 - SUPSAT
Autorizamos a elaboração do sexto termo aditivo ao contrato n° 26/2011 „ celebrado
entre a CASAL e a EMPRESA SR. LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME ,
observando a legislação vigente. Homologado em: 05.05.2015

Protocolo 163143

Departamento de Estradas de Rodagem (DER)

PORTARIA/DERN” 1.241/2015.

O CHEFE DO GABINETE DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE 
RODAGEM DE ALAGOAS - DER/AL, no uso de suas atribuições conferidas 
pelo art 5°, IV, § 2°, do Decreto Estadual n” 19.033, de 22 de março de 2012, e 
tendo em vista o que estabelece a Lei Estadual n° 6.582, de 18 de março de 2005, e 
o Decreto Estadual n° 2.750, de 26 de agosto de 2005, e embasamento no Processo 
Administrativo n° 5501-1799/2015, da Divisão de Licitação e Contratos, 
RESOLVE:
Art. 1° Designar os servidores ADILSON VINÍCIUS MORAES DE LIMA, 
matricula n° 255-0, portador do CPF/MF n' 411.066.104-82, CARLOS ALBERTO 
GOMES DE MENDONÇA, matricula n° 254-2 e CPF/MF n° 348.979.334-04, 
ANA MARIA DE LIMA NASCIMENTO, matrícula n° 35.642-5, CPF/MF n° 
348.715.784-53, e FERNANDO CELSO GUIMARÃES SORIANO, matrícula 
n° 8-6 e CPF/MF n" 455.655.934-91, todos com lotação nesta Autarquia para 
integrarem a Comissão Permanente de Licitação do Departamento de Estradas de 
Rodagem de Alagoas.
Art. 2“ Designar o servidor ADILSON VINÍCIUS MORAES DE LIMA para 
exercer a função de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e o servidor 
CARLOS ALBERTO GOMES DE MENDONÇA, nas faltas e impedimentos do 
Presidente, o substituto eventual.
Art. 3° Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pela mencionada 
Comissão alcancem as licitações nas modalidades de Convite, Tomada de Preços

GENES DARLES LUNA PEREIRA 
Chefe do Gabinete

Protocolo 163076

Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas 
(DETRAN)

PORTARIA N°. 728/2015-GDP
0 Diretor Presidente do DETRAN-AL, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
legais previstas no Art. 2° da Lei n° 6.300, de 04 de abril de 2002, RESOLVE:
Art. r  Aplicar a penalidade de Suspensão do direito de dirigir do infrator abaixo, 
a contar da data da entrega da C.N.H. na Coordenadoria de Controle de Infrações 
(C.C.I.). Será aberto prazo para recurso a partir do recebimento da notificação 
informando a imposição da penalidade a ser cumprida ao final do processo.
1 - LEONARD SOARES BRANDAO SA, para cumprir a cassação do direito 
de dirigir pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Art. 263, II do 
CTB, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, em função da abertura do Processo 
Administrativo n". 5101-1397/2015.
II - PEDRO DA SILVA OLIVEIRA, para cumprir a suspensão do direito de dirigir 
peloprazode04(quatro)meses, nos termos do Art. 176, Ido CTB, e os Art. 256, II 
elIIe259doCTB,c/cArt.3°,II,Art. 16, Ida Resolução 182/2005 do CONTRAN, 
em função da abertura do Processo Administrativo n°. 5101-2840/2015
III - THIAGO GUSMÃO BUARQUE ALIENDRO, para cumprir a cassação do 
direito de dirigir pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Art. 263, 
II do CTB, da Resolução 182/2005 do CONTRAN, em função da abertura do 
Processo Administrativo n“. 5101-1396/2015.
IV - THIAGO FILIPE PIMENTEL MACHADO, para cumprir a cassação do 
direito de dirigir pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, nos termos do Art. 263, 
II do CTB, e arts. 4" e 15" da Resolução 182/2005 do CONTRAN, em funçâo.da 
abertura do Processo Administrativo n°. 5101-1392/2015.
Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
Gabinete do Diretor Presidente, em Maceió, 19 de maio de 2015.

ANTONIO CARLOS GOUVEIA 
DIRETOR PRESIDENTE

Protocolo 163081

PORTARIAN". 78I/2015-GDP
0 Diretor Presidente do DETRAN-AL, no uso de suas atribuições e prerrogativas 
legais previstas no Art 2" da Lei n" 6.300, de 04 de abril de 2002, RESOLVE:
Art. 1". Ficam NOTIFICADOS os Condutores abaixo relacionados, no prazo 
de 48 (quarenta e oito) horas a contar desta publicação, para entregarem a CNH 
na Coordenadoria Setorial de Controle de Infrações (C.S.C.I.). Advertimos que, 
encerrado o prazo descrito, se forem encontrados dirigindo será instaurado o 
processo de cassação dos documentos de Habilitação:
1 - RUI PEREIRA LIMA FILHO, em função da abertura do Processo Administrativo 
n" 5101.13105/2013 e tendo em vista que não houve recursos (ou houve e foi 
mantida a penalidade).
II - ERONILDO LINS SANTOS, em função da abertura do Processo Administrativo 
n" 5101.1617/2013 e tendo em vista que não houve recursos (ou houve e foi 
mantida a penalidade).
III - SYSLEY SAMPAIO DE ARAÚJO, em função da abertura do Processo 
Administrativo n° 5101.8631/2013 e tendo em vista que não houve recursos (ou 
houve e foi mantida a penalidade).
IV - IVANILDO VIRTURINO DA SILVA, em função da abertura do Processo 
Administrativo n" 5101.9792/2014 e tendo em vista que não houve recursos (ou 
houve e foi mantida a penalidade).
V - MARCOS OLIVEIRA SANTOS, em função da abertura do Processo




