
GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANQA PUBLICA 
DIRETORIA GERAL

TERMO DE CONVENIO

TERMO DE CONVENIO que entre si celebram o 
ESTADO DA BAHIA, atravgs da Secretaria da 
Seguranca Publica e a Prefeitura Municipal de 
ITAPICURU, visando & instalagao e funcionamento 
do Posto de IdentificagSo Civil, do Institute de 
Identificagio "Pedro Mello", nesse municipio.

Aos vinte e oito dias do mes de maio de dois mil e vinte e um, nesta cidade do Salvador, 
o ESTADO DA BAHIA, atraves da Secretaria da Seguranga Publica, neste ato 
representado pelo Secretario da Seguranga Publica, Dr. RICARDO CESAR 
MANDARINO BARRETTO, devidamente autorizado pelo Decreto Simples, publicado no 
Diario Oficial do Estado de 30 de dezembro de 2020, e a Prefeitura Municipal de 
ITAPICURU, aqui representada pelo seu Prefeito, Sr. JOSE MOREIRA DE CARVALHO 
NETO, devidamente autorizado pela Lei Municipal n° 219 de 05 de julho de 2009, 
doravante denominados SECRETARIA e PREFEITURA, respectivamente, resolvem 
celebrar o presente Convenio, de acordo com as clausulas e condigoes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O objeto do presente convenio e a instalagao e funcionamento de Posto de Identificagao 
Civil do Institute de Identificagao "Pedro Mello", 6rgao da estrutura do Departamento de 
Policia Tecnica, no municipio de ITAPICURU visando a facilitar a identificagao civil da 
comunidade.

CLAUSULA SEGUNDA - DOS ENCARGOS DA SECRETARIA

Compete a SECRETARIA, atraves do Institute de Identificagao "Pedro Mello" - IIPM:

I - autorizar a instalagao e o funcionamento do posto de identificagao civil no municipio;

II - treinar e habilitar o servidor municipal indicado pela PREFEITURA para a realizag§o 
das tarefas de coleta de impressoes digitais, palmares e plantares, tomada de sinais 
caracteristicos, prepare de fichas e demais documentos necessaries ao funcionamento 
do posto;

Ml - responsabilizar-se pela expedig§o da cedula de identidade;

IV - fornecer todo e qualquer material proprio e especifico a expedigao de documento de 
identidade;
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V - estabelecer rotinas para o funcionamento do posto. 

CLAUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS DA PREFEITURA

Compete a PREFEITURA:

I - responsabilizar-se pelo funcionamento do posto;

II - colocar a disposipao da Secretaria local para funcionamento do posto de 
identificapao;

III - fornecer equipamento, material permanente, de limpeza e expediente necessaries a 
operapao do posto de identificapao;

IV - colocar urn servidor a disposipao do Institute de Identificapao "Pedro Mello", sem 
6nus para a SECRETARIA, para prestar exercicio no posto de identificapao;

V - custear despesa com remessa de material entre o Posto e o Institute de Identificapao 
"Pedro Mello";

VI - custear despesa de viagem que seu servidor venha a realizar em razao da atividade 
que presta no posto;

VII - cumprir a taxapao imposta pela Tabela de Taxas de Prestapao de Servipos do 
FEASPOL;

VIII - obrigatoriamente, transferir atraves do Documento de Arrecadapao Estadual - DAE, 
na repartipao fazendaria local ou em estabelecimento bancario credenciado, todas as 
taxas cobradas por servipos prestados pelo posto de identificapao.

CLAUSULA QUARTA - DA QUALIFICAQAO DO SERVIDOR

O servidor devera:

I - possuir o 2° grau complete;

II - ter habilidade em digitapao;

CLAUSULA QUINTA - DOS RECURSOS
A despesa para a Secretaria, decorrente deste convenio, sera custeada com recursos 
alocados no orpamento vigente a Atividade 06301742.842 - Funcionamento do Institute 
de Identificapao Pedro Mello, pelo Elemento de Despesa 33.90.30 - Material de 
Consume.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA SEGURANQA PUBLICA 
DIRETORIA GERAL

CLAUSULA SEXTA - DA SEGURANQA E PRESERVAQAO DO MATERIAL

O servidor municipal designado para prestar exercicio no posto de identificagao sera 
responsavel pela seguranga e preservagao de todo o material, equipamento e 
documentos at existentes.

CLAUSULA SiTIMA - DO PRAZO E DA PRORROGAQAO

O prazo deste convenio e de dois (02) anos, a contar da data da sua assinatura, 
podendo ser prorrogado caso haja consenso dos convenentes expressamente declarado 
neste sentido, dentro em tres (03) meses antes do seu termino.

CLAUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de Salvador, renunciado pelos convenentes qualquer outro 
por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer duvidas ou questoes oriundas da 
execugao deste convenio, n§o previamente solucionadas administrativamente.

Assim acordados, os convenentes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, com as testemunhas abaixo.

C > CESAR MAI BARRETTORICARDPELO ESTADO DA BAHIA:
Secrfetario'da Seguranga Publica

JOSE MOREIRA DE CARVALHO NETO
Prefeito Municipal

PELA PREFEITURA

TESTEMUNHAS:
IVANA MARTA S^h^^ARES

?/ ELANE ALVES DOS SANTOS


