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DECRETOS INDIVIDUAIS
DECRETO INDIVIDUAL Nº 084/2021
(Republicado por incorreção)

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
LUCIANA LIMA FLORES NASCIMENTO, para o cargo de Diretora do Departamento de Informática e Estatística, da
Secretaria Municipal de Planejamento, símbolo DA-1, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 12 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO MOURA PINHO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 095/2021
(Republicado por incorreção)
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe a Lei Complementar nº 128, de 09 de janeiro de 2020, RESOLVE nomear
PATRICIA NASCIMENTO DE JESUS, para o cargo de Chefe da Divisão de Administração Predial e Apoio
Administrativo, da Secretaria Municipal de Administração, símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 01 de
janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 15 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 119/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
FLAVIA DA SILVA AGUIAR, para o cargo de Coordenadora de Projetos Especiais Nível II, do Gabinete do Prefeito,
símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 120/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
CARLOS JOSÉ ALMEIDA SÃO LEÃO, para o cargo de Coordenador de Projetos Especiais Nível II, do Gabinete do
Prefeito, símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 121/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
JULIMARA OLIVEIRA MONTEIRO MADDE, para o cargo de Chefe da Divisão de Atendimento, da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 01 de janeiro de
2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 122/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
FERNANDA DELIRIS CORDEIRO CARVALHO CAVALCANTE, para o cargo de Oficial de Gabinete da Presidência, da
Fundação Hospitalar de Feira de Santana, vinculada à Secretária Municipal de Saúde, símbolo DA-3, retroagindo
os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 123/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
NORMA SUELY DE OLIVEIRA MASCARENHAS, para o cargo de Chefe da Divisão de Proteção Social Básica, da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de
2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 124/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
JEFERSON SILVA GONÇALVES, para o cargo de Coordenador de Projetos Especiais Nível III, do Gabinete do
Prefeito, símbolo DA-3, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 125/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe a Lei Complementar nº 128, de 09 de janeiro de 2020, RESOLVE nomear
ZENOBIO OLIVEIRA DA SILVA, para o cargo de Chefe da Divisão de Regulação e Tombamento, da Secretaria
Municipal de Administração, símbolo DA-2, retroagindo os seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 126/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
CAMILO DE AMORIM CERQUEIRA, para o cargo de Chefe de Fiscalização, da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Naturais, símbolo DA-2.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 127/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
CARLA LEAL ULM FERREIRA, para o cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade do FUNDEMA – Fundo Municipal
de Defesa do Meio Ambiente, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, símbolo DA-2,
retroagindo os seus efeitos a 01 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 128/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
JOSÉ MARCONE PAULO DE SOUSA, para o cargo de Oficial de Gabinete, da Secretaria Municipal de
Planejamento, símbolo DA-3.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 129/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
ANTONIO GABRIEL SANTANA, para o cargo de Chefe da Divisão de Informações Fisicoterritoriais, da Secretaria
Municipal de Planejamento, símbolo DA-2, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 130/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe a Lei Complementar nº 128, de 09 de janeiro de 2020, RESOLVE nomear
ANA MARTA DAS MERCÊS COSTA, para o cargo de Chefe da Divisão de Seleção, Recrutamento e Formação de
Talentos, da Secretaria Municipal de Administração, símbolo DA-2, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de
2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 131/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
PEDRO OLIVEIRA LIMA FILHO, para o cargo de Oficial de Gabinete, do Gabinete do Prefeito, símbolo DA-2,
retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 132/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear,
MANOELA ANDRADE PEREIRA, para o cargo de Subprocuradora de Meio Ambiente, Patrimônio, Urbanismo e
Obras, da Procuradoria Geral do Município, símbolo DA-1, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 133/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
HÉLCIO ANTONIO OLIVEIRA DE ALMEIDA, para o cargo de Oficial de Gabinete, da Procuradoria Geral do
Município, símbolo DA-3, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 134/2021
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
JOÃO DIAS DE SANTANA, para o cargo de Chefe da Divisão de Educação Ambiental, da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, símbolo DA-2, retroagindo seus efeitos a 04 de janeiro de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 18 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO SÉRGIO AQUINO DE AZEVEDO SOUZA
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

O DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA
garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal
www.diariooficial.feiradesantana.ba.gov.br

6

ANO VII - EDIÇÃO - 1590 - DATA 19/01/2021

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
PORTARIA PROCON Nº 001, DE 11 DE JANEIRO DE 2021.
Disciplina os critérios da dosimetria para apuração dos valores
das multas aplicáveis pelo PROCON – Feira de Santana/BA.
Priscila Bacelar Burke Galrão, Superintendente Interina do
PROCON Feira de Santana/BA, no uso de suas atribuições legais
e nos termos do art. 55 da Lei 8078/90, e art. 21, V do Decreto
Municipal 3.170/2011, em atenção ao disposto no art. 57 da Lei
8.078/1990 e arts. 24, 25, 26, 27 e 28 do Decreto Federal
2181/97, pelo presente.
SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DE FEIRA DE
SANTANA/BA, no uso de suas atribuições e na medida da indisponibilidade do interesse público, usando a
competência que lhe foi conferida na normatização dos serviços afetos a este Órgão de Proteção aos Direitos dos
Consumidores e ainda:
CONSIDERANDO a proporcionalidade e razoabilidade das multas aplicadas em conformidade com a Lei nº
8.078/90 sob rito do contencioso administrativo preconizado nos artigos 33 a 54 do Decreto Federal nº 2.181/97;
CONSIDERANDO os princípios legais do contraditório e da ampla defesa, de feitio a elucidar os valores
arbitrados em punições pecuniárias no âmbito do PROCON – Feira de Santana/BA;
CONSIDERANDO os limites mínimo e máximo do valor das multas estabelecidas com fulcro no parágrafo
único do artigo 57 da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), que serão atualizados anualmente com base
no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), índice de correção monetária;
CONSIDERANDO a classificação das empresas, obedecendo aos critérios e às atualizações adotadas pelo
BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social) e/ou enquadramento da pessoa jurídica na Receita
Federal;
CONSIDERANDO que a contestação do valor da multa aplicada poderá ser oferecida através de recurso
administrativo interposto pelo fornecedor de produtos ou serviços;
CONSIDERANDO que esta Superintendência intenta implantar a metodologia para efetuar o cálculo das
multas aplicadas pelo PROCON – Feira de Santana/BA nos termos desta Portaria;
RESOLVE:
CAPÍTULO I
DOS PODERES E VALORES
Art. 1º. A Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, considerando a tutela dos
agentes vulneráveis na relação consumerista e em função de suas atribuições fiscalizatórias salvaguardadas em
razão de seus pressupostos de atuação provenientes do Direito Administrativo, pode e deve realizar o exercício do
poder sancionatório, regulamentar e de polícia do Estado, em conformidade com as prescrições do art. 56 do
Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o
caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e
das definidas em normas específicas:
I - multa;
II - apreensão do produto;
III - inutilização do produto;
IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V - proibição de fabricação do produto;
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VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviço;
VII - suspensão temporária de atividade;
VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;
IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;
X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI - intervenção administrativa;
XII - imposição de contrapropaganda.
Art. 2º - Estabelece os estágios das multas, criando os critérios mínimo e máximo da pena
respectivamente em 200 (duzentas) e 3.000.000 (três milhões) de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referencia
atualizada pelo IPCA com base no mês de dezembro do ano imediatamente anterior ou valor da causa estipulado
em conformidade com o Código de Processo vigente no período de elaboração da decisão, conforme estabelece o
art. 57 do CDC.
CAPÍTULO II
DA DOSIMETRIA E SEUS ELEMENTOS
Art. 3º - Objetivando a normatização da valoração das multas, levar-se-á em consideração a pena mínima,
o porte da empresa, a proporção do dano causado, a vantagem auferida, as circunstâncias agravantes, as
circunstâncias atenuantes, a eventual reincidência e o índice de gravidade da infração, estabelecendo uma fórmula
para fixação da multa cominada e estendendo ou diminuindo seu grau de sanção mediante a incidência de
circunstâncias agravantes e atenuantes.
§1º - Considerando que a Unidade Fiscal de Referência – UFIR foi extinta em decorrência do §3º, do art.
29, da Medida Provisória nº 1973-67/2000, em novembro de 2000 e que desde sua extinção, em novembro de
2000, até a presente data os limites mínimos e máximos das multas fixadas nesta Superintendência mantiveram-se
em R$ 212,82 (duzentos e doze reais e oitenta e dois centavos) e R$ 3.191.3000,00 (três milhões, cento e noventa
e um mil e trezentos reais), tudo isto aliado à possibilidade legal de sua atualização por meio do IPCA e que devese seguir o princípio da preservação do valor real da multa, ficam atualizados os patamares mínimo e máximo para
o ano de 2021 em R$ 697,69 (seiscentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos) e R$ 10.145.075,36
(dez milhões, cento e quarenta e cinco mil, setenta e cinco reais e trinta e seis centavos com base no mês 11/2020:
a. Fica autorizado o parcelamento dos débitos decorrentes de infrações à legislação de proteção e defesa
do consumidor, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, com atualização monetária pelo IPCA, acrescidos de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, nos limites e condições aqui estabelecidos;
b. Os limites mínimo e máximo do valor das multas aplicadas a partir da publicação da presente Portaria
pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor- PROCON, com fulcro no parágrafo único do artigo 57 da Lei
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), deverão ser atualizados com base no IPCA, índice de correção
monetária, em substituição à extinta UFIR.
§2º - No caso de concurso de infratores, a cada um deles será aplicada pena graduada em conformidade
com as condições individuais do ato-fato jurídico em comento, nos termos do artigo 32, Decreto Federal nº
2.181/97.
Art. 4° - A dosimetria da pena de multa será definida por meio da fórmula demonstrada nesta portaria, a
qual determinará o valor da multa através dos resultados obtidos levando em consideração o porte da empresa, a
proporção do dano, a vantagem auferida, as circunstâncias agravantes e atenuantes, além da reincidência e índice
de gravidade das infrações, conforme segue:
PENA = PM x (PORTE x PROPORÇÃO) x VA x AG x AT x RE x IG
Onde:
PM
Pena Mínima
PORTE
Porte da Empresa
PROPORÇÃO
Extensão do Dano
VA
Vantagem Auferida
AG
Agravantes
AT
Atenuantes
RE
Reincidência
IG
Índice de Gravidade
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§ 1º - O porte econômico da empresa será determinado em razão do faturamento anual bruto da matriz e
de suas filiais, caso haja, e de acordo com a classificação da Receita Federal em:
a) Empresário sem CNPJ/EIRELLI
b) Micro Empresa
c) Empresa de Pequeno Porte (EPP)
d) Grande Empresa
§ 2º - A proporção do ato infracional será verificada mediante enquadramento no art. 6°, VII, descritos
como:
- Dano individual
- Dano coletivo
- Dano difuso
§ 3º - A Vantagem Auferida será subsumida ao multiplicativo descrito da seguinte forma:
- Causas sem valor auferido ou com valor até R$100,00 – 1
- R$ 100,01 até R$1.000,00 – 1.1
- R$ 1.000,01 até R$10.000,00 – 1.2
- R$ 10.000,01 até R$50.000,00 – 1.3
- R$ 50.000,01 até R$100.000,00 – 1.4
- R$ 100.000,01 até R$300.000,00 – 1.5
- R$ 300.000,01 até R$700.000,00 – 1.6
- Acima de R$ 700.000,00 – 1.7
§ 4º - A classificação identitária dos agravantes será remetida ao Art. 26 do decreto 2.181/1997, sendo
que seu elemento multiplicativo será modulado da seguinte maneira:
- 0 agravantes - 1
- 1 agravante – 1.1
- 2 agravantes – 1.3
- 3 agravantes – 1.5
- 4 agravantes ou mais – 1.7
§ 5º - A classificação identitária dos atenuantes será remetida ao Art. 25 do decreto 2.181/1997, sendo
que seu elemento multiplicativo será modulado da seguinte maneira:
- 0 atenuantes - 1
- 1 atenuante – 0.9
- 2 atenuantes – 0.8
- 3 atenuantes – 0.7
§ 6º - A reincidência será balizada em referência à quantidade de processos do réu qualificado no
processo administrativo, de acordo com a seguinte tabela:
- 0 a 5 processos – 1
- 6 a 20 processos – 1.1
- 21 a 50 processos – 1.2
- 51 a 200 processos – 1.3
- 201 a 500 processos – 1.4
- Acima de 500 processos – 1.5
Parágrafo Único. Para fins de reincidência, serão considerados os processos administrativos na situação
de JULGADO, não se considerando lapso de tempo anterior aos últimos 12 meses contados da data da decisão.
Parágrafo único - Para fins de reincidência, serão considerados os processos administrativos na situação
de julgado com condenação definitiva, não se considerando lapso de tempo anterior aos últimos 05 (cinco) anos
contados da data da decisão.
§ 7º - No cálculo da pena está descrito o elemento “(PORTE x PROPORÇÃO)”; para fins de cálculo, detalhase a seguinte tabela para substituição da incógnita no cálculo da pena:
PORTE
Empresário s/ CNPJ ou Eireli
Micro Empresa
Empresa de Pequeno Porte
Grande Empresa

PROPORÇÃO
Individual
1
1,3
2
3

Coletivo
2
3
5
10

Difuso
3
5
7
15
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§ 8º - Índice de Gravidade da(s) Infração(ões) seguirá a tabela de identificação dos multiplicativos
expostos na tabela a seguir.
GRAVIDADE
Leve
Média
Grave

MULTIPLICADOR
1,1
1,2
1,4

§ 9º - Salvaguardada a pena mínima, conforme o decreto 2.181/1997:
I - consideram-se circunstâncias atenuantes:
a) ser o infrator primário;
b) ter o infrator, de imediato, adotado as providências pertinentes para minimizar ou reparar os efeitos
do ato lesivo e houver comprovação nos autos;
c) a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução do fato;
II - consideram-se circunstâncias agravantes:
a) - ser o infrator reincidente;
a) - ter o infrator, comprovadamente, cometido a prática infrativa para obter vantagens indevidas;
b) - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;
c) - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar ou mitigar
suas consequências;
d) - ter o infrator agido com dolo;
e) - ocasionar a prática infrativa dano coletivo ou ter caráter repetitivo;
f) - ter a prática infrativa ocorrido em detrimento de menor de dezoito ou maior de sessenta anos ou de
pessoas portadoras de deficiência física, mental ou sensorial, interditadas ou não;
g) - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
h) - ser a conduta infrativa praticada aproveitando-se o infrator de grave crise econômica ou da condição
cultural, social ou econômica da vítima, ou, ainda, por ocasião de calamidade.
§ 10 - Parágrafo único. Para efeito de reincidência não prevalece sanção anterior se entre a data da
decisão administrativa definitiva e aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior a 05
(cinco) anos.
§ 11 - Considera-se infrator primário aquele que não tiver sido punido por infrações aos ditames da
legislação consumerista, nos últimos 05 (cinco) anos, por meio de processo administrativo sancionatório com
decisão final irrecorrível. (Redação acrescida pelo Decreto nº 25.046/2019).
CAPÍTULO III
CLASSIFICAÇÃO DAS INFRAÇÕES QUANTO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 5° - Cumpre para prescrição de pena justa, em assento ao princípio da proporcionalidade, a seguinte
classificação exemplificativa:
§1° - Julgam-se infrações leves:
I – omitir, nas ofertas ou vendas eletrônicas, por telefone ou reembolso postal, o nome e endereço do
fabricante ou do importador na embalagem, publicidade e em todos os impressos utilizados na transação
comercial (art. 33 do CDC);
II – promover publicidade de produtos ou serviço de forma que o consumidor não a identifique como tal
de forma fácil e imediata (art. 33 e 38 CDC);
III – deixar de cumprir a oferta, publicitária ou não, suficientemente precisa, ou obrigação estipulada em
contrato (art. 30 e 48 do CDC);
IV – redigir instrumento de contrato que regulam relações de consumo de modo a dificultar a
compreensão do seu sentido e alcance (art. 46 CDC);
V – impedir, dificultar ou negar a desistência contratual e devolução dos valores recebidos, no prazo legal
arrependimento, quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial (art. 49 CDC);
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VI – deixar de entregar, quando concedida garantia contratual, termo de garantia ou equivalente em
forma padronizada, esclarecendo, de maneira adequada, em que consiste a mesma garantia, bem como a forma, o
prazo e o lugar em que pode ser exercida e o ônus a cargo do consumidor (art. 50, § único);
VII – deixar o fornecedor manual de instrução, de instalação e uso de produto em linguagem didática e
com ilustrações (art. 50, § único);
VIII – deixar de redigir contrato de adesão em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, de
modo a facilitar a sua compreensão pelo consumidor (art. 54, §3º);
VIII – deixar de redigir com destaque cláusulas contratuais que impliquem na limitação de direito do
consumidor, impedindo sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º);
IX – deixar de entregar orçamento prévio discriminado o valor de mão de obra, dos materiais e
equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos
serviços (art. 40); e
X – outras infrações equivalentes não definidas nesta portaria.
XI – impedir ou dificultar o acesso gratuito do consumidor às informações existentes em cadastros, fichas,
registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes (art. 43
da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
§ 2° - Julgam-se infrações médias:
I – deixar de reparar danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação,
construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos ou serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e risco (art. 12 da Lei n° 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor);
II – ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, condições de
pagamento, juros, encargos, garantia, prazo de validade e origem, entre outros dados relevantes (art. 31 da Lei n°
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
III – deixar de fornecer prévia e adequadamente ao consumidor, nas vendas a prazo, informações
obrigatórias sobre as condições do crédito ou financiamento (art. 52 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor);
IV – ofertar produtos ou serviços sem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em
língua portuguesa sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores (art. 31 da Lei n°
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
V – deixar de sanar os vícios do produto ou serviço, de qualidade ou quantidade, que os tornem
impróprios ou inadequados ao consumo ao que se destinam ou lhes diminuem o valor, assim como por aqueles
decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem
publicitária (arts. 18, 19 e 20 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
VI – colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com as indicações constantes do
recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua
natureza (art. 19 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
VII – deixar de empregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as
especificações técnicas do fabricante, salvo se existir autorização em contrário do consumidor (art. 21 da Lei n°
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
VIII – deixar de assegurar a oferta de componentes e peças de reposição enquanto não cessar a fabricação
ou importação do produto (art. 32 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
IX – manter cadastro de consumidores sem objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil
compreensão, ou contendo informações negativas referentes a período superior a cinco anos (art. 43, §1° da Lei n°
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
X – inserir ou manter registro, em desacordo com a legislação, nos cadastros ou banco de dados de
consumidores (art. 32 e ss e 39, caput, da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XI – inserir ou causar a inserção de informações negativas não verdadeiras ou imprecisas em cadastro de
consumidores (art. 43, §1° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
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XII – deixar de comunicar por escrito ao consumidor a abertura de cadastro, ficha, registro e dados
pessoais de consumo, quando não solicitada por ele (art. 43, §2° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor);
XIII – deixar de retificar, quando exigidos pelo consumidor, os dados e cadastros nos casos de inexatidão
ou comunicar a alteração aos eventuais destinatários no prazo legal (art. 43, §3° da Lei n° 8.078/90 – Código de
Defesa do Consumidor);
XIV – fornecer quaisquer informações que possam impedir ou dificultar acesso ao crédito junto aos
fornecedores após consumada a prescrição relativa à cobrança dos débitos do consumidor (art. 43, §5° da Lei n°
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XV – deixar o fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços; manter em seu poder para
informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem
(art. 36, parágrafo único); ou deixar de prestar essas informações ao órgão de defesa do consumidor quando
notificado para tanto (art. 55, §4° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XVI – promover publicidade enganosa ou abusiva (art. 37 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor);
XVII – realizar prática abusiva (art. 39 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XVIII – deixar de restituir quantia recebida em excesso nos casos de produtos ou serviços sujeitos a regime
de controle ou tabelamento de preços (art. 40, §3° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XIX – submeter, na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente a ridículo ou qualquer tipo de
constrangimento ou ameaça (art. 42 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XX – deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do
excesso (art. 42, parágrafo único da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XXI – inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva (art. 51 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa
do Consumidor);
XXII – exigir multa de mora superior ao limite legal (art. 52, §1° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor);
XXIII – deixar de assegurar ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente,
mediante redução proporcional dos juros (art. 52, §2° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XXIV – inserir no instrumento de contrato cláusula que estabeleça a perda total das prestações pagas em
benefício do credor que, em razão do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do produto
alienado (art. 53 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
XXV – deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor descumprindo
notificação do órgão de defesa do consumidor (art. 55, §4° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
e
§ 3° - Julgam-se infrações graves:
I – exposição à venda produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos,
fraudados, nocivos à vida ou à saúde, ou perigosos (art. 18, §6°, II da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor);
II – colocar ou ser responsável pela colocação no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou
deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança (art. 10 da Lei n°
8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
III – deixar de informar, de maneira ostensiva e adequada, a respeito da nocividade ou periculosidade de
produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança, ou deixar de adotar outras
medidas cabíveis em cada caso concreto (art. 9° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
IV – deixar de comunicar à autoridade competente a nocividade ou periculosidade do produto ou serviço,
quando do lançamento dos mesmos no mercado de consumo, ou quando da verificação posterior da existência de
risco (art. 10, §1° da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
V – deixar de comunicar aos consumidores, por meio de anúncios publicitários veiculados na imprensa,
rádio e televisão, a nocividade ou periculosidade do produto ou serviço, quando do lançamento dos mesmos no
mercado de consumo, ou quando da verificação posterior da existência de risco (art. 10, §1° e 2° da Lei n° 8.078/90
– Código de Defesa do Consumidor); e
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VI – expor à venda produtos com validade vencida (art. 18, §6°, I da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do
Consumidor).
VII – colocar no mercado de consumo produtos ou serviços em desacordo com as normas de
regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação ou, se as normas específicas não existirem, pela
Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO (arts. 18, §6°, II, e 39, VIII da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa
do Consumidor);
VIII – colocar no mercado de consumo de produtos ou serviços inadequados ao fim que se destinam ou
lhe diminuam o valor (arts. 18, §6°, III, e 20 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
IX – deixar as concessionárias ou permissionárias de fornecer serviços públicos adequados, eficientes,
seguros e, quantos aos essenciais, contínuos (art. 22 da Lei n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor);
§ 4º - A verificação de situação não prevista nesta portaria será submetida ao arbítrio da
Superintendência, considerando os diplomas legais vigentes e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
CAPÍTULO IV
FIXAÇÃO DAS MULTAS CAUTELARES
Art. 6° - Nos termos do art. 56, §único do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que se aplicar a
multa cautelar, deverá a Superintendência valorar a multa conforme a fórmula desta portaria, podendo ser o valor
ratificado, reduzido ou majorado em decisão posterior.
CAPÍTULO V
RECURSOS E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
Art. 7º - As decisões proferidas pelo PROCON/FSA necessitam da assinatura da Superintendência para
serem publicadas, sem a qual são nulas de pleno direito.
Art. 8° - Os recursos administrativos das decisões proferidas pelo PROCON/FSA serão dirigidos a esta
Superintendência, a qual analisará seu cabimento e tempestividade e, estando em conformidade, será
encaminhado o processo administrativo para o Prefeito do Município de Feira de Santana/BA, que apreciará o
recurso interposto.
Art. 9° - As multas aplicadas no valor superior a 200 (duzentos) salários mínimos serão apreciadas pelo
Superintendente e, necessariamente, serão submetidos ao duplo grau de jurisdição, as quais deverão ser validadas
pelo Prefeito de Feira de Santana/BA.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 10 - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário;
Art. 12 - Cumpra-se e publique.
Feira de Santana, 11 de janeiro de 2021.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
Prefeito Municipal de Feira de Santana/BA

PRISCILA BACELAR BURKE GALRÃO
Superintendente Interina do PROCON/FSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 15220201111
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1467, 02/10/2020, Página
8; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 02/10/2020; Diário Oficial da União, Seção 3, n° 190,
02/10/2020: Na Cláusula Segunda, Onde se lê: “R$ 35.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais)”, leia-se: “R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais)”. Os interessados poderão obter maiores informações no Setor de Compras e
Licitação, na Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário das 08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h.
Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 18 de Janeiro de 2021. Edval Gomes dos Santos Junior
– Secretário Municipal de Saúde.
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18420201111
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1467, 02/10/2020, Página
10; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 02/10/2020; Diário Oficial da União, Seção 3, n° 190,
02/10/2020: Na Cláusula Segunda, Onde se lê: “R$ 1.440.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta e quatro
mil reais)”, leia-se: “R$ 1.440.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta mil reais)”. Os interessados poderão
obter maiores informações no Setor de Compras e Licitação, na Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no
horário das 08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 18 de
Janeiro de 2021. Edval Gomes dos Santos Junior – Secretário Municipal de Saúde.
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 18720201111
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1467, 02/10/2020, Página
10; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 02/10/2020; Diário Oficial da União, Seção 3, n° 190,
02/10/2020: Na Cláusula Segunda, Onde se lê: “R$ 1.560.000,00 (hum milhão e quinhentos mil reais)”, leia-se:
“R$ 1.560.000,00 (hum milhão, quinhentos e sessenta mil reais)”. Os interessados poderão obter maiores
informações no Setor de Compras e Licitação, na Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário das
08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 18 de Janeiro de
2021. Edval Gomes dos Santos Junior – Secretário Municipal de Saúde.

RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 840-2020-11D
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1539, 11/12/2020, Página
3; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 11/12/2020; Diário Oficial da União, Seção 3, n° 237,
11/12/2020: Onde se lê: “10/12/2020”, leia-se: “02/12/2020”. Os interessados poderão obter maiores
informações no Setor de Compras e Licitação, na Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário das
08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 18 de Janeiro de
2021. Edval Gomes dos Santos Junior – Secretário Municipal de Saúde.
RETIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 841-2020-11D
Publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Feira de Santana, Ano VI, Edição 1539, 11/12/2020, Página
3; Jornal Folha do Estado da Bahia, seção Classivendas 11/12/2020; Diário Oficial da União, Seção 3, n° 237,
11/12/2020: Onde se lê: “10/12/2020”, leia-se: “02/12/2020”. Os interessados poderão obter maiores
informações no Setor de Compras e Licitação, na Secretaria Municipal de Saúde, nos dias úteis, no horário das
08:30h às 12h e de 14h ás 17:30h. Telefax: 3612.4557/3625.6053/3612.6610. Feira de Santana, 18 de Janeiro de
2021. Edval Gomes dos Santos Junior – Secretário Municipal de Saúde.
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