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•  ACASADOPOVOo

í7?j 33S6-968éE
l?  i,,  Í:,`ionel  Gugé  1t;,".

rí;i,+rr,j)  ,JeT.trc    C;EP 45OOO-5íO

VltOna  da  CCmquistti-T=la

Vitória da Conquista/BA,  02 de julho de 2020

3oc_  1  Processo Administrativo  OO1/2020

Ao

llmo.Sr.

Luciano Gomes

Presidente da Câmara - Vitória c!a Conquista/BA

Prezado Senhor:

_ lniciamos este processo de baixa do bem  patrimonial c!escrito, tenclo em vista a

ocorrência relatada na Cl O9O/2020 (anexa) encaminhada ao setor de Patrimônio pela

Diretoria Admínistrativa  e Financ.eira desta  Casa_

BEM TorffiBo                              Mc)"vo DA BAixA

AUTOMÓVEL
VOLKSWAGEN VOYAGE

SEDAN 4 POftTAS  1.O
FLEX B[tANCO - ANO 2012

Placa: OKX9937

000565 Danos sem consefto -
conforme seguradora

(documentação anexa).

_ Os bens inservíveis devem ser baixados do imobi!izado do patiimônio,  a Tlm de que o

sistema fique de acordo com a realidade existente na CâmarãL

_ Neste sentido,  solicitamos a devic!a autorização pai.a que seja realizada a baixa cio

bem referido.

Atenciosamente,

ljr:í;:g ,d eú;á'sú:'i:t#a-gi:íh ÍÍ=-B í#;5=o fte

Presidente da Comissão  de  Patrimônio -- Portaria nO O27/2019

RfO[BI DO emi4flüt®_
Dir. A]m.

\_.,'`i   ó..j

rinanceira.  - e  ivi \./
..'.                                 ).`.   l.w,."-



cÀMA RA-ç' VITÓRIA  DA  CONQUISTA

•  ACASADO  POVO.

Vitória da Conquista, 30 dejunho de 2020

A
Sra. Mayse de Cássia Magalhães Boa Sorte
Setor de Patrimônio

(77)  3O86-96OO
r"a Coronel Gugé 150,

Baírro  Centro.  CEP  45000-510
Vitória  da  Conquista-Ba

CI O90/2020 - DAF/CMVC

Pi.ezada Senhora,

lnfomamos  a  V.  Sa.  que  no  ú1tiino  dia  16  dejiiiiho  de  2020,  ocorreu  um  acidente  de

trânsito com o.veículo oficial desta Casa Legislativa, de placa OKX 9937 0,Iovo Voyage  1.0), na

BR  1 16 - KM  870,5,  Distrito  de  Veredinha,  município  de  Vitória  da  Conquista/Ba.  Todas  as

providências  foram  tomadas  diante  do  ocorrido.  O  veículo  foi  encaminhado  para a  assistência

através  do  seguro  auto  contratado  por  esta  Câmara  Municipal,  após  avaliação  da  seguradora,

fomos  informados  que para os  danos causados no  veículo não  há conserto, portanto o  valor do

veículo, conforme os trâmites contratadosjunto a segimdora, será repassado a Câmara Municipal

de Vitória da Conquista como indenização integral. Por este motivo, solicitamos a V, Sa. que seja

realizado o processo de baixa do patriinônio desta Casa Legislativa do referido veículo. Seguem

em anexo a documentação relativa ao processo.

Atencio s amente,

W antffiaves
Diretor AdmJFÍn.-Mat. 7921

Cámam Nunícipal de Vit. da Coiiqu'w,ta
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BOLETIM  DE
ACIDENTE DE

TRÂNSITO
PROTOCOLO:  NO 20028673BO1

wfiPvJ        Malores dúvldas acesse: www.prr.gov.br/portalVs3

Para cópla do seu Boletím acesse o smo: wwwprf,gov.br/novobat
/consultar lnfc)rme o número do  protocolo e o CPF/CNPJ  de um
dos envoMdos no  acidente;  e  Cllque em  lmprimlr,

AAtenção: As vítimas de acidente têm direlto ao recebimento doSeguro  DPVAT.  Para  maiores informações,  acesse: www,
dpvatseguro.com.br Em casos de avallação de danos com MÉDIA
ou GRANDE MONTA, verlflcar os trâmltes da Resolução 544 do
CONTRAN.  Procure o órgão estadual de trânslto (DETRAN) do
seu Estado, antes de fazer reparos no veículo,

ÉÊ
AssÍ"turo
elf)trônlca

Documenlo  asslnado  elelíonlcamenle por  CELSO  MARTINS,  malrícula  1073063.  Pollclal  Rodovlàrlo  Fede'al.  em 17
/06/2020.  conrorme horáílo onclal  de  Brasllla.  com  íundamenlo  no  §  2O do art   lO da  Medída  Provlsórla  NÓ  2  200-2.

de  24  de  agoslo  de  2001.  no  arl.  óO  do  Decrelo  NO  8.539.  de  s  de  oulubro  de  2015  e  na  allnea  b  do  lnciso  lV  do
arl.  20 da  lnslruçào  NormaWa  NO  6i.DG. de i3 de iiovembro de2oi5.
A  auterillcldade  desle documenlo  pode se,  cor\Íerlda  rto  slle  hllp://\^"./.prÍ.gov.br/novobal/aulenllcar.  lníor"ndo
o píoiocolo 20028673BOl  e o nümero de conlrc)le  9BFEO86B?6831 B35DB9FFF3422CAB4



lNFORMAÇÕES GERAIS

MINISTÉRIO  DAJUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE DE TRÃNSITO

PROTOCOLO NO 20O28ó73BO1

Data:    16/O6/2O2O             Hora:    07:5O                          Município:    VITORIA  DA  CONQUISTA/BA

BR:   116                                KM:   87O,5                           Se"do;   Crescente

Pollcial  responsável  pelo atendimento:    CELSO  MARTINS,  10730ó3

ASPECTOS DO LOCAL

Tipo  de  vía:    Prlncipal

Tipo  de písta:    Simples

Estrutura  Viária:    Reta

Acostamento:   Sim

Condição meteorológlca:   Garoa/Chwlsco

lMAGENS PANORÃMICAS

Tlpo  de  pavimento:   Asfalto

Condição da Pista:   Se(,a

Localidade urbanizada:    Sím

Canteíro  Central:    Não

Fase do dia:   Pleno día

l               /f      --/,SENTIDO DECRESC

yS

S

ENTE

NARRATIVA

/=-J      il_-,.Ê_-

\\.-   _..    -__p---:\-+-,=-€-:

íz,r-      "`l\\i.,É        -SENTIDOCRESCENTE
-     ,

No  dia  16/06/2020,  às  O7:50h,  no distrito  deVeredinha,  município de Vitória  da  Conquista/BA,  no  km  870,5  da  BR

l 16, constatou-se através dos vestígios, fragmentos de peças desprendldas deixadas no pavlmento e orientação
dos danos  nos veículos,  que o veículo VW/NOVO VOYAGE  1.0,  de  placas  OKX-9937/BA,  V1 ,  realizou  uma
manobra de conversão à esquerda de acesso ao distríto de Veredlnha, quando foi colldido na transversal  pelo
veículo  HONDA/CIVIC  LXS  FLEX  ,  de  plac.as  DVR-4055/SP, V2,  que trafegava  no sentido  crescente da  rodovia
com destino a São Paulo/SP. Após colisão, o V2 teve a sua trajetória  desvlada  para a esquerda, vindo a sairda

pista de rolamento. O fator determlnante do acidente foi a  manobra de conversão à esquerda do condutor de V-1
sem  observar o fluxo.  O  veículo Vl  era  conduzldo  por Cosme  Damião Junqueira Ayres,  CPF 371.1 61.345-4:)  e o
V2  era  conduzido  por Adailson  Meneses  da  Silva,  CPF 790.483.584-34.  A dinâmica  do  acldente encontra
representada  croqui.OBS.:  1  - Velocidade regulamentar no  local  é de 60  km/h,  2  -  Exíste  sinalização vertical e
horízontal em boas condlÇÕes.  3 - Os condutores foram submetidos ao teste de alcoolemia com resultado
negativo.

=Ê
A88lnalura
olouOníca

Oocumemo asslnadc) elelronlcameme por CELSO  MARTINS.  malrícula  l O73D63.  Pollclal  Rodovlário  Fecleral.  em  1 7

/06/2020,  coníome  horárlo oflclal  de BrasHla,  com  íundamenlo  no  §  20  dc)  arl. lO  da  Medlda  Provlsórla  NO  2,200-2,
de24  deagoslode2001,  noarl_  óOdo  DecreloNO8,539,desde  ouliibrode  2015ena  allnea  bdo  lnclsolVdo
arl.  2O da  lnslruçao  NormaWa  NO 61-DG,  de  13  de novembro de 2015.

A  aulenllcldade  desle  documenlo  pode  ser conferlcla  no  slle hllp://\^MwprÍ.gov.br/novobal/aulen\icar.  lníormandc)
o  prolocolo  20028ó73BOl  e o  número de conlíole 9BFEO86B7ó831 B35DB9FFF3422CAB4

Página2de  l2



MINISTÉRIO  DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE  DE TRÂNSITO
PROTOCOLO NO 20028ó73BO1

CROQUI  DA CENA DO ACIDENTE

iocal  parclalmeíite presen/ado

.#l

c-Fuv=ã-nTv_el

+ Wória d,i Cohqulsn

AMARRAÇÃO - NÃO NECESSÁRIA

Cân"oS.loS  +

EVENTOS SUCESSIVOS

Colisão  transversal

Saída  de lelto carroçável

MARCAS NO PAVIMENTO

DANOS COLATERAIS - NÃO HOUVE

APOIO EXTERNO

vi - vErcuLo i  - oKx9937 - AuToMÓvEL

V1  - lnformações

Placa:   OKX9937                Marc.a/modelo:   VW/NOVO VOYAGE  1.O

Ano fabricação:    2012    Chass1:   9BWDAO5U5DT2090ó1

Espécle:   Passageiro      Categoria:   Oficlal

Manobra  no momento do acidente:   Cruzando a  pista

[ienavam:   00503512346

Tipo  de veículo:   Automóvel

Cor:   Branca

=         fi

AsgiÍ)aium
olomnlca

Dc)cumenlo asslmdo  elelíortlcamenle  por CELSO MARTINS,  malrícula lO73063.  Pollclal  Rodovlárío  Federal.  em  l 7

/0ó/202O,  coníorme horárlo  oílclal  de  Brasílla,  com  íiJndamenlo  no  §  20  do  arl.  10  da  Medlda  Provlsórla  NO  2,200-2.
cle  24  cle  agoslo  de  2001.  no  arl.  60  do  Decrelo  NO  8_539.  de s  de  outubro  de 2O15  e  na  allnea  D  clo  lnciso  lV  do

Ôrl. 20 da  lnsuuçao  Noímailva NO 6i-DG.  de l3 de  novembro  de2olS.
A  aulenllcldade  desle  documenlo  pode  ser  coníerlda  no  slle  hllp://\^m".prÍ.gov.br/novobal/aulenUcar.  lníoímaítdo
o proiocolo 20o28673B[)1  e o nümero de conlrole 9BFEO8óB76831 B35DB9FFF3422CAB4
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MINISTÉRIO  DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE  DE TRÃNSITO
PROTOCOLO NO 20028673BO1

V1  - Relatórlo de Avarlas - Resolução nC' 544/2015-CONTRAN

Veículo:   V1  /VW/NOVO  VOYAGE  1.O

Nome do Agente..   CELSO  MARTINS

Placa:    OKXi)937                                                   NO  BOAT:    20028Ó73BOI

Matrícula  do Agente:    1073063                 Data:    1 6/0ó/2020

IIIIlmm
1  Painel corta-fogo

2  Longarlna  diantelra  esquerda

3  Caixa de roda dianteira esquerda

4 Estrutura da solelra esquerda

5  Air Bags  Frontais

6 Alr Bags  Laterais

7  Estrutura  da  coluna  diantelra  esquerda

s  Estrutura da coluna central  esquerda

9  Estrutura  da  c.oluna  traseira  esquerda

10 Calxa de roda traselra esquerda

1 1  Assoalho central  esquerdo

12  Longarlna traseíra  esquerda

13 Assoalho portamalas ou caçamba

14  Longarina traselra  dlreita

15  Calxa  de roda traseira  direlta

16  Estrutura  da  coluna  traselra  dlrelta

17  Estrutura  da  soleira  dlrelta

18  Estrutura da coluna  central  dlreita

19  Estrutura  da  coluna  dlanteira  dlreita

20 Assoalho central  direito

21  Caixa  de roda  dianteira  direita

22  Longarlna dlantelra  dlrelta

Dano de Monta:   Média

;;;;

.Êd.
Asglnatura
eletTÔnica

Documento  asslnado elelronlcamenle  por CELSO  MARTINS,  malrícula  1 0730ó3.  Pollclal  Rodovlárlo  Federal,  err\  1 7

/06/2020.  cc)níorme  hc)ràrio  oftcíal  cle  Bras"a,  [.om  íundamenlo  nc)  §  2í,  do  ari   io  da  Medlda  provlsória  No  2 2oo.2.

de  24  de  agoslo  de  2001.  no  art,  ó'.  dc)  Decrelo  NO  8  539.  de 6  de  oulubro  de 2015  e  na  atli`ea  b do  lnciso  lV  do
arl.  20 da  lnslrucdo  Nomallva  NO 61-DG,  de  13  de novembro de 2O15.

A aulenllcldade deste documento  pode  ser conferída  no  slle  hltp://\"w.prf gov br/r\ovobal/aulertllcar.  Iníormando
o píotocolo 20028673B[)1  e c) número de conlrole 9BFEO86B76831 B35DB9FFF3422CAB4.

Página 4 de 12



MINISTÉRIO  DA JuSTlÇA E SEGuRANÇA PÚBLICA
POLÍCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE  DE TRÂNSITO

PRCITOCOLO NO 20028ó73BO1

V1  - lmagens Obrlgatórias

E ffi
Assinaium
slBtrôníaa

Documenlo asslnado elelronlcamenle por CELSO  MARTINS,  malrlciila  1 073063,  Pollalal  Rodovlárlo  Federal.  em  l 7
/06/2O20.  coJiforme  horárlo aflclal  de  Brasllla,  com  íundamenlo  no  §  20 do arl   10 da  Medlcla  PÍovBÓrla  NO 2  200.2,
de  2t  de  agoslo  de 2001.  no  arl,  6a  clo  Decrelo  NO  8.539.  de  s  de  oulubro de 2015  e  na  allma  b  do  lnclso  W  do
aít. 2o da  lnstruçôo Normaiiva  No 61-DG.  de  i3 de novembro de2015.
A  aulenllcldacle  desle  dc)cumenlo  pode  ser  coníerlda  no  slle  hllp,//\M^w.prí gov.br/novobal/aulenllcar.  lníormando

o prolocolo 2002Bó73BOl  e o  numero de conlrole 9BFEOB6B76831 B35DB9f FF3422CAB4.

Página5de12



MINISTÉRIO  DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLTCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE DE TRÃNSITO
PROTOCOLO NC' 20028673BO1

V1  -  Proprietárlo

Nome:    CAMARA  MUNICIPAL  DE  VITORIA  DA  CONQUISTA                      CPF/CNPJ:    14.645.717/00O1-03

Email:                                                                                                                                                        Telefone:

Endereço:   VITORIA DA CONQUISTA-BA

VIC - CONDUTOR DE V1  - COSME DAMIAO JUNQUEIRA AYRES

VIC - lnformações

Nome:   COSME  DAMIAO JUNQUEIRAAYRES

CPF:    371.161.345-4ç)

Estado fisico:   lleso

Usava cinto de segurança:   Sim

Data  de  Nascimento:   27/09/1965

Sexo:   Masculino

Morreu após remoção:   Não

VI C - Dados da Habllltação para Conduzlr Veículo Automotor

Categoria:   AD                                 Primeira  habllitação:   23/04/1987

UF:   BA                                               Vencimento da  habllltação:   O2/09/2020

ObservaÇÕes CNH   A

No  Registro:    03356276580

Motorista  profissional:    Não

VI C - Alterações da Capacldade Motora

Fol pc)ssível realizar teste do etilômetro:   Sim                           Condutor se recusou a realizar o teste:   Não

Visrveis slnais de embriaguez:   Não                                                Sinais de  uso de substãncias  psicoativas:    Não

Resultado obtido:   0,00 mg/l

VIC - Dados do Contato

Endereço:   AVENIDA  GOlÁS,  2832,  BRASIL, VITORIA  DA CONQUISTA-BA

Telefone:    71-991055ó59                                                                            Emall:   jk.ayres@hotmall.com

Eh!
Asslnaiura
elomniffi

Documenlo  asslnado elelronlcamenle por CELSO  MARTINS.  malrlcula  1 073063,  Pollclal  Rodovlárlo  Federal.  em  1 7

/0ó/202().  coníome horário  onclal  de  Brasllla,  com  íundamenlo  no  §  20  do arl   10 da  Medlda  Provlsórla  NO 22OO-2,
de  24  de  agoslo  cle 2001.  no  arl_  óO  clo  Decrelo  NO  8_539.  de  s  de oulubro  de  2015  e  na  alínea  b  do  lnclso  lV  do
art. 2o da  lr6irucào Normawa  NO 61.DG.  de 13 de rtcwembro de 2O15.

A  aulenllcldade  desle  documenlo  pode ser  coníerlda  no  síle  hllp://w\w,,prí.gov.br/novobal/aulenllcar.  Wormando
o proiocolo 2oO28673BOi  e o  número de comrole 9BFEO8óB7ó831 B35DB9FFF3422CAB4.

Página6de12



MINISTÉRIO  DAJUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POLfCIA RODÇ)VlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE  DE T[tÃNSITO

PROTOCOLO NO 20028673BO1

VIC - Termo de Declaração de Envolvldo
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Ê      ri
Assinalura'
alelrónlca

Documenio  asslnado elelronlcamenle  por CELSO  MARTINS.  matrícula  1 0?3063.  Pollclal  Rodovlàrio  Federal.  em  i 7

/06/2020.  coníorme horárlo  onclal  de  Brasilla.  cam  rurtdamenio  no  § 20  do ari_  io da  Medícla  Provlsóría  NO  2  200.2.

de24  deagoslode20O1.  noart   ó®doOecrelo  ND8539.  desdeoulubrode2015  enaallnea  bdo  inclso  lVdc)

ar\. 20 da lnsirução NormaWa NO 61-DG,  de 13 de nc)vembro de  2015.

A  aule"cldade  desle  documenlo  pode  ser  coníerlda  no  slle  mlp://\mw.prf.gc)v.br/novobal/aulenllcaL  lnlormando
o  prolocolo  20028673BOl  e o numero  de conlrole 98FEO86876831 835D89FFF3422CAB4

Página7  de12



MINISTÉRIO  DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
POuCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE  DE TRÂNSITO
PROTOCOLO NO 20028673BO1

V2 - VEÍCULO 2 - DVR4055 - AUTOMÓVEL

V2 - lnformações

Placa:   DVR4055                Marca/modelo:    HONDA/CIVIC  LXS  FLEX

Ano fabrlcação:   2007    Chassi:   93HFA663o7Z2Oi 704

Espécie:   Passageiro      Categoria:   Particular

Manobra  no momento do acídente:   Seguindo o fluxo,  na faixa de rolamento

Renavam:   OO907990533

"po de veículo:   Automóvel

Cor:    Dourada

.ÍL          +

Assinalum
elolróníca

Dc)cumento asslnaclo  elelronlcamertle por CELSO MARTINS.  malíícula  1 073063.  Pollclal  Rodovlàílo  Fede,al.  em  1 7
/06/2020,  coníorme  horárlo  oflclal  de  Brasflla,  com íundamenlo  riD  § 2O do arl_  1O da  Medlda  Provlsórla  NO  2.20[).2.
de 24  de agosto  de 20O1,  no aít   60  do  Decreto  NO  8.539.  de  s  de oulubro  cle  2O15  e  "  allnea  b  do  inclso  lV  dc)
an. 2o da  lns"Çào  NormaWa No 61.DG,  de  13 dencwembro de 2015.
A aulentlcldade  deste  documento  pode ser coníerlda  no  slle  hllp-_/^"M/ prí gov br/novobal/autonllcar.  lníormanclo
o prolc)colo  20028ó? 3BOl  e o número de conlrole 9BFEO86B76B31 B35DB9FFF3422CAB4.
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MINISTÉRIO DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBuCA
POuCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE DE TRÃNSITO
PROTOCOLO NO 20028ó73BO1

V2 - Relatórlo de Avarlas - Resolução nO 544/2015-CONTRAN

Veículo:   V2  /  HONDA/CIVIC  LXS  FLEX

Nome do Agente:   CELSO  MARTINS

Placa:    DVR4055                                                 NO  BOAT:    2oo28673Boi

Matrícula do Agente:    1073063                Data:    1 6/06/2020

I liiiiillm '                  I =!EiiETiEEE
1  Painel corta-fogo

2  Longarlna diantelra esquerda

3  Caixa de roda diantelra esquerda

4  Estrutura da solelra esquerda

5  Air  Bags  Frontals

6 Air  Bags  Laterais

7  Estrutura da coluna dlanteira esquerda

s  Estrutura da coluna central esquerda

9  Estrutura da coluna traseira esquerda

10 Caixa de roda traseira esquerda

1 1  Assoalho central esquerdo

1 2 Longarlna traseira esquerda

13 Assoalho portamalas ou caçamba

14  Longarina traséira direita

i5  Caixa  de roda traseira  direita

l6  Estrutura  da  coluna traseira  direita

17  Estrutura  da  soleira  direlta

1 8  Estrutura  da  coluna  central  direita

19  Estrutura  da  coluna  diantelra  dlreita

20  Assoalho central  direlto

21  Caixa  de  roda  dianteira  dlreita

22  Longarina  dlanteira  direita

Dano  de Monta:   Média

;;;

E   tI
A§8lna(um
slsbónica

Dociimenlo asslnado elelronlcamente por CELSO  MARTINS,  matrícula  1073063,  Pollclal  Rodc)vlárlo  Fecleral.  em  1 7

/06/2020,  conforme  horárlo  onclal  de  Brasllla,  com  íundamenlo  no  §  2D do arl,  10 da  Medlda  ProvlsdrlÔ  NO 2  2OO.2,

de  2t  de  agoslo  de 2001.  nc)  arl.  6O  clo  Decrelo  NO  8.539.  de  s  de oulubro de  2015  e  na  allnea  b  do  inclso  lV do
art. 2O da  lnsirução Normailva  NO 6i-DG. de 13 de novembro de 2015.

A  aulenlíclclade  desle  documenlo  pode  ser coníerlda  no  slle  mlp:/MMM/ píf_gov_br/novobal/autenllcar,  lníormando
o prolocolo 2002B673BOl  e o número de conlrole  9BFEO86B7ó831 B35DB9FFF3422CAB4
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POLÍCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE DE TRÃNSITO

PROTOCOLO NO 20028673BO1

V2 - lmagens Obrlgatórlas

ÉE.
A§sinatura
slslróníca

Documenlo asslnado  elelronlcamenle  por CELSO MARTINS,  malrícula  1073063,  Polícíal  Rodovlàrío  Federal.  em  1 7
/06/2020.  coníorme horárlo onclal  de  Brasnla,  com  íundamenlo  r\o  §  20  do  arl.  10  da  Medlda  Provlsórla  NO  2_200-2.

de  24  do  agoslo  de  2001,  no  an.  60  do  Decrelo  NO  8 539,  de  s  de oulubro  de  2015  e na  allnea  b  do  lncíso  lV do
art. 20 da  lnslruçâo NormalWa  NO ó1.DG. de  13 de novembro do  2015.

A  aule"cldade  desle  documemo  pocle  ser  coníerlda  no  slle  hllp://\^"^/ prf.gov_br/novobal/autenlícar,  lníormando
o prolocolo 20028673BOl  e o númeío de coÍ\lrole 9BFEOBóB76831 B350B9FFF3422CAB4.
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MINISTÉRIO  DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

poLrciA RoDoviÁRiA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
PROTOCOLO NO 20028673BO1

V2 -  Proprletárlo

Nome:   MEIRE  DASILVA  BARACHO

Email:

Endereço:   SAO PAULO-SP-

CPF/CNPJ:   080.851.384-25

Tel efon e:

V2C- CONDUTOR  DE V2 -ADAILSON  MENESES  DASILVA

V2C - lnformaÇÕes

Nome:   ADAILSON  MENESES  DA SILVA

CPF:   790.483.584-34

Sexo:   Masculino

Morreu após remoção:   Não

Data  de  Nascimento:    10/10/1972

Estado cMl:   Casado(a)

Estado físico:   lleso

Usava  cinto de segurança:   Slm

V2C - Dados da Habmtação para Conduzlr Veículo Automotor

Categoria:    D                                       Primelra  habilitação:    13/08/1992

UF:   SP                                                  Vencimento da  habilitação:    08/01/2O25

Observações CNH   15

No  Registro:   00866324050

Motorlsta  profisslonal:    Não

V2C - AlteraÇÕes da Capacldade Motora

Foi possível realizarteste do etilômetro:   SÍm                           Condutorse recusou a realizar o teste:   Não

Visíveis slnais de embriaguez:   Não                                                Sinais de uso de substãncias  psicoativas:    Não

Resultado  obtido:   0,00  mg/l

V2C - Dados do Contato

Endereço:   R  DOS  PINHEIROS,  00026,  CASA,  PRQ CEREJEIRAS,  SAO  PAULO-SP

Telefone:   1 1959769924                                                                         Ema":   gugameneses@zípmail,com.br

•ÉE

As8írialura
elolÍÔnica

Documenlo asslnado elelronlcamenle  por  C ELSO  MARTINS,  malrícula  1 073063.  Pollclal  Rodovláílo  Federal,  erri  1 7
/06/202O,  coníarme  horarlo  oílclal de  Brasllla.  com  íundamenlo  no  § 20  do aíl.  1O da  Medlda  Provlsórla  ND 2  200-2.
de  24  de  agDslo  de 2001,  nc)  arl.  óO  do  Decreto  NO  8.539.  de  s  de  oulubro  de  2015  e  na  allnea  b  do  ínclso  lV  do
arl. 2O da  lnslruçdo  Normaliva  NO ó1-DG,  cle 13  de  novembro de 2015.

A  aulentlcldade desle documenlc)  pode  ser  conleílda  no  slle  hllp /Mw_prÍ.gc)v br/ncwc)bal/aulenllcar,  lnformando
o protocolo 2oO28673BOl  e  o número de  conlrole 98FEO8óB76B3 1 B35DB9FFF3422CAB4
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MINISTÉRIO  DA JUSTlÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

POLÍCIA RODOVlÁRIA FEDERAL

BOLETIM  DE ACIDENTE  DE TRÃNSITO
PROTOCOLO NO 20028ó73BO1

V2C - Termo de Declaração de EnvoMdo

.Êffi +
Asslnalura
olslrônlca

Documenlo asslnaclo  elelronlcamenle  porCELSO  MARTINS.  malrícula  1073063,  Pollclal  Rodovlárlo  Federal   em  17

/06/2020.  coníorme  horôrlo  onclal  de  Brasilla,  com  íundamenio  no  §  2O  do ari.  io da  Medlda  provlsoria  No  2_2oo-2.
de  2i  de  Bgc)slo  de  20[)1,  no  arl.  óO  dc)  Decíelc)  NO  8.539.  de  B  de  oulubío  de  2015  e  na  allnea  b  do  inciso  lV  do
arl 20 da  lnsuu¢âo  Noímallva  NO 61.OG,  de  13 de  novembro de 2015.

A  aulenllcldade  desle  documenlo  pode  ser  conferlda  no  slte hllp://w^Mi.prf.gov.br/íiovobaVaulen"car.  lníormando
o prolocolo  200286738Ol  e o número de conlrole 9BFEO86B76831 B35DB9FFF3422CAB4.
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Sinistro Auto:  5312020162605  - Segurado CAMARA MUNIC  PE VEREADORES

aviso.sinistro@portoseguro.com.br  <aviso.sinistro@portoseguro,com.br>

Qui, 25/O6/2020 O9:43

Para..   madsoncorretora@hotma".com  <madsc)ncorretora@hotmail.com>,.  admcamara@hotmail.cc)m
<admcamara@hotmail.com>

***ESTA  MENSAGEM  FOI  ENVIADA  DE  FORMA AuTOMÁTICA,  PóRTANTO  NÃO  Í  POSSÍVEL

RESPO N DE-LA***

Caro(a)  clientel

Confira  c) andamento do seu  sinistro  de indenização integral.
J

ATENÇÃO Corretor !

A entrega dos documentos deve serfeita  exclusivamente pelo  link abaixo  (não fazemos  por
telefone)
Acesse e agende gratuitamente a  retirada dos documentos:
https://agenda.sinistroporto.com.br/PortalAgendamento/
Dúvidas?  FaleComAnalista.Sínistrolntegral@portoseguro.com.br. Informe o  número  do  sinistro ou

a  placa  do veículo  no título do e-mail,
Prefere WhatsApp?, entre em contato pelc) número 3003-9303.

ATENÇÃO  CAMARA  MuNIC  DE VEREADORES  !

1)  Leia  as  instruçõe's abaixo  para finalizarseu  processo

2)  Reúna os documentos solicitados
3) Agende gratuitamente  a  retirada  dos  documentos  no endereço de sua  preferência  (residência,
local  de trabalho,  etc),  ou  envie por Sedex.
ACESSE O  LINK  https://agenda.sinistroporto.com.br/PortalAgendamento/

Em caso  de  dúvida, fale com  o  analista  através  do  e-mail

[al eComAnalista.Si nistrolnteg ral @portoseguro.com.br

Prefei-e WhatsApp?,  entre em  contato  pelo  número 3003-9303.

Veículo: VOLKSWAGEN  NOVO VOYAGE  1.0  8V TOTAL  FLEX GVI

Placa:  OKX9937

Sinistro: 531 2020  162605

Corretora:  MADSON  ADMINISTRADORA E  CORRETORA  DE  SEG  -  SUSEP:  LIGE7J

Segurado:  CAMARA  MUNIC  DE VEREADORES

1)  INSTRuÇÕES

- Valor da  índenização:

BLSi2Z12£J!gi- 100,00% da Tabela  FIPE de Junho
https://outlook. l íve.com/mai l/0/i nbox/id/AQMkADAwATYO MDAB LWl5N GMtOGJ hZCOwMAltMDAKAEYAAAPbZBx lXJVuT4 MgtWr4JJ PI BwDgTjSP...        1 /3
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*  Este valor poderá sofrer alteração,  uma vez que a  indenização  será  baseada  na cotação do

veículo  informado  ha Tabela  [IPE, vigente  na  data  do  pagamento.

- O veículo  possui  dêbitos  no valor total  de  R$  130,16,  referente(s)  a  multa(s)  Pode acontecer do

valor que você for pagar ser diferente do  que informamos. Se isso  ocorrer não se  preocupe!  Quite
todos os débitos  pendentes  pois antes de programar sua  indenização vamos  atualizar a  pesquisa.
Se ficar alguma  pendência  entraremos em  contato.

2)  DOCUMENTOS  NECESSARIOS:

Reúna  os  Dc)cumentos abaixo,  preencha o  Rec'ibo  de Compra  e Venda  do veículo  em  nome  da
Porto Seguro e informe os  dados  bancários  do favorecido da  indenização  (Banco,  Agência  e Tipo
de Conta  corrente ou  poupança). Se preferir, tire uma  cópia  do  cartão  bancário.

Dados  para  preenchimento  do  Recibo de  Compra  e Venda  ou  DUT (Documento  Unico  de
Transferência):

VALOR:  R$  27.124,00

NOME  DO COMPRADOR:  Porto  Seguro Cia  de Seguros Gerais

CPF/CNPJ  61,198.164/0001-60

ENDEREÇO: Av.  Rio  Branco,  1489  -  Campos  Elíseos  -  São  Paulo  -  SP  CEP  O1205-905

Assine no campo  PROPRIETÁRIO^/ENDEDOR e diríja-se ao  cartório  para  reconhecerfirma  por
autenticidade
5  -  DUT (Documento  único  de transferência,  preenchido  em  nome da  Porto  Seguro  com firma
recc)nhecida  por autenticidade)
13 - Cópia do comprovante de pagamento da(s)  multa(s)
30  - Cópia  do  Contrato Soc'ial/Estatuto/Ata/ Requerimento  de  Empresário  para  micro empresa  ou
microempreendedor indMdual
114 - Chave Reserva

153  -  Dados de Conta Corrente ou  Conta  Poupança  do  Favorecido  da indenização  (Banco, Agência
com digito e número completo da conta)
159 -  Cópia  do Comprovante de  Residência  do  [avorecido  (Conta  de  água,  luz, telefone fixo  ou
celular,  gás, TV a  cabo, IPTU,  extratc) cartão de  crédito  ou  conta  bancária)
169 - Cópia  da  Baixa  de  Patrimônio

3)  ENTREGA  DOS  DOCUMENTOS

Agende gratultamente a  retirada  dc)s documentos  no  endereço  de sua  preferência  (residência,
local  de trabalho,  etc)  ou  envie por Sedex.

Acesse o  link:  https.://agenda.sinistroporto.com.br/PortalAgendamento/
Após o envio aguarde até 48hs úteis,  prazo em  que faremos a  recepção e conferência.

> >  Importante:
- A entrega  dos  documentos  não implica  no  pagamento  da  indenização, que dependerá  de análise

complementar após o recebimento.

>>  Ficou  com alguma  dúvida  como:  preenchimento  do  DUT,  perda,  rasura,  cc)mo  pagar as  multas,

https://outlook.live.com/mai l/0/inbox/ld/AQM kADAwATYOM DABLW l 5 NG MtO GJ hZCOwMAltM DAKAEYAAAP bZBxlXJVuT4 MgtWr4JJ Pi BwDgTjSP. ,.       2/3
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quem  pode  receber a  indenização  ou  como fazer com  seu financiamento?
Acesse o  link a seguir e veja  o  material  que  preparamos  para  você:

http://reg u lacaoqualidade.com.br/docs/Novo-FAQ.pdf

Não encontrou  a  resposta que estava  procurando?  Escreva  para
FaleComAna lísta.Sinistrolnteg ral @ portosegu ro.com.br.
Informe o  número  do sinistro  ou  a  placa do veículo  notítulo  do e-ma".

Prefere WhatsApp? entre em contato pelo número 3003-9303.

Atenciosamente,
Sinistro de Automóvel

Porto Seguro Cia  de Seguros  Gerais

PARA USO  INTERNO  DA SEGURADORA

Proprietário  Legal:  ÇAMARA  MUNIC  DE VEREADORES

CPF/CN PJ:14.645.717/0001-03

Renavam: 503512346 / UF:  PR

https://outlook.live.com/mail/0/ínbox/íd/AQM kADAwATYOM DAB IWl5N G MtOGJ hZCOwMAltMDAÍüEYAAAPbZBxlXJVuT4MgtWr4JJPÍBwD gTjS P...       3/3
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PARECER PROJUR CMVC NO O63/2020

BEm pÚBLICO INSERvívEL. CÂMARA muNIClpAL.

PRO CESS O        A DM I N I STRATIVO        D E         BAIXA

pATRlmoNIAL. AciDENTE. vEÍcULo coM  pERDA

TOTAL.        RECEBllVIENTO        DE        INDENIZAÇÃO

REFERENTE        A        APÓLICE        DE        SEGURO.

TRANSFERÊNCIA                 À                 SEGuRADORA.

POSSIBluDADE.

I - DO RELATÓRIO

Trata-se de Processo Administrativo que versa sobre a baixa do patrimônio da

CMVC  de  automóvel  VolksWagen  Voyage  Sedan  4  portas,  1.0,  flex,  branco,  ano  2012,

Placa OKX 9937, considerado inservivel, cc)nforme consta na Cl nO O90/2020 DAF/CMVC,

foi envoMdo em uma acidente de trânsito e sofreu danos de grande monta, a montode ser

considerada PERDA TOTAL a ser 'indenízada pela Segurada do bem.

E o relatório.

ll - DA FUNDAMENTACÂO

Esta  Procuradoria  Jurídica,   instàda  a  se  manifestar  nos  presentes  autos

administrativos  a)nforme  consta  em  tramitação  do  processo  nO  OO1/2020,  verifica,  de

plano, tratar-se de Termo de Baixa Patrimonial", com o objetlvo de desfazimento de bens

passíveis cle baixa.

Primordialmente, cabe ressaltar que os bens que integram o patrimônio públlco,

sem  exceção,  são  afetados  pelo  regime  jurídico  de  direito  público  que,  dentre  outras

imposições,  exige  a  indisponibmdade  da  coisa  pública  e  a  impenhorabilidade  dos  bens

]bliCOS,

Todavia,   os  efeitos  do  tempo,   o  desgaste   natural,   bem  como  o  avanço

cnológico são condições inexoráveis que atingem todo e qualquer patrimônio,  podendo

ggffilg#g

PROCuRADORIA JURIDICA DA CAMARÀ
Rua Coronel Gugé, 150 4O  Andar - Centro - CEP: 45000-510 - Fone: (77) 3086-9686

\tMMoamaravo,combr - E-malI: projur@oamaravc.com.br - Vitória da Conquísta - Bahia
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tomá-lo imprestável para os fins a que se destina_ Desta forma,   para que a Administração

Pública continue a desempenhar com eficiência as funções que dela se espera, necessário

é que a mesma tenha resguardado o direito de desfazer dos seus bens inservíveis cx3m o

intuito de preservar o interesse público e ambíental.

Os  bens sob a administração da Câmara  Municipal são caracterizadc)s como

bens públícos e, como tal, devem estrita obediência às regras da Lei 8.666/93,  no tocante

ao procedimento necessário à sua alienação_

Ademais,    como   órgão    público,    a   Câmara   de   Vereadores   não   detém

personalidade  jurídica  -  Súmula  525  do  STJ,   e  os  bens  sob  sua  responsabilidade,

pertencem ao Município e sua alienação, em regra,   deve ser feita mediante transferência

para o Poder Executivo Municipal, a quem incumbirá, se fc)r o caso, promover a alienação,

mediante procedimento licitatório próprio.

Em exame, cabe trazer à colação iniclalmente as disposições do inciso XXl do

ariigo  37  da  Constituição  Federal  que  indica,  como  diretriz  máxima,  a  possibilidade  de

alienação  (em  sentido  amplo),  de  bens  pela  Administração  Pública,  nos  termos  do  que

dispora lei,  in verbis:

XXl - ressalvados os casos especificados na legislação. as
obras,  serviços,   compras  e  alienações  serão  contratados
mediante    processo    de   licitação    pública   que   assegure
igualdade   de   condições   a   todos   os   concorrentes,   cxJm
cláusulas    que   estabeleçam    obrigações   de   pagamento,
mantidas  as condições efetivas da  proposta,  nos termos da
lei,  o  qual  somente  permitirá  as  exigências  cle  qualificação
técnica     e     econômica     indispensáveis     à     garantla     do
cumprimento das obrigações."

Por seu turno, a Lei 8.666/93, quç regulamenta o inciso XXl do art. 37 da Caria

Magna,  conceitua  o  procedimento de alienação  no  inciso  lV do aft.  6O,  dispondo em seu

ari. 17, caput, que a alienação de bens da AclministraçãQ Pública deverá estar subordinada

à existência de interesse público devidamente justificado e dependerá de avaliação prévia

e, via de regra, de licitação.

Por  sua  vez,  o  desfazimento  de  bens  públicx)s  inservlveis,  deve  se  nortear,

precipuamente,  pelo disposto na Lei 8.666/93,  bem como a Seção Vl, da Lei Orgânica do

Quanto   aos  materiais  que  estariam  sujeitos  ao  desfazimento,   é   possível

encontrar  no  §  50  do  art.  22  da  própria  Lei  de  LÍcitação,  a  indicação  no  sentido  de  que

PROCuRADORIA JuRÍDICA  DA  CÂMARA
[tua Coronol GugÕ,  15O 4O  Andar - Centro - CEP: 45000-510 - Fon8; (77) 3086-9686

gAT;fi"§i!§                            "MM/.ca maravc.oo_m:br - E-mail : projur@cama ravcJ3om.br - Vftóda da C'on àuieta - Bahia
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somente   aqueles   bens   consíderados   insewíveis   para   a   Administração   podem   ser

alienados:
•,Art. 22.  São modalidades de licitação:

(...)

§   50  Leilão  é  a   modalidade  cle  licitação  entre  quaisquer
interessados  para  a  venda  d©  bens  móveis  insewiveis
para    a     admln!stração     ou     cle     produtos     legalmenté
apreendidos  ou  penhorados,  ou  para  a  alienação  de  bens
imóveis  prevista no ar[,  19,  a quem oferecer o maior lance,
igual ou superior ao valor da avaliação." (grifos nossos)

Os    bens    móveis    inservíveis   são   aqueles   c"jo    reaproveitamento    seja

considerado  inconveniente  ou  inopoftuno  e  serão  alíenados  em  conformidade  com  a

legislaçào aplicável às licitações e aos contratos no âmbito da admínistração públicxa,    .

Uma vez que, o desfazimentc) de bens móveis prescinde cle autorização legal.

o   procedimento   de   Leilão   de   bens   públicos   municipais  cievem   ser   minuciosãmente

detalhaclos e instrumentalizados, em observãncia aos pr'incipios da legaliclacle, publicidade,

motivação, finalidacle e do interesse público, conforme apresentado.

Poftanto,  a modaliclade leilão poderá ser utilizada  para a alienação do objeto

ora mencionado, conforme preleciona o art. 22, § 50 da Lei 8.666/93.

Por sua vez, o art.  i7, § 60 do referido diploma legal assim ciispõe_-
•,§  6o  Para  a  venda  de  bens  móveis  avaliados,  isolada  ou

globalmente,  em  quantia  não  superior ao  limite  previsto  no
art. 23, inciso ll, alínea "b" desta Lei, a Administração poderá
permitir o leilão."

Nesse  sentido,  o  Tribunal  de  Contas  dos  Municípjos  do  Estado  da  Bahia  -

TCM-BA manifestou-se no Proc£sso nO O8313e20, através do Parecêr nO OO903-20 quanto

à possibilidade de transferência dos bens avaliados como inservíveis ao Poder Executivo

para  posterior a"enação,  em conformídade -ao  procedimento  "citatório  adequado a esta
modalidade.

"Com efeito, poderá o Presidente da Câmara adotar qualquei.

um dos dois posícionamentos, quais sejam
a) transferir os bens inservível's ao Poder Executivo, através
de ato administrativo formal, no qua[ conste a assinatuFa
das autoridades dos dois  Poderes e a  relação de bens
públicos a serem transfericios, para que o Executivo assim
adote   as   providências   que  julgar  periinentes;   (...)"(grifos
nossos)

mE sANBuE
SALVE VIDAS

PROCuRADORIA JllRÍDICA l]A CÂMARA
Rua Coronel Gugé,  150 40  Aridar - Centro - CEP: 450OO-51 0 - Fone: (77) 3086-9686

\^MM/.camaravc.com.br - E-mail: projur@camaravc.com.br - Vitõíi-d da Con quista - Bahia
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VITORIA  DA COl4ClulSTÀ

R - pRocumDoRIA

TRANSPARÉNCIA
É pA[mCipAÇÃO
pOPuLAR

URÍDICA

No caso cx)ncreto, contuclo, a destínação do veículo que foi objeto de PERDA

TOTAL não precisará observar às regras gerais até então expostas, visto que, porforça de

cláusula típica dos cx)ntratos de seguro e da legislação que rege a matéria. uma vez que a

SEGURADORA   indenize  o titular da  apólice  de  um veíc"lo  envolvido  em  acidente com

PERDA  TOTAL,   a  propriedade  do  bem  inservível  passará  para  a  empresa,  medida

adequada,   pois  do  contrário  restaria  configurado  enriquecimento  sem  causa  para  o

proprietário  do  bem,  na  medida  em  que  permanecêsse  com  este  e  ainda  recebesse

indenização em valor correspondente ao valor de mercado do automóvel.

!« - DA CONCLuSÃO

AJife o exposfo, conclui-se que processo de pedido de baixa patrimonial  do

automóvel  VolksWagen  Voyage Sedan  4  porias,  1.0, flex,  branco,  ano 2012,  Placa OKX

9937,  pertencente  ao  acervo  patrimonial  desta  Casa  Legislativa  e  considerado  como

inservível, atende às determl'nações legais.

S.M.J.3

É o Parecer.

Vitória da Conquista - BA,

de So
OCu radc)r Jurídico

OAB/BA nO 27.879

dezembro de 2020.

•...:.......: --. :t...

sa                  Fernanda Campodonlo Santos Romano

Assessora Jurídica

OAB/BA nO 42.424

±.
gEÉjF"g

FRocuRADoRm JuRIDICA DA CÂMARA
Rua Coronel Gugê,  150 4O  Andar -Centro - CEP: 450OO-610 - Fone: (77) 3086-96B6
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Vitoria da Conquista/BA,  18 dejaneiro de 2021

À

Mayse de Cássia Magalhães Boa Sorte

Encarregada de Patrimônio

Prezada Senhora:

(77) 3O86-96OO
Rua Coronel Gugé - l50,

Bairro Centro, CEP 45OOO-510
Vitória da Conquista - BA

CI  NO OO1/2021  GABPRES

Tendo em vísta a necessidade de manter a ordem dos bens patrimonl'ais

sob  responsabilidade  da  Câmara  Municipal  de  Vitória  da  Conquista  -  BA  e

entendendo a necessidade de realizar a baixa do veículo com perda total para

o recebimento de indenização referente a apólice de seguro, conforme relatado

em  processo  administrativo,  estamos  de acordo com o  parecer jurídico e,

por isso, autorizamos a baixa em apreço.

Aten ciosa mente,

Lu ís

Presidente da Câmara Municipal

Dudé

é Vtória da Conquista - BA

Gestão 2021/2022

L www.camaravc.com.br
H©E]@camaravc
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Vitoria da Conquista/BA,  18 de janeiro de 2021

À

Mayse de Cássia Magalhães Boa Sorte

Encarregada de Patrimônio

Prezada Senhora:

t77) 3®86-96®®
Rua Coronel  Gugé - 150,

Bairro Centro. CEP 45000-510
Vitória d,a Conquista - BA

CI  NO OO1/2021  GABP[tES

Tendo em vista a necessidade de manter a ordem dos bens patrimoniais

sob  responsabilidade  da  Câmara  Municipal  de  Vitória  da  Conquista  -  BA  e

entendendo a necessidade de realizar a baixa do veículo com perda total  para

o recebimento de indenização referente a apólice de seguro, conforme relatado

em  processo  administrativo,  estamos  de acordo  com  o  parecer jurídico  e,

por isso, auton'zamos a baixa em apreço.

Aten ci osame nte,

Luís

Presídente da Câmara Municipal

Dudé

é Vtória da Conquista - BA

Gestão 2021 /2022

www.ca maravc.com.br
fi©E] @camaravc

Eã  Câmara de Vitória da Conquista


