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CATÓLICA DO SALVADOR

UCSAL
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TERMO DE ACORDO

A ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E CULTURAL DA BANIA - AUCBA,
Entidade Mantenedorada UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR UCSAL sediada na Avenida Prof. Pinto de Aguiar, ne 2589 - Pituaçu, CEP:
41.740-090,Salvador/Bacia, inscrita no CNPJ sob n' 13.970.322/0001-05,
neste

ato, representadapelo Magnífico Reitor da Universidade Católica do Salvador,
Prof. Dr. Pe. MAURiCIO DA SILVA FERRElli.A, devidamente autorizado pelo
art. 13 do Estatuto e Regimento Geral da Universidade, parceira do Programa
Clube de Desconto do Servidor, instituído por meio do Decreto 11.568de 03 de
junho de 2009, em anexo, estou de acordo com as alterações publicadas no

Diário Oficial do dia 30 de novembrode 2018([)ecreto18.730,de 29 de
novembro de 2018 em anexo).Aceito ofertar o mesmo desconto acordado por

meio da assinaturado Termo de Adesãocelebradoentre a Secretariada
Administração

do Estado da Bahia (SAEB) e a AUCBA/UCSal,

em 27 de abril de

2018, em anexo, para os novos beneficiários do Programa.

Salvador/BA,

de fevereiro de 2019
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Prof. Dr. Pe.Mauricio da SalvaFerreira
Reitor

Avenida Professor Pinto de Aguçar,2589, Pituaçu -- CEP.41.740-090 -- Salvador/ Bahia
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aos seus deps paratselvidores Públ cos do Poder Executivo do Estado da Bahia estendidos

Engenharia:e Graduação Tradicional e Tecnológica. exceto os Cursos de Direito e os de
Descontos para alunos novos e matriculados:
Matrícula: 50%
Mensalidades(curso inteiro): 15%
Cursos de Pós-Graduação - lato Senso;

Desconto de 20% para alunos novos (ingressantes)
Cursosde Extensão:
Desconto de 20% para alunos novos (ingressantes)

DADOSPARACONTATO:
Telefone: Campus Federação -- (71) 3203-8943 / 8975
Campus Pituaçu -(71) 3206-7842/ 7867

E-mail:
Web Site:

manuela.sena@ucsal.br
www.ucsal.br
de abrilde 2018
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Salvador, 07 de dezembro de 2018.

CLUBEDE
DESCONTO
ooSERVIDOR

Caros parceiros,

No dia 30 de novembro de 2018, foi publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia, alteração

no decreto que institui o ProgramaClube de Desconto.A partir desta data, além dos
servidores do poder executivo que já fazem jus aos descontos oferecidos pelo Programa, serão
contemplados os beneficiários (titulares e dependentes) do Planserv - Assistência à Saúde dos
Servidores Públicos Estaduais e servidores de outros poderes IJudiciárío, Legislativo, Ministério
Público, Defensoría Pública, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios).

A Secretaria da Administração firmara Termo de Compromisso com cada órgão interessado
para a adesão às ofertas do Programa Clube de Desconto.
De imediato, Planserv,Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios já estarão no rol de
beneficiados, gerando um incremento de aproximadamente 200 míl novos clientes para as
empresas parceiras do Programa Clube de Desconto.
Pedimos a todas as empresas parceiras do Programa que nos respondam este e-mail e nos
informem se estão de acordo para expandir a oferta dos descontos acordados para este novo

público. Esta medida surgiu do interesse de outros órgãos pelo nosso Programa, que tem
crescido de forma positiva e vem se destacando cada vez mais entre os servidores do Estado.
Será um novo passo que trará mais visibilidade para as empresas parceiras,com incremento
dos nossos canais de comunicação e de novos clientes.
A identificação de cada servidor será mediante a apresentação do seu contracheque (ver
modelos abaixoue carteira de identificação ou modelo de documentação indicada abaixo:
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Favor responder este e-mail com a sua anuência às alterações no Programa e nos devolver o
Termo de Aceite abaixo até o dia 30/12
Seguem anexos, Decreto 11.568 que institui o Programa Clube de Desconto do Servidor e
cópia da alteração publicada.
a
Em caso de dúvidas, entrem em contato

Cordialmente,
Coordenação do Clube de Desconto do Servidor

TERMO DE ACORDO

B

CLUBEDE
DE$CONTO
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Eu XXXXXXXXXXXXX,
representante legal da empresa XXXXXXXX,
parceira do Programa Clube
de Descontodo Servidor. instituído por meio do Decreto 11.568 de 03 de junho de 2009, estou
de acordo com as alterações publicadas no Diário Oficial do dia 30 de novembro de 2018
IDecreto 18.730, de 29 de novembro de 2018). Aceito ofertar o mesmo desconto acordado por
meio da assinatura do Termo de Adesão para os novos beneficiários do Programa.

Salvador,XX, de XX

EMPRESA PARCEIRA

SAl\«DOR. RARA. QUINIA+EIRA.

DE2009
Ns20.002

Executivo

g 3' - Caso fique caracterizadoquc a cmprusadescumpriucom as obrigações
constantesneste Decreto. a mesmascr& automaticamcntq dcscKdenciada da rede de paiveiros e

impedidade 6imtu uma nova adesãocom o ProgramaClube de Descontod) Servida', pelo
prazo de 12 (doze) meses

Att 4' - A identificação do servidor público cstadual. pam fins dc olltcnção do
desconto concedido c de segurança da enlpnsa paiuim. dar-se-á mediante B 8pKsenhção do
último contmchequc e da caNcim dc identidade no ato da compra

$ 3' - É vedadaa transüerenciade créditos acumulados cnl função do
tratamento tributário previsto neste Decreto.".

AÚ2'

Ihtc Dccnto cntmd em vigor na dau de suapublicação.

An.3'

Rwogam-sc as disposições cm conü&io.

AN. 5' . A Sccrctwia da Admitlistrnção llodcrá. ü qualquer momento. scEnprévia
comunicação às empresaspanciius. cadustru novos parceiros
Ad. 6' - A lista completa de empresta parceiras estará sempK disponível c
atualiznda nosl/e. tvww./Kir/a/í/usem/(br.óri.gov.Ór.

Art. 'r - Qualquer public.idadecriada pelasempresa pacelms que envolva a
mana ou o nome do Govemo do lÍshdo da 13ahlasó podem ser veiculada após prévia üpK)vação

lula Comissão Técnicac pela AssessoriaGemi dc ComunicaçãoSocial-..AGl:COM. da Casa

('ivil

PAt.ÓCIO [)O (GOVERNODO LISTADO r)A BAllIA. em 03 dcjunho dc 2009.

JAQ(JESWÁGNER
Govcrttador
Eva Mana Cclla l)al Chiavon

Alt 8' .- ('aso .sda dc .Intcnssc da cmpnsa parceira. o beneficio poderáwr
estendido aos dependentes diKtos dos servidores púl)licor. mediante compmv8ção de

Calos Murtins Marquês dc Santana
SccrctáHoda l:azKnda

SccwtÁHada ('usa Civil

llarcntcsco

AH. 9' - O (}ovcmo do Estado da 13ühianão fbrncccrá qualquer intbmtaçilo

lüncional sobre os seus servidores

l)ECRETO

N' 1 1.568 1)E 03 1)E JUNHO l)E 2W9

$

1'

- O

(}ovcmo

do

listado

da

13ahin

nào

sc

rcsponsabilizaú

cm

c:uso (tc

inüdimplência oii nãu pilBümcnto dos serviços ou produtos ndcluiridos pelos scrvidoru
Institui o Progr8nta

'Clube de Desconto do Servidor'

e dii outras

prwidêncln.

$ 2' . A .cmpicw paKeím exitttirá de clualqucr rcslx)lts8bilidade

o ( ovcmo do

[btado du l)dtiu na aquisição.deprodutosou scwiçosqw vcntwn aprcsontwdefbilos ou quc
O (;OVttRNAIX)R IX) ESTADO DA BAleIA. no uso dc sins aüibuiç(scs.

l)E C R EI'A
Art.

I' - [;]ca in«itu]do.

dos müb divcrs«.anos.

no ambito do ]'«]cr

An. 10 - As emprc:ws parccirius deveriüo inüomliu. scntpK quc solicltíido pela
SAl;l]. um relatório {lc avaliação dos números relativos ã pr(aura e retomo do Prolltama Clutw
]]xwutivo

llstüdual. o I'rogriuna

com ü fitulidadc de oücrccc[ desconto aos stnvidorcs púl)locos

cstadtuis na aquisição dc pnxlutos c serviços cm diversos cnkat»lccimcntosctlmcrciais
Art. 2'

l»ssiun ci\usar males à sa(tdcdt} servidor

dc l)cscontodo Scwitlur

Ai't. 1 1 - As cmprcsius llittccii;ts (lu I'nlgt'umn (:luta dc l)cst;unto du Servidor nào

terão qualquer twncfTcio jttntn nos programíus dc gtlvcmo. licitações. contnttos Oli abril;açõcs
fiscais

- O [icompanhumcitto c controle da execução du I'ro8ruma é dc

nsponwbilidudc (h Sccnhria da Administração SAllB. ütntvctsdc tutlü Comissão Técttica.
compctindolhc

1- plont(?vcx,
junto üusÓrgãos
c cntididcsda AdluinistraçüodinU c indircuido

4rt. 12 - A gatil!

dos seguintes meios

{livulwá o l)cnclício c o nomeda cntprcstipítrccin\ütriwcts

\ +3itc: www.l)Oltaltlosela,i(foi'.hu.gox}.
hp'.

Poder l:xcxutivo lbtadual. com a cooperaçãodos rcspwtivos 'l'itularus. a divulgação do
Pmgnuna (:luta dc [)csconto do Servidor;

11 - eventosda Sccoctariüdü Aclministmçãoo dc outros óWãosc entidadesdo

(.}ovcmo
dolestadu
dn13ahia.
quando
possível;

'

'

11- manter pcmtancntcarticulaçãocom us cmpnsiK cadustradasc atualização
constantedas infomlaçõcs rcüercntcsüs pmmoçõcs oQncidas aos servidores públicos estaduais;

lll -

lb2nr verificações constantesna cmpnsa parceira pura certificar o

lv

emitir notilicaçü)escritaà cmpoesa
que vier tl dcscumprircom suas

cumprimento dwsobrigações acorda(hs;

ll)t'i8açiScs.

Parágrafo únko - A Comissão Tónica será domada por 03 (tKs) scrvidons da
SAllB. designadospor ato do Titula desta Pasta

Arte 3e . As empKsas intenssadascm Eazcrpane do ProWüma Clutw de
Desconto do Servidor deverão preencher e assinar o Termo de Adesão. além do cumprimento
dos seguintes nquisitos:

1- apresentar
o wntmtosocial;

111: espaço parít a instütuçãodc cstandcs prom(wioitais cm eventos programados

pela SAI 13.quandopmsívcl;

'

'

:

' ''' -'''

[V - publicação dc matériíusno í)bário Oficial do [!soado

V - eventuaisinscç(õcsno inli)rmatlvo "Em l)ia" divulgado no contnachcquc
dos

servidores pül)locosestado:\is;

VI - publicação dc matérias cnt jornais internos dos (órgãosc entidadesda
Administração I'ública llsudual

Art. 13 0.piNivcntuiil dc desconto deverá wr acordado entre a cmpmsa
intcrcssadac a Contissü) I'étnica. ressaltandoque esta última possui total dislz'icionwicdade
para aceita ou não o percentual ofbrccido pela cmpnsa interessada.
I'urái:raro

único

- Nüo seRIo accitos pelo Programa (:lul»

dc Desconto do

Servidor. sob neiihuitta hiFbtese. brindes corno Gomutdc dcwonto.

11- manter seusdados cadastraissempre atualizados;

servidores;

111- possuir, no rttfnimo. uma linl\a de telcüone fixo para contato com os

IV - Kr como responsávelpela parceria o diretor ou propriet&io da empresa
registada em cartório. ou terceiromunido dc procuração.mediantecomprovaçãopor meio do

Art. 14 - A Secietmia (h Adntinisüação. nü cxecuçü) du Pn)gnutlu de que trata
este Decreta ltüo timlnü parceria com clítllcas médium. Itospitais ou qualqun profissional da

arcadc saúde.

An. IS - Este Decreto cntraná em vigor nu data dc suapublicação.

contento social

/\rt. 16- Rcvugam-sc us disposições cm contrário

$ 1' - Em casodc daistência da parceria,a cmpnsa inscrita deveráinHomtu'à
Comissão Técnica do ProgramaClube de Descontodo Servidor. mediantenotificação por
escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias

$ 2' - No caso dc abcttunadc filiais, cujo proprietáriosda o mesmo que fimtou
adesãoao Proginma, prcvalcccrão, automaticamente. as mesmas condições pactuadas no Tempo
de Adniopnvista
no ntiBO 3'deste Dcçnta

PALÁCIO DO (GOVERNO[)O ]:STADO DA BA]]IA, em 03 dc junho de 2009.
JAQUEStVACNEK
Govclttadot
Eva Mana Cclla Dal Chiavon
Secretáriada CasaCivil

ManDeI Vitória da Silvo Filho
Secretário da Administração

gb.

DIARIOOFICIAI EXECUTIVO
@
Republlu Fedeintlva da Bnsll - Estada da Baeta
giyqtnR

WnÂOUEMBn
nz018.Amais.pzssr

EXEMPLARDE ASSINANTE. VtHDA PROIBIDA

DECRETON' 18.731DE 29 DE NOVEMllRO DE 2018

DECRHOS NUMERADOS

Pronto)'eriP:islro apcdal do bcu de v br cabHnl qse bdic& e
dj outnl pmvídêeclai.

DECRETO N' l&730 DE 29 DE NOVEBIBRO DE 2018
Ahen dispasiü\u

do D«nto

a' 11.568. dc 03 dc Juabo de 2009.

queInsühi o Pro8mna "Clube de Dcscoatodo S«vidolH.

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BANIA. no uso de sns atribuiçó«. à
vista do dbpo«o m Lci n' 8.89S.dc 16 de daccmbrodc 2003. e m [)cacto d' ]0.039. de 03 de
julho

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BACIA, no uso da atribuiçãoatB Ihe é
oonl&idapcb iniso V do axt. 105,da Corahuição Estadual.
' ' ''' ' ' '

dc 2006. c considaando

os cll=tncüos constaNu

Pauimõnio Arthico

0607120017219.

do

e Cultural da Bacia - IPAC c IKb ConscD)o Estadual de Cubtaa,

DECRETA
An I'

do Processo d'

cspecialmcNeas propostas fomiuladas an dossiê c dcvidannKC aprovadas pcb líakuo

DECRETA

i\os abaixo indicadosdo Dccnto n' l l.S68.de 03 dc junho

dc 2009. param 8 v»oru' com a scguinc rxxlaçao:

'

''

'

AÜ

I' - Fica rcgigrado no [.iwo dc Regigro ]:qnch]

dc Expressões ].ódicas c

Artísticas. a mpcssão Zambiapunga.da Região do Baço Sul. colho Parinónio Irrwaül

Büh

da

'Arl. l© - Fka üaituíl)o. no ambito da Admhistnçüo Pública
Estadual.o Ptogama Clube de Dcscoao do Scwidor.d«içado a

An. r - Fica o ImRhutodo Patrünónb Artístico e Cuburalda Balia - IPAC.

«abclcca politica de 1wtaÚa enu'eo latada. alfa'ü da Seaetaria da
Adminin3ção - SAEM. c cmprnas dos mais diversos ramos. com a

autzquia vinculada à Scactaria dc Cuhun. autorbado a adora as providàicias lc8ab quc sc
íizacm necessária ao cumprütnito deste Decreto.

6inalidadcdc promova o oferecimentodc descontosaos scnidora
públicos cst=dunbe aos bcmfici5rios do Si«cma de Assistênciaà
Saúde dos Su\ridolcs

Públicos Estadual - PL/\NSERV

Arte'

Este [)curdo cntn cm vigor na daú dc sua public:ação

M aquisição

dc ptodtÉos c serviços cm dis'ans cstalhclccimcntoscomaciais.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DA DAI lIA. cm 29 dc mvcmbro dc 20t8

RUtCOSTA
(;ov«nadar

Parúgnüo Único - Podar) sa bcmíiciários do ProgramaClube dc
Dcsconüodo Scwidor os savidorcs públicos c membrosdo Poder
LcBislzho. do Poda Judici&io. do Nlinist&io Público. daDcící\soda

Pública, do Tribunal dc Cona.s c do Tribunal dc editas dos
blunicfpios do l:«ado da Bahia, mcdiaMCTermo dc Compromisso

Bruno Dausta

Arany SaÍRamNa'a Smtos
Su'cíhb dc Cdtt#-a

Secretário da Cau Civil

zssü)adocmc os rcspccthos Podacs c órgãos c a SAEM.'(NR)

DECRETO N' 18.732 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018
l e proanva. .junto aos órHos c vaidades da .Administração Pública
Estadual.com a cooperação dos rEspcdhos titula'e$ a divulgação do

Promoveo tonbancnto de bcn dc valor ahanl
oatns provid&adas.

Piopainn Clubede Dcscoüo do Savidor;
(NR)

111- possuo calxaldardo dc comunicação com os savidorcsl

'Arte 4' n A idcüinicação &) savidor

(NR)

público estadual. pam õuu dc

'r - Quajqua' publicidade criada Õblas empresas pacchs

O GOVERNADOR DO ESTADO DA BANIA. no uso dc suas arihiiçõ« i
vistado dispostom Lei n' 8.895.dc 16 dc dczcmtro dc 2003. rcguhanü=da pelo Dcctcto tf
l0.039. de 03 dc julln dc 2006. c considerandoos ckanüas congaxcs do Ptocm d''
0607050000097.cspccialmcüc as propogas üomluladasc dwidamcMc aprovadaspelo ItKktao
do Patrütiónio Anbtico c CuburaJ da Bacia - IPAC c pcb ConscDn Estadualde Cultura.

obtalção do desconto concedido c scgulança da empresapancira. sc
dná mediante 3 aorcscntação do úbimo contruhcquc c da cartcba dc
ideüidade ou cartão de ideMinicaçãodó bmcfici&io PI.ANSERV. no
ato da ooraprx' (NR)
An

qae índia. c dÁ

quc

avos\a a marca ou o noln do Governo do Egado da Bacia s6 poderá

sa' veiculada após envia aprovaçãopcb ComissãoTécnica da
SAEM.' @R)

DECRETA
Art I' - Fia tombado o Tanino Tuumba Junçarl situado m Avenida Vasto da
Gama d" 30. Vila Cobmbilu. no Municlpb dc Sa)fiador- Bacia.

An 2' - Fin o Iruituto do Pdrimõt\io Aith.ico e Culural ds Bahb - IPAC.
autariquüvinculada à Sccrcuh dc Culttu& autorizado 3 adauK3s lxo\'idências lvn'isto cm lei.
visando a execução de«e Dcacto.

AtL3'

Este Decreto aura cm vigor m dau dc sxn publicação

PALÁCIO DOGOVERNODO ESTADODA BANIA. cm29 dcmsnnbo dc :018
XZHCaS7H

11 - cvefüos da Sa='etária da Administração c de oiúms Órgãos c
ctüidadcsda Admbtistração Püblicü Estadual.quando possível:

BnmoDaustK

Arany Saíam Naus Saídos
Soact3tÜ& Ctiktm

Secretárioda Can Chia

!V - publica«o dc mü&bs nos anis oficiais de comunicaçãoda
SAEM;

DECRETO N' 18.733DE 29 DE NO\'EhlBRO DE 2018

V - diw18ação do baKfkb oüülado nns canais de comunicação
l)cclan

oíkiais d& S./LEB;
V]

- nvb

dc mzcrial

prott«ioml

com rcltrêncb

aos bcnc(Tolos

o(êttados aosÓrgãosc attidaílcs da Administração Pública Estadual."
(NR)

Art T

de ullbdade

pühHca. lun

flu

de &nl

de tnn que Indka.
O COVERNAIX)R IX) ESTAIS) DA BAleIA. no upo4k stxu nRuiç-$ese À
vista do dispostain bKtm V do art. IOStla Con«ku:ç:&ü
l:sta.lwl e nn albKH 'V' 8 n' do arl

S' & DccrcleLd F cnl n' 3JÓS.dc 21t]ejw]b .k IWI. e üct].çüa lwlctioíU c 'b 'lw
vigor na dau dc su publicação.

consta do l8FOCCS9{1
Re Ol (H118000821 1. da Secretaria tkt Rlcb Amtçictüc.

DECRETA

p/LLAC[O DO GOVl:RNO DO ESI'ADO DA BA} ]IA. em 29 dc novembro dc 20 18.

RUICOSTA
Govtmadot
Bruto!)a
SH-HÂ.h

da Casa C iÜI

l:dclvino da Silvo G6a l:ilha
Soactário dl Aàninistraç8o

An. I' - Ficam declara-.In lle utilülõde lúbtii=ls lw'a íku de iia#vuçvbção. u
área dc terra. con\ H accssõ« c tlcttücholbs niclu cxistcncs., lntcns:crua a quem qledheho. l»
Ünlbito do pro8naiw Á8u D«c. situam)Hno blunicb'b dc Rlumado - tlahil aottbruK aludo ç
proÊlo balizados IKh t'omlnnhb de l:Wcnl\aria lllúriu e ü Saneamaito da BAb - CERA. os
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UNIVERSIDADECATÓLICADO SALVADOR

ASSESSORIAJURÍDICA

NUMERO:
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UCSAL,Alar
Nota Técnica nP. 20/2019 -

AJUK
13/02/2019

FOLHANe:
01/02

Análise Jurídica do Termo de
Adesão do Clube de Desconto
do Servidor

Este assessoria
jurídica procedeuà análisede termo de adesãoao
programa

do clube de descontos do servidor

proveniente

do decreto ne 18.730

de 29 de novembro de 2018, que altera o decreto anterior Rç 11.568de 2009,
ampliando o objeto da parceria, englobando não só os membros do poder
executivo, mas também os membros dos demais poderes do Estado da Bahia
(legislativo, judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunais de
Contas).
Seguem em anexo o parecer favorável da \ndntenedora,

os decretos

supracitados e o termo de adesão firmado em 27 de abril de 2018, sob a égide
do decreto anterior
Basicamente, trata-se de termo aditivo para aderir às novas condições

dispostasno novo decreto de 2018, para aderir à nova política do clube de
descontosdo servidor público estadual.

Visto que a parceria decorre de Decreto Estadual assinado pelo
Governador em exercícioRui Costa,ato administrativo dotado de presunção de
legalidade e legitimidade, não há que se falar em qualquer irregularidade.
Desse modo, após análise desta assessoria jurídica, e parecer favorável da

Mantenedora, encaminha-se o aludido termo de acordo para aprovação e
assinatura do Magnífico Reitor.

1.'
(;uilhemte

i'«..[7z,-..--e:
Gomes Faria

AssessorJurídico da Reitoria

Avenida Professor Pinto de Aguçar; n9 2589; Pituaçu; CEP.41.740-090; Salvador - Bahia
Tel:(71) 3206-7814; cjuridica@ucsal.br

l

a

A UCBA
ASSOCIAÇÃO UN}VFRSITÁRIA

E CUHURAL DA BAHIA

Salvador,13 de Fevereiro de 2018.

PARECER DA MANTENEDORA EM RELAÇÃO AO TERMO DE ADESÃO:

CLUBE DE DESCONTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO
DOESTADO DABAHIA.

Como resultado da análise do TERMO DE ACORDO, seguem abaixo as
considerações:

Estamos de acordo com os reajustes nas clausulasl

Sem mais para o momento

Secretário Executlv.o.

T88Râ}p21e:::=';

Associação Universitária e Cultural da Bahia l CNPJ;13.970.322/0001-05
Edifício A, le andar, Avenida Professor Pinto de Aguçar, 2589,Pituaçu, Cep: 41. 740-090
l:ma//: AUCBA@ucsal.com l Telefone: (71) 3203-79361 3203-7860

