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LICITAÇÕES
ADITIVO Nº 253-2021-11AC.CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FEIRA DE
SANTANA.CONTRATADA: A.LIMA RIOS EIRELI. Aditar o contrato nº 199-2020-11C. Fica estabelecido que o
contratante deverá pagar a contratada pelos acréscimos de serviços o valor de R$ 16.650,00, correspondente à
25% do valor originário do contrato, passando o valor global do contrato atualizado para R$ 83.250,00. DATA DA
ASSINATURA: 16/07/2021.

Foi FRACASSADA a LICITAÇÃO 064-2021 – PREGÃO ELETRÔNICO 054-2021
Objeto: Aquisição de 03 (três) Carrocerias Metálicas Abertas Completas para veículos do setor da garagem de
máquinas pesadas da Superintendência de Operações e Manutenção neste município. Tipo: Menor preço. Fica
REMARCADA para a Data: 06/08/2021 às 08h30. Informações no Departamento de Gestão de Compras e
Contratações - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75
3602-8376. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 22/07/2021. Jacicleide Gomes dos Santos–
Pregoeira.

PORTARIA
PORTARIA N° 695/2021
Republicada por incorreção
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que consta do processo administrativo nº 22010/2021, RESOLVE conceder ao servidor
EDSON DOS SANTOS ALMEIDA, Inspetor Sanitário, matrícula nº 01007609-5, lotado na Secretaria Municipal de
Saúde, 06 (seis) meses de licença-prêmio, relativo ao período aquisitivo de 01 de julho de 2010 a 30 de junho de
2015 e 01 de julho de 2015 a 30 de junho de 2020, retroagindo seus efeitos para 05 de julho de 2021.
Gabinete do Prefeito Municipal, 14 de julho de 2021.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO DE PARCERIA
Extrato de Parceria: Parceria de Fomento nº 20/2021/12S isenta de Chamamento Público de acordo Art. 29 da
Lei 13019/14. Parceria entre o Município de Feira de Santana e a INSTITUIÇÃO LAR DO IRMÃO VELHO. CNPJ.:
16.246.183/0001-60. Objeto: Parceria de Fomento de transferência de recursos financeiros de subvenção social
oriunda de emenda parlamentar tendo como objeto pagamento de parte da folha dos salários dos funcionários
da Instituição. Valor total R$ 196.052,00. Prazo de vigência. 14/06/2021 a 30/12/2021. Data da assinatura.
14/06/2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
s

RETIFICAÇÃO DAS RESOLUÇÕES CME Nº 57/59/76/2021
ONDE SE LÊ:
Resolução CME nº 57/2021 - Renovar a Autorização para o Funcionamento da Escola Municipal Professora Ester
da Silva Santana, Decreto de Criação nº 5.304/91, situada à Rua Tupinambá s/nº, Bairro Mangabeira Feira de
Santana-Ba, processo de nº 00057/2021, para ministrar o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano e EJA,
considerando regularizada a vida escolar do aluno no período de 2020, com validade até 31 de dezembro de 2022.
Resolução CME 59/2021 – Renovar a Autorização para o funcionamento da Escola Municipal Profa. Ely Queiroz de
Oliveira, Decreto de Criação nº 9.371, de 16 de outubro de 2014, situada à Rua Homero Figueiredo, Loteamento
Vila Maria Angélica, Bairro Gabriela III - Feira de Santana, BA, processo nº 00059/2021, para ministrar o Ensino
Fundamental I e II, do 1º ao 9º ano, considerando regularizada a vida escolar do aluno no período de 2019 a 2020,
com validade até 31 de dezembro de 2022.
Resolução CME nº 76/2021 - Renovar a Autorização para o funcionamento da Escola João Paulo II da Associação
Nacional de Instrução. Ato de Criação nº 6.311, de 16 de setembro de 1981, situada a Rua Bahia, s/nº,
Queimadinha – Feira de Santana – BA, processo de nº 00076/2021, para ministrar a Educação Infantil e o Ensino
Fundamental I, do 1º ao 5º ano, considerando regularizada a vida escolar do aluno no período de 2020, com
validade até 31 de dezembro de 2022.
LEIA-SE E REGISTRE-SE:
Resolução CME nº 57/2021 - Renovar a Autorização para o Funcionamento da Escola Municipal Ester da Silva
Santana, Decreto de Criação nº 5.304/91, situada à Rua Tupinambá s/nº, Bairro Mangabeira - Feira de Santana-Ba,
processo de nº 00057/2021, para ministrar o Ensino Fundamental I, do 1º ao 5º ano e EJA, considerando
regularizada a vida escolar do aluno no período de 2020, com validade até 31 de dezembro de 2022.
Resolução CME nº 59/2021 – Renovar a Autorização para o funcionamento da Escola Municipal Profa. Eli Queiroz
de Oliveira, Decreto de Criação nº 9.371, de 16 de outubro de 2014, situada à Rua Homero Figueiredo,
Loteamento Vila Maria Angélica, Bairro Gabriela III - Feira de Santana, BA, processo nº 00059/2021, para ministrar
o Ensino Fundamental I e II, do 1º ao 9º ano, considerando regularizada a vida escolar do aluno no período de 2019
a 2020, com validade até 31 de dezembro de 2022.
Resolução CME nº 76/2021 - Renovar a Autorização para o funcionamento da Escola João Paulo II Associação
Antônio Vieira. Ato de Criação nº 6.311, de 16 de setembro de 1981, situada a Rua Bahia, s/nº, Queimadinha –
Feira de Santana – BA, processo de nº 00076/2021, para ministrar a Educação Infantil e o Ensino Fundamental I, do
1º ao 5º ano, considerando regularizada a vida escolar do aluno no período de 2020, com validade até 31 de
dezembro de 2022.
Feira de Santana, 20 de julho de 2021.
PROFA. KARINA MACÊDO DE ASSIS
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 02/2021
Dispõe sobre a aprovação de alterações do
Regimento Interno do Conselho Municipal de
Juventude de Feira de Santana.
O Conselho Municipal de Juventude, no uso de suas atribuições legais definidas pela Lei Municipal
Nº 3467/2014, vem tornar público que em reunião realizada no dia 19 do mês de maio de 2021, na Casa dos
Conselhos.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar as alterações do Regimento Interno do Conselho Municipal de Juventude de Feira de
Santana, conforme texto em Anexo.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
Feira de Santana, 21 de julho de 2021.

THIAGO DE OLIVEIRA PIRES / PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE–CMJ/FSA-BA
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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE DE FEIRA DE SANTANA BAHIA
Capítulo I
Do Conselho Municipal de Juventude de
Feira de Santana – Bahia
Seção I
Disposições Gerais
Art. 1º - O presente Regimento Interno estabelece, de acordo com a Lei Municipal nº 3467, de 05
setembro de 2014, as normas de organização e funcionamento do Conselho Municipal da Juventude de Feira de
Santana – Bahia, CMJ/FSA-BA.
Art. 2º - O CMJ/FSA-BA é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, sendo um órgão de
representação da juventude do município de Feira de Santana, com finalidade de estudar, analisar, elaborar,
discutir, aprovar e propor políticas públicas que permitam e garantam a integração da juventude no processo
social, econômico, político, cultural e direitos humanos, obtendo caráter:
I – autônomo;
II – permanente;
III – consultivo;
IV – deliberativo; e
V – fiscalizador da Política Municipal de atendimento aos direitos da juventude.
Art. 3º - O Conselho Municipal de Juventude tem como objetivos e atribuições, conforme art. 1º da Lei
3467/14:
I – colaborar com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na elaboração e execução de planos,
programas e projetos relativos à comunidade jovem no âmbito do município;
II – colaborar na elaboração e atualização do Plano Municipal de Juventude do Município;
III – colaborar com a Secretaria de Desenvolvimento Social e com os demais órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual, Municipal e a Sociedade Civil Organizada na implementação de políticas públicas
voltadas para o atendimento das necessidades da juventude feirense;
IV – desenvolver estudos e pesquisas relativas ao público jovem, objetivando subsidiar o planejamento
das ações públicas para este segmento no Município;
V – colaborar na busca e elaboração de projetos que resultem em convênios e contratos com outros
organismos públicos e privados, visando à execução de programas e projetos para beneficiar o público jovem;
VI – promover e participar de seminários, cursos, congressos, conferências e eventos correlatos para a
discussão de temas relativos à juventude e que contribuam para a conscientização dos problemas relativos ao
jovem na sociedade atual;
VII – exercer o controle social das políticas públicas para a juventude, fiscalizando o cumprimento da
legislação que assegure os direitos dos jovens no Município;
VIII – propor a criação de canais e (redes) de comunicação com a participação juvenil, junto aos órgãos
municipais, voltados para o atendimento das questões relativas aos jovens, especialmente, com relação à (ao):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Assistência Social;
Educação;
Esporte, cultura elazer;
Saúde;
Formação profissional e incentivo ao empreendedorismo;
Combate às drogas;
Comunicação para levar conhecimento e informação aos jovens;

IX – exercer outras atividades correlatas a juventude.
Seção II
Das Reuniões
Art. 4º - O Conselho Municipal da Juventude de Feira de Santana – CMJ-FSA se reunirá ordinariamente
1 (uma) vez por mês, de fevereiro a dezembro, obedecendo previamente o calendário instituído na 1ª (primeira)
reunião do ano ou por convocação extraordinária nos termos deste Regimento.
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§ 1º - As reuniões do Conselho, com pauta previamente comunicada aos seus integrantes, serão
convocadas por seu (sua) Presidente ou delegação deste pelo (a) Secretário (a) Executivo (a);
§ 2º - As convocações para as reuniões ordinárias do Conselho serão feitas com, no mínimo, 7 (sete) dias
de antecedência;
§ 3º - O quórum para instalação das reuniões é de no mínimo 50% dos titulares presentes (07 membros),
tanto na 1ª (primeira), quanto na 2ª (segunda) chamada, dos (as) conselheiros (as) presentes, e em situações de
casos fortuitos, os presentes terão poder de decisão, sendo reportado para aprovação dos demais conselheiros ;
§ 4º - O (A) Presidente, vice-presidente e o (a) Secretário (a) Executivo (a) poderão solicitar o
cancelamento da reunião com até 48h (quarenta e oito horas) de antecedência e em casos de urgência motivada e
justificada o cancelamento poderá ser em até 12h. (doze horas) de antecedência .
Art. 5º - O Conselho poderá ser convocado para reunião extraordinária com o prazo de 5 (cinco) dias de
antecedência, por convocação, necessidade e concordância de 50% mais 01(um) dos conselheiros e ou do (a)
Presidente.
Art. 6º - Participarão com direito a voz e voto os (as) conselheiros (as) titulares, bem como os (as)
suplentes quando em substituição a estes.
§ 1º - Os (As) suplentes dos (as) conselheiros (as) que participarem das reuniões na presença de seus
(suas) titulares terão direito apenas a fala.
§ 2º - O Conselho poderá convidar, entidades e cidadãos, para as reuniões do CMJ/FSA-BA por indicação
de qualquer um dos membros e do (a) Presidente, desde que aprovado o nome na reunião anterior pelos
conselheiros (as).
Art. 7º - As reuniões do CMJ/FSA-BA serão presididas pelo (a) Presidente, Vice-Presidente e pelo (a)
Secretário (a) Executivo (a).
Art. 8º - Na ausência do (a) Presidente, as reuniões do CMJ/FSA-BA serão presididas pelo(a) Vice
Presidente e na ausência deste, pelo(a) Secretário(a) Executivo(a), acompanhado de um conselheiro titular,
ficando a cargo do Secretário(a) Executivo(a) esta escolha.
Art. 9º - As deliberações do CMJ/FSA-BA ocorrerão pelo voto da maioria simples, 50% mais 01 (um) de
seus membros e serão veiculadas por meio de Ata ou Resolução.
Art. 10 - As intervenções durante a discussão das matérias no CMJ/FSA-BA, terão duração máxima de 5
(cinco) minutos.
Parágrafo único - Por decisão do (a) Presidente, o tempo das intervenções poderá ser ampliado pela
mesma quantia de tempo, tal como permitidas reinscrições.
Art. 11 - Os trabalhos das reuniões terão a seguinte sequência:
I – verificação da presença e da existência de quórum para instalação do colegiado;
II – aprovação da ata da sessão anterior;
III – leitura e aprovação da pauta;
IV – apresentação, discussão e deliberação das matérias agendadas;
V – sugestão de pauta para próxima reunião; e
VI – encerramento.
Art. 12 - São atribuições do Plenário:
I – aprovar a pauta das reuniões;
II – analisar e aprovar as matérias em pauta;
III – eleger o (a) Presidente;
IV – indicar entre os (as) conselheiros (as) uma comissão para analisar os casos relativos à perda do
mandato ourepresentatividade;
V – deliberar sobre perda dos mandatos ou representatividade pelo voto da maioria absoluta de seus
membros;
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VI – constituir comissões e indicar os respectivos integrantes;
VII – aprovar relatório anual de atividades;
VIII – propor, analisar e aprovar o Regimento Interno do CMJ/FSA-BA e suas futuras modificações; e
IX – decidir sobre os casos omissos neste Regimento.
Seção III
Dos (as) Conselheiros (as)
Art. 13 - São atribuições dos (as) Conselheiros (as):
I – tomar parte no Plenário, discutir, votar e ser votado;
II – participar dos Grupos de Trabalho e Comissões para os quais forem designados;
III – propor a criação de grupos de trabalho e indicar nomes para sua integração;
IV – exercer outras atividades correlatas à juventude, que lhes sejam atribuídas pelo Plenário ou
diretamente pelo (a) Secretário (a) Executivo (a), por delegação do (a) Presidente;
V – cumprir e fazer cumprir este Regimento;
VI – garantir que o Município arque com os custos oriundos de participações em congressos, conferências
e eventos correlatos.
Parágrafo único - A função dos membros do CMJ-FSA é considerada serviço público relevante e não será
de nenhuma forma remunerada conforme o art. 8º da Lei 3467/14
Art. 14 - A ausência às reuniões deverá ser justificada em comunicado por ofício ou por e-mail à
Presidência com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias, ou nos 5 (cinco) dias corridos, posteriores à sessão por
falta imprevisível.
§1º - Será submetida ao Plenário a perda da representação do (a) Conselheiro (a) que deixar de
comparecer a 3 (três) sessões ordinárias consecutivas e/ou 5(cinco) intercaladas no ano, sem justificativa.
§2º - O (A) Presidente deverá oficiar ao órgão ou entidade a ausência do (a) conselheiro (a ) para que este
(a) fique ciente da possibilidade de perda nos termos do parágrafo anterior.
§ 3º - Será garantido o direito à ampla defesa, do (a) Conselheiro (a) que tiver sua entidade oficiada sobre
sua ausência e possibilidade de perda de representatividade, no prazo de 10(dez) dias úteis contados a partir da
notificação.
§ 4º - A possibilidade de substituição do membro representativo deverá ser motivada, fundamentada e
enviada por ofício pela instituição.
Art. 15 - São atribuições dos (as) Suplentes:
I – substituir o (a) titular nas reuniões em caso de ausência dos (as) mesmos (as);
II – suceder o (a) titular em caso de afastamento definitivo, devendo completar o período do seu
antecessor.
III – participar de Grupos de Trabalhos e Comissões.
Seção IV
Do (a) Presidente e do (a) Vice
Art. 16 - São atribuições do (a) Presidente
I – representar o CMJ-FSA;
II – zelar pelo cumprimento das deliberações do CMJ-FSA;
III – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno;
IV – convocar, presidir, coordenar e orientar as reuniões ordinárias e extraordinárias do CMJ-FSA;
V – preparar em conjunto como o (a) Vice Presidente e o (a) Secretário (a) Executivo (a) a pauta das
reuniões;
VI – delegar competências ao (a) Secretário (a) Executivo (a) quando necessário;
VII – emitir voto de qualidade, resolvendo as deliberações nos casos de empate;
VIII – requisitar as informações necessárias ao acompanhamento, monitoramento, fiscalização e avaliação
da execução das Políticas Públicas de Juventude no seu Município, a qualquer tempo e a seu critério;
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IX – fazer interlocução com as secretarias municipais e demais instâncias/instituições relacionadas à
gestão das Políticas Públicas de Juventude;
X – elaborar e encaminhar ao Conselho e à Comunicação Social, relatório anual com informações sobre o
acompanhamento das Políticas Públicas de Juventude no Município, aos Conselhos municipais, estaduais e
federais;
XI – executar as tarefas deliberadas pelo Plenário do CMJ/FSA-BA; e
XII– oficiar os (as) conselheiros (as) que se ausentarem das reuniões.
Art. 17 - São atribuições do (a) Vice-Presidente:
I – substituir o (a) Presidente em sua ausência;
II – representar o CMJ-FSA;
III – comunicar ao Conselho a representatividade na ausência do Presidente;
IV – dirigir as reuniões do CMJ-FSA em conjunto como o(a) Presidente e o(a) Secretário(a) Executivo(a).
Seção V
Do (a) Secretário (a) Executivo (a)
Art. 18 - Compete ao (à) Secretário (a) Executivo (a):
I – convocar, por solicitação do Presidente, as reuniões do Conselho.
II – preparar em conjunto com o (a) Presidente e o (a) Vice-Presidente a pauta das reuniõe, que vai
assinada pelo (a) Presidente;
III – secretariar as reuniões do Conselho Municipal de Juventude, responsabilizando-se pela elaboração de
suas atas;
IV – zelar pela organização dos documentos do CMJ-FSA, divulgando aos (às) Conselheiros (as) os
conteúdos dos mesmos;
V – enviar a cada conselheiro (a), com antecedência de pelo menos 7 (sete) dias úteis da reunião do CMJFSA, cópia da ata da reunião anterior, assim como a convocação da próxima reunião, com justificativa de atraso, se
for o caso;
VI – executar outras competências que lhe sejam atribuídas pelo (a) Presidente assim como pelo Plenário.
VII – dar ampla publicidade a todos os atos deliberados no CMJ-FSA;
VIII – adotar ou propor medidas que objetivem o aperfeiçoamento dos serviços ofertados ao Conselho;
IX – receber e encaminhar documentos e propostas que demandem apreciação e aprovação do CMJ-FSA;
X – sistematizar informações necessárias para discussão pelo CMJ-FSA, inclusive elaborando relatórios;
XI – decidir ou opinar sobre assuntos de sua competência;
XIII – representar o CMJ-FSA em questõe sextra-oficiais;
XIV – cumprir e fazer cumprir as instruções emanadas da Presidência do CMJ-FSA; e
XV – cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno.
Seção VI
Das Comissões e Grupos de Trabalho
Art. 19 - O Conselho será composto pelas comissões de:
I – Fiscalização de Políticas Públicas e Comunicação;
II – Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Saúde.
III – Direitos Humanos.
Art. 20 - As Comissões, compostas por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) dos (as) conselheiros
(as) e ou suplentes, são destinadas ao estudo e elaboração de propostas sobre temas específicos que serão
submetidas ao plenário.
§ 1º - As Comissões poderão criar Grupos de Trabalho, e serão definidos no ato da criação, seus objetivos
específicos, sua composição e prazo para conclusão dos trabalhos em função da complexidade dos temas a ele
cometidos.
§ 2º - Cada Comissão terá 1 (um)(uma) coordenador(a) e 1 (um)(uma) relator(a) que será sempre
escolhido(a) entre os integrantes do Governo Municipal e da Sociedade Civil, não sendo permitido o mesmo
segmento ocupar concomitantemente a relatoria e a coordenação.
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§ 3º - As Comissões poderão propor e realizar reuniões, audiências públicas com entidades da Sociedade
Civil e Poder Público e propor outras atividades que busquem as realizaçoes de seus trabalhos, desde que haja
aprovação em plenária pelo Conselho.
Art. 21 - Ficará a critério da Comissão a criação de Grupos de Trabalho para tratar de temas específicos.
Seção VII
Das eleições
Art. 22 - O (A) Presidente, conselheiro (a) titular do CMJ-FSA, será eleito (a) pelo voto secreto da maioria
absoluta de seus membros para um mandato de 24 meses, 2 (dois) anos, podendo ser reeleito.
§ 1º- A eleição do (a) Presidente e do(a) Vice ocorrerá por composição de chapa juntamente com o(a)
Secretário (a) Executivo(a).
§ 2º - As eleições ocorrerão em sessão extraordinária convocada automaticamente para este fim no
mesmo dia da posse dos(as) Conselheiros(as), sendo a posse presidida pelo Prefeito.
§ 3º - Se nenhum candidato (a) alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á 2º (segundo) turno
após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados.
§ 4º - A Eleição de Presidente e Vice Presidente será presidida por convidado aprovado pelos(as)
Conselheiros(as) e/ou por Presidente de outro Conselho da Secretaria de Desenvolvimento Social.
Art. 23 - Em caso de afastamento do (a) Presidente será chamado à sucessão o (a) Vice-Presidente.
§ 1º - Na hipótese de afastamento do(a) Vice-Presidente, o(a) secretário(a) executivo(a) assumirá
interinamente e convocará novas eleições em um prazo de 30 (trinta) dias.
§ 2º - Em ambos os casos, os chamados deverão completar o período dos antecessores.
Art. 24 - São motivos de afastamento do (a) Presidente, Vice – Presidente e Secretário (a) Executivo(a) e
Conselheiro(a):
I – condenação penal transitada em julgado;
II – renúncia;
III – por decisão de 2/3(dois terços) do Conselho em assembléia extraordinária convocada exclusivamente
a este fim;
III – são motivos para afastamento os descritos no art.14, parágrafo1º, deste Regimento.
Art. 25 – Para ser Conselheiro(a), o(a) candidato(a) deverá ter moral ilibada, não tendo nenhum processo
penal transitado em julgado por crimes hediondos.
Seção VIII
Disposições Finais
Art. 26 - Os casos omissos neste regimento serão resolvidos pelo Plenário do CMJ-FSA, ou pelo (a)
Presidente, ad referendum.
Parágrafo único - As decisões ad referendum deverão ser validadas pelo Plenário em até 02 (duas)
reuniões posteriores à decretação do ato.
Art. 27 - Este Regimento entra em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana-Ba, 22 de julho de 2021.

THIAGO DE OLIVEIRA PIRES / PRESIDENTE
CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE–CMJ/FSA
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RESOLUÇÃO Nº 62/2021

Dispõe sobre o repasse de recursos do Fundo Municipal de
Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) de Feira de Santana, Bahia.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE FEIRA DE SANTANA –
BAHIA (CMDPI), no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 3.647/2016, que dispõe sobre assuntos
do interesse da pessoa idosa e dá outras providências;
Considerando o disposto no art. 1º, da Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que Institui o Fundo
Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações
efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso;
Considerando o disposto na Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; o artigo 7º, da
Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso, Resolução CNDI, nº 19, de 27 de junho
de 2012 e Decreto Municipal nº 10.788/18, que regulamenta o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa FMDPI;
Considerando a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Feira de Santana
– Bahia – CMDPI-FSA, realizada em 16 de junho de 2021, às 09 horas e 43 minutos, Online, através do aplicativo
“Google Meet”, em virtude das medidas de combate à pandemia do COVID-19, que recomenda isolamento social
e veda aglomerações.
Considerando que foram utilizados os meios tecnológicos para as discussões pertinentes que DELIBEROU
E APROVOU o repasse no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) oriundos da doação da BELGO BEKAERT
ARAMES LTDA para o Projeto “ENERGIA RENOVA, FORÇA PARA CONTINUAR”, aprovado em Resolução nº
44/2019, na Reunião Ordinária do dia 05 de novembro 2019.
RESOLVE:
Art. 1º - Deliberar e aprovar, o repasse no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), oriundo(s) da
doação da BELGO BEKAERT ARAMES LTDA, sendo deduzidos 10% da chancela do percentual conforme a Resolução
nº 032/2019 do CMDPI no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), ficando retido para o Fundo Municipal de
Direitos da Pessoa Idosa- FMDPI e aprovado o repasse do valor R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais) referentes ao
Projeto “ENERGIA RENOVA, FORÇA PARA CONTINUAR” da Instituição LAR DO IRMÃO VELHO, CNPJ:
16.246.183/0001-60, situada na Rua São Francisco, nº 1.255, no bairro Santa Mônica, nesta Cidade.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana - Bahia, 16 de junho de 2021.

MARIA DE FÁTIMA MORAES CASAES
PRESIDENTE DO CMDPI/FSA

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

9

ANO VII - EDIÇÃO 1804 - DATA 23/07/2021
RESOLUÇÃO Nº 63/2021

Dispõe sobre o repasse de recursos do Fundo Municipal de
Direitos da Pessoa Idosa (FMDPI) de Feira de Santana, Bahia.

A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA DE FEIRA DE SANTANA –
BAHIA (CMDPI), no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Lei nº 3.647/2016, que dispõe sobre assuntos
do interesse da pessoa idosa e dá outras providências;
Considerando o disposto no art. 1º, da Lei nº 12.213, de 20 de janeiro de 2010, que Institui o Fundo
Nacional do Idoso e autoriza deduzir do imposto de renda devido pelas pessoas físicas e jurídicas as doações
efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso;
Considerando o disposto na Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 – Estatuto do Idoso; o artigo 7º, da
Lei Federal nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994 – Política Nacional do Idoso, Resolução CNDI, nº 19, de 27 de junho
de 2012 e Decreto Municipal nº 10.788/18, que regulamenta o Fundo Municipal de Direitos da Pessoa Idosa FMDPI;
Considerando a Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Feira de Santana
– Bahia – CMDPI-FSA, realizada em 16 de junho de 2021, às 09 horas e 43 minutos, Online, através do aplicativo
“Google Meet”, em virtude das medidas de combate à pandemia do COVID-19, que recomenda isolamento social
e veda aglomerações.
Considerando que foram utilizados os meios tecnológicos para as discussões pertinentes que DELIBEROU
E APROVOU o repasse no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil) oriundos da doação da AROSUCO
AROMAS E SUCOS LTDA, para ser utilizado em “Chamamento Público” para projetos das Instituições de Longa
Permanência - ILPI’S registradas e vinculadas ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Feira de
Santana – Bahia.
RESOLVE:
Art. 1º - Deliberar e aprovar, o repasse no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), oriundo(s)
da doação da AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA, sendo deduzido 10% da chancela do percentual conforme a
Resolução nº 032/2019 do CMDPI no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) ficando retido para o Fundo
Municipal de Direitos da Pessoa Idosa- FMDPI e aprovado o repasse do valor R$ 144.000,00 (cento e quarenta e
quatro mil reais) para ser utilizado em Chamamento Público para projetos das Instituições de Longa Permanência ILPI’S registradas e vinculadas ao Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa de Feira de Santana – Bahia.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana - Bahia, 16 de junho de 2021.

MARIA DE FÁTIMA MORAES CASAES
PRESIDENTE DO CMDPI/FSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA UNIFICADA
PORTARIA Nº 34, de 19 DE JULHO DE 2021
Republicada por incorreção
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Municipal Nº 120/18 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer Técnico Nº. 34/2021
e tendo em vista o que consta do Processo Nº 31293/2019 – DIV- LU.
DECLARA:
Art. 1º. Conceder LICENÇA UNIFICADA (LU), válida pelo prazo de 03 (três) anos, a empresa VIMASSA PREFAZ PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o Nº 05.032.850/0004-38 e Inscrição
Municipal Nº 62.510-8, com sede na Avenida Banco do Nordeste, 9877, CIS Núcleo Tomba, Feira de Santana – BA.
Para desenvolver a atividade de Produção de Argamassa, está enquadrada na Resolução CEPRAM Nº 4.579, DE 06
DE MARÇO DE 2018, no grupo Divisão C – Indústrias; Grupo C10 – Vidro, Pedra, Argila, Gesso, Mármore e
Concreto Sub Grupo C10.7 – Produção de Argamassa; foi enquadrado como pequeno porte e de médio potencial
poluidor, Classe C1, abrangida no nível 3 de licenciamento, em conformidade com a competência do município de
Feira de Santana-BA. Devido ao porte apresentado, a empresa é passível de Licença Unificada. Mediante o
cumprimento da Legislação Ambiental em vigor. Portanto, propomos a necessidade do cumprimento das
condicionantes e constantes da natureza da Licença Ambiental Unificada – LU, que se encontram abaixo.
I. Requerer previamente a SEMMAM a competente licença para alteração que venha a ocorrer no
projeto e ou processo ora licenciado, conforme Art. 1º, inciso II do Decreto nº. 8.169 de 22/02/02, que altera o
Regulamento da Lei nº. 7.799/01, com 120 dias de antecedência do prazo de vencimento da LU vigente;
II. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos
funcionários da empresa, conforme Norma Regulamentadora nº 006/78 do Ministério do Trabalho, e cumprir
todas as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego – NR´s, pertinentes à atividade da
empresa, Prazo: Durante a vigência da Licença Ambiental Simplificada;
III. Executar o PGRS – Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, realizando a avaliação periódica
quali-quantitativas de todos os resíduos gerados efetivamente realizados, inclusive dos empreendimentos
terceirizados localizados no local. O PGRS deve ser acompanhado de tabelas de movimentação de resíduos, com as
informações sobre os resíduos gerados na empresa: Tipos de resíduos, quantidades geradas, acondicionamentos,
quantidades de saídas e destinos finais desses resíduos com comprovação do envio para empresas de
reciclagem/reutilização, devidamente licenciadas. Os documentos de movimentação de resíduos deverão ser
mantidos disponíveis pelo empreendedor para fins de fiscalização. QUANDO O DESTINO DE QUALQUER RESÍDUO
SÓLIDO FOR À ENTREGA A PESSOAIS FÍSICAS, E JURÍDICAS, DEVERÁ MANTER UM CADASTRO DESSAS PESSOAS COM
O MÍNIMO DE INFORMAÇÕES COMO: NOME, ENDEREÇO, IDENTIDADE E CPF. Prazo: Durante a vigência da Licença
Unificada.
IV. Entregar a Certidão da Licença Ambiental das empresas receptoras dos resíduos sólidos a esta
Secretaria (SEMMAM). Prazo: 90 (noventa) dias;
V. Fica proibida a destinação dos resíduos sólidos e oleosos, considerados como Resíduos Classe-1
segundo a NBR 10.004/87, em lixões, bota-fora e/ou aterros sanitários, devendo o empreendedor cumprir as
diretrizes fixadas pela Resolução CONAMA 09/93 em relação ao óleo lubrificante usado.
VI. Apresentar o contrato de prestações de serviços de destino final dos resíduos perigosos com empresas
devidamente licenciadas. Prazo: 30 dias;
VII. Dar a destinação correta dos insumos vencidos acondicionados incorretamente, verificados durante a
vistoria do dia 07 de junho de 2021. Prazo de 30 dias.
VIII. Apresentar as notas fiscais da matéria prima. Prazo: Semestral;
IX. Promover a segregação de todos os Resíduos Sólidos gerados na empresa, realizar o
acondicionamento e armazenamento de forma correta de acordo, a Classificação dos resíduos, conforme a NBR
10.004/04 e CONAMA Nº. 307/2002. Prazo: Durante a vigência da Licença Unificada.
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X. Operar o empreendimento de acordo com os níveis de ruídos estabelecidos no Capítulo de Sons e
Ruídos, da Lei Complementar Municipal nº 041, combinada com a Norma ABNT NBR 10151/2000, Prazo: Durante a
vigência da Licença Unificada.
XI. Operar e gerenciar o empreendimento de acordo com os planos apresentados a este órgão, devendo a
empresa atuar sempre de forma preventiva em relação aos riscos referentes ao homem e ao meio ambiente,
buscando, sempre que possíveis soluções baseadas em tecnologias mais limpas, Prazo: Durante a vigência da
Licença Unificada;
XII. Tomar medidas, em caráter de urgência, no sentido de solucionar problemas de poluição ambiental
causados pela empresa, sempre que existir reclamações da população vizinha, Prazo: Durante a vigência da
Licença Unificada;
XIII. Manter uma cópia da Portaria, relativa à Licença Ambiental Simplificada, no local visível e de fácil
acesso para futuras fiscalizações e acompanhamento de cumprimento das condicionantes, Prazo: Durante a
vigência da Licença Unificada;
XIV. Dar a destinação adequada dos produtos acabados que estão fora do mercado e dos equipamentos
inservíveis existente na área industrial, Prazo: Durante a vigência da Licença Unificada;
XV. Manter atualizado o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA apresentados, com a devida
comprovação, através de atas e folhas de presenças, de treinamentos realizados com os funcionários sobre os
riscos existentes no setor onde executa suas atividades e sobre o uso de equipamentos de proteção individuais,
com o número de funcionários atualizados. Prazo: anualmente;
XVI. Apresentar o Auto Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB, conforme Lei Estadual n° 12.929/2013,
Decreto n° 16.302/2015
A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença Ambiental de Operação, quando ocorrer:
• Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
• Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a Licença Ambiental de
Operação;
• Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto;
• Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.
Ressalte-se que a Licença Ambiental Simplificada em apreço não dispensa nem substitui a obtenção
pelo requerente de outras licenças legalmente exigíveis.
Cabe esclarecer que a SEMMAM não possui responsabilidade técnica sobre os projetos de sistemas de
controle ambiental e estudos apresentados para implantação, sendo a execução, operação, comprovação de
eficiência e/ou gerenciamento dos mesmos de inteira responsabilidade da própria empresa, seu projetista e/ou
prepostos.
Art. 2º. Esta Portaria, de competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM referese à análise de viabilidade ambiental da atividade em questão, cabendo ao interessado obter a Anuência e/ou
Autorização das outras instâncias no Âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para que o mesmo
alcance seus efeitos legais.
Art. 3º. Estabelecer que esta Portaria, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantida disponível à fiscalização da SEMMAM e aos demais órgãos do Sistema
Estadual de Administração dos Recursos Ambientais – SEARA.
Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Feira de Santana, 19 de julho de 2021.

JOSÉ CARNEIRO ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

COLBERT MARTINS
DA SILVA
FILHO:13236164549
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