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DECRETO Nº 6644/2017                                                                                                                 

DE 25 DE JANEIRO DE 2017 

 
  

Determina a intervenção nos serviços 
prestados no âmbito do Programa Cidade 
do Saber, delegados ao Instituto Professor 
Raimundo Pinheiro (IPRP), pelo prazo que 
especifica, e dá outras providências. 

  
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais disposta na Lei Orgânica Municipal, e 
  
CONSIDERANDO o Contrato de Gestão de nº 050/ 2013, celebrado entre o Município de 
Camaçari e o Instituto Professor Raimundo Pinheiro (IPRP); 
  
CONSIDERANDO que a legislação pertinente (artigo 66, 58, inciso III, 67, § 1º, 69 e 76 
todos da Lei nº 8.666/1993) e o Contrato de Gestão referido (Cláusulas Terceira e Sétima) 
estabelecem a fiscalização da execução das obrigações e as regras para o 
acompanhamento e avaliação do desempenho da Organização Social contratada, de acordo 
com os objetivos, metas, indicadores de desempenho e sistemática de avaliação 
previamente fixados; 
  
CONSIDERANDO as várias irregularidades identificadas por diversos órgãos de controle, 
dentre eles, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia – TCM/BA (processo 
nº 02439-13), o Ministério Público do Estado da Bahia (Ação Civil Pública nº 0304737-
16.2015.8.05.0039) e a Controladoria-Geral do próprio Município de Camaçari (Pareceres 
Técnicos, Ofícios nº 00320.35.2016 e nº 00372.35.2016), que expõem uma série de 
irregularidades na execução imperfeita, inadequada e insuficiente do Contrato de Gestão nº 
050/2013; 
  
CONSIDERANDO que as causas acima implicam, isoladamente ou em conjunto, iminentes 
riscos quanto à regularidade do gerenciamento empreendido pela Organização Social 
contratada e/ou descumprimento das obrigações assumidas no Contrato de Gestão; 
  
CONSIDERANDO que a Instrução Normativa nº 005/2013, da Controladoria Geral do 
Município – CGM, em seu art. 3º, § 6º, disciplina que a não prestação de contas, nas 
formas, condições e prazos nela previstos, implicará a imediata rescisão do Contrato de 
Gestão; 
 
CONSIDERANDO que os relatórios de auditoria acima indicados apontam que o contratado 
descumpriu as cláusulas do contrato de gestão; 



 
 

 
ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
GABINETE DO PREFEITO 

 
 

CONSIDERANDO que a CLÁUSULA QUARTA, Parágrafo Único, do Termo de Cessão de 
Uso de Bens Imóveis e Móveis celebrado entre o IPRP e o Município disciplina que a 
cessão de bens tem “natureza precária, podendo o MUNICÍPIO, a qualquer momento, 
retornar os bens por motivo de interesse público, previamente motivado, sem que o 
INSTITUTO possa pleitear qualquer indenização, seja a que título for, nem exercer direito de 
retenção”. 
 
 

DECRETA 
  
Art. 1º  Fica determinada a intervenção do Poder Executivo do Município de Camaçari no 
gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços inerentes ao Programa 
Cidade do Saber, delegados ao Instituto Professor Raimundo Pinheiro, por meio do Contrato 
de Gestão nº 050/2013, mediante ocupação do imóvel, bens móveis, equipamentos e 
utensílios e recursos humanos, ou quaisquer outros bens ou utilidades necessários ao seu 
funcionamento. 
  
Art. 2º  A intervenção tem como finalidade: 
  
I – recuperar a regularidade do gerenciamento empreendido no Programa Cidade do Saber; 
II – cumprir as obrigações não adimplidas pela Organização Social contratada, previstas no 
Contrato de Gestão, imprescindíveis à continuidade e melhora da prestação dos serviços 
públicos que são afetos; e 
III – apurar a responsabilidade pelas causas determinantes deste ato de intervenção e por 
quaisquer outras irregularidades no gerenciamento do Programa Cidade do Saber. 
  
Art. 3º  Dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste decreto, deverá 
ser instaurado procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da 
medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito do contraditório pleno e da ampla 
defesa, momento em que será dado acesso à Organização Social contratada ao Processo 
Administrativo e a todos os documentos necessários para o pleno exercício da defesa. 
  
Parágrafo Único – Na hipótese de ficar comprovado, no bojo do processo administrativo, a 
pertinência da intervenção, esta conclusão justificará a desqualificação da entidade como 
organização social, sem prejuízo das demais providências ou sanções aplicáveis. 
 
Art. 4º  Designo Guilherme Augusto Teixeira Neto, inscrito no CPF sob o nº 
202.578.302.78, como Interventor no Programa Cidade do Saber. 
  
Parágrafo único. O servidor ora designado pode solicitar auxílio às demais unidades 
estratégicas da Administração Municipal, sempre que necessário. 
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Art. 5º  No exercício de suas atribuições caberá ao Interventor à prática de todos e 
quaisquer atos inerentes à Intervenção, entre outros: 
  
I – exigir do representante do IPRP que apresente relatório patrimonial e financeiro do 
Programa Cidade do Saber até a data em que permaneceu em sua direção; 
II – conferir o relatório patrimonial e financeiro apresentado; 
III – requisitar serviços de repartições públicas municipais e solicitá-los a repartições de 
outras esferas de governo indispensáveis ao cumprimento de sua missão; 
IV – gerir os recursos financeiros destinados ao Programa, podendo, para isso, movimentar 
e, se necessário, abrir contas bancárias; 
V – movimentar, admitir e demitir empregados, bem como gerenciar toda administração de 
pessoal necessária ao bom andamento dos serviços do Programa; 
VI – providenciar inventário dos bens e equipamentos, além dos respectivos laudos da 
situação do Programa no momento da intervenção; 
VII – verificar quais as medidas de ordem técnica, administrativa, jurídica e financeira 
necessárias ao restabelecimento do pleno e hígido funcionamento da Programa, se 
necessário for, inclusive mediante a instauração de auditorias específicas. 
  
Parágrafo único. O interventor poderá delegar atribuições específicas de sua missão a 
auxiliares e prepostos, individualmente ou em conjunto. 
  
Art. 6º  Ficam autorizadas as Secretarias Municipais a procederem destinação de recursos 
orçamentários, financeiros e técnicos necessários para o fim de implementar os atos 
vinculados a esta intervenção. 
  
Art. 7º  O prazo da intervenção assinalado é de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por 
igual período. 
  
Art. 8º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  
   
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 25 DE JANEIRO DE 2017. 

 
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO 


