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DECRETOS INDIVIDUAIS
DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.265/2019
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, RESOLVE nomear
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS, para o cargo de Presidente da Junta Administrativa de Recursos de Infrações JARI, da Superintendência Municipal de Trânsito, vinculada à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito,
símbolo DA-2.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

ANTONIO MAURICIO SANTANA DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO

DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.266/2019
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 20, inciso I, alínea “a” da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE
exonerar FLAVIA DA SILVA AGUIAR, do cargo de Diretora do Departamento de Manutenção da Rede Escolar, da
Secretaria Municipal de Educação, símbolo DA-1.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.267/2019
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 6º, inciso III, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE nomear
FLAVIA DA SILVA AGUIAR, para o cargo de Diretora do Departamento de Operações, da Superintendência de
Operações e Manutenção, símbolo DA-1.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.268/2019

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 20, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE
exonerar CARLOS JOSÉ ALMEIDA SÃO LEÃO, do cargo de Chefe de Divisão de Manutenção de Prédios Escolares,
da Secretaria Municipal de Educação, símbolo DA-2.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.269/2019
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 6º, inciso IV, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE nomear
CARLOS JOSÉ ALMEIDA SÃO LEÃO, para o cargo de Chefe da Divisão de Manutenção de Prédios Escolares, da
Superintendência de Operações e Manutenção, símbolo DA-2.

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.270/2019

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 20, inciso I, alínea “b”, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE
exonerar KIM SAMPAIO SILVA, do cargo de Chefe de Divisão de Manutenção de Equipamentos Escolares, da
Secretaria Municipal de Educação, símbolo DA-2.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.271/2019
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 6º, inciso V, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE nomear
KIM SAMPAIO SILVA, para o cargo de Chefe da Divisão de Manutenção de Equipamentos Escolares, da
Superintendência de Operações e Manutenção, símbolo DA-2.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.272/2019
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 20, inciso II, alínea “a”, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE
exonerar VIRIATO MANOEL DE SENA FILHO, do cargo de Chefe de Divisão de Administração e Manutenção das
Unidades Básicas de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, símbolo DA-2.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO INDIVIDUAL Nº 1.273/2019

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, considerando o
que dispõe o art. 6º, inciso VI, da Lei Complementar nº 124, de 25 de outubro de 2019, RESOLVE nomear
VIRIATO MANOEL DE SENA FILHO, para o cargo de Chefe da Divisão de Manutenção das Unidades Básicas de
Saúde, da Superintendência de Operações e Manutenção, símbolo DA-2.

Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETOS NORMATIVOS
DECRETO Nº 11.288, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Autoriza
o
funcionamento
de
estabelecimentos
comerciais
em
horários excepcionais, nas datas que
indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso das suas atribuições,
Considerando a solicitação conjunta do Sindicato do Comércio de Feira de Santana e do Sindicato dos
Empregados no Comércio de Feira de Santana, ao celebrarem Acordo para o funcionamento do Comércio em
função dos feriados nos dias 02 e 15 de novembro de 2019,
DECRETA:
Art. 1º - Fica autorizado, excepcionalmente, o funcionamento do comércio de Feira de Santana no dia 02
de novembro de 2019 (sábado), DIA DE FINADOS, e também no dia 15 de novembro de 2019 (sexta-feira), Feriado
Nacional (PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA), mediante as seguintes condições estabelecidas no Acordo entre as
Entidades comerciais:
I – Estabelecimentos comerciais localizados no Centro da cidade, das 09h às 14 horas;
II – Shopping América Outlet, das 10h às 22 horas;
III – Shopping Boulevard, das 14h às 20 horas.
Art. 2º - O disposto no artigo anterior não impede o pagamento de horas extraordinárias, assim como de
qualquer outro adicional devido, consoante a legislação trabalhista ou acordo coletivo de trabalho.
Art. 3º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal, 25 de outubro de 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

EXPEDITO CAMPODÔNIO ELOY
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, TURISMO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
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DECRETO N° 11.289, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.

Denomina Equipamento Público neste Município – PRAÇA
OMAR MASCARENHAS BITTENCOURT, no Conjunto
Wilson Falcão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Considerando que a Administração Municipal deve homenagear aqueles que, por seus méritos pessoais,
contribuíram para a construção da história da nossa comunidade,
Considerando que o Senhor OMAR MASCARENHAS BITTENCOURT, natural de Conceição da Feira, Estado
da Bahia, nascido em 02 de novembro de 1939, tendo falecido em 12 de outubro de 2017, fixou residência no
município de Feira de Santana, onde viveu, constituiu família e deixou um legado de nobreza e dignidade,
Considerando que o Senhor Omar Mascarenhas exerceu o cargo de Gerente do Bradesco por muitos anos
e fez de Feira de Santana o seu porto seguro,
DECRETA:
Art. 1° - Fica denominado de PRAÇA OMAR MASCARENHAS BITTENCOURT o equipamento público,
localizado no Conjunto Wilson Falcão, na Rua Silva Jardim, vizinha ao nº 80, neste município de Feira de Santana,
Estado da Bahia.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 25 de outubro 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOSÉ FERREIRA PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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DECRETO N° 11.290, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
Denomina Equipamento Público neste Município –
PRAÇA PROFESSORA JUDITH SILVA SOUZA, no
Conjunto Wilson Falcão, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Considerando que a Administração Municipal deve homenagear aqueles que, por seus méritos pessoais,
contribuíram para a construção da história da nossa comunidade,
a

Considerando que a Prof JUDITH SILVA SOUZA, natural de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, nascida
em 14 de janeiro de 1939, tendo falecido em 16 de abril de 2009, fixou residência em Feira de Santana em plena
juventude, tendo estudado no antigo Colégio Santanópolis, e concluído o Curso de Letras Vernáculas pela UEFS –
Universidade Estadual de Feira de Santana, ingressou na rede pública estadual, atuou como professora e
coordenadora em diversos colégios, mais tarde transferiu-se para a Escola Edelvira de Oliveira onde exerceu a
função de diretora até 2004, quando se aposentou,
a

Considerando que a prof Judith Silva Souza ajudou a implantar a Casa de Custodia de Feira de Santana,
também atuou na direção do Hotel Feira Palace, integrou clubes sociais e filantrópicos, dividindo o seu tempo
como partÍcipe da sociedade, sem descuidar das suas nobres missões de esposa, mãe de três filhos, além de
quatro netos e um bisneto,
DECRETA:
Art. 1° - Fica denominado de PRAÇA PROFESSORA JUDITH SILVA SOUZA o equipamento público,
localizado no Conjunto Wilson Falcão, na Rua Silva Jardim, vizinha ao nº 79, neste município de Feira de Santana,
Estado da Bahia.
Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro 2019.

COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

JOSÉ FERREIRA PINHEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

CARLOS ALBERTO OLIVEIRA BRITO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
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LEI COMPLEMENTAR
LEI COMPLEMENTAR Nº 124, DE 25 DE OUTUBRO DE 2019.
Dispõe sobre a criação da Superintendência de Operações
e Manutenção - SOMA, para atuar no âmbito do
Município de Feira de Santana e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições,
Faço saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei Complementar Nº 004/2019, de autoria
deste Poder Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º - Fica criada a SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA, assim como fica
criado o cargo a ela correspondente de SUPERINTENDENTE DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO, símbolo DAS, com a
estrutura e competências aqui estabelecidas.
Art. 2º - A SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA, criada nos termos desta Lei,
atuará de forma integrada com os demais órgãos e entidades da Administração Municipal, na consecução dos
objetivos e metas governamentais a ela relacionados.
Art. 3º - A atuação da SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA deverá nortear-se
pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, proporcionalidade, transparência e supremacia do
interesse público e com base nos pressupostos previstos na legislação vigente.
Art. 4º - A SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA deverá articular-se com outros
órgãos ou entidades do Município e com as demais esferas de governo, no desenvolvimento de planos, programas
e projetos que demandem ação governamental conjunta, sempre em observância às disposições da Constituição
Federal, da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes à sua área de
atuação.
Art. 5º - As normas e os procedimentos que orientarão os trabalhos da SUPERINTENDÊNCIA DE
OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA serão definidos e aprovados por ato do Superintendente, nos limites de suas
competências legais e em consonância com as diretrizes e instruções emitidas por órgãos centrais dos sistemas de
administração, planejamento e orçamento, gestão de pessoas, finanças e contabilidade e de controle interno do
Poder Executivo do Município.
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 6º - Ficam criados na estrutura da SOMA os seguintes cargos de provimento temporário, de livre
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo:
I – Superintendente de Operações e Manutenção, 01 (um) cargo;
II – Assessor Jurídico, 01 (um) cargo;
III – Diretor do Departamento de Operações, 01 (um) cargo;
IV – Chefe de Divisão de Manutenção de Prédios Escolares, 01 (um) cargo;
V – Chefe de Divisão de Manutenção de Equipamentos Escolares, 01 (um) cargo;
VI – Chefe de Divisão de Manutenção das Unidades Básicas de Saúde, 01 (um) cargo;
VII – Chefe de Divisão de Manutenção Predial, 01 (um) cargo;
VIII – Diretor do Departamento de Controle Interno e Administrativo, 01 (um) cargo;
IX – Chefe da Divisão de Materiais, 01 (um) cargo.
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Art. 7º - O quadro de cargos de provimento temporário, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Executivo Municipal, de Nível Especial (DAS), de Assessor (DA-1), de Diretor (DA-1) e de Chefe (DA-2), da
SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA, correspondente à sua estrutura organizacional, é o
seguinte:
NOMENCLATURA DO CARGO
Superintendente de Operações e Manutenção
Assessor Jurídico
Diretor do Departamento de Operações
Chefe de Divisão de Manutenção de Prédios Escolares
Chefe de Divisão de Manutenção de Equipamentos Escolares
Chefe de Divisão de Manutenção das Unidades Básicas de Saúde
Chefe de Divisão de Manutenção Predial
Diretor do Departamento de Controle Interno e Administrativo
Chefe da Divisão de Materiais

SÍMBOLO
DAS
DA-1
DA-1
DA-2
DA-2
DA-2
DA-2
DA-1
DA-2

CAPÍTULO III
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS
Art. 8º - A SUPERINTENDÊNCIA DE OPERAÇÕES E MANUTENÇÃO – SOMA é órgão da administração direta,
vinculada ao Gabinete do Prefeito, integrante da estrutura organizacional básica do Sistema Administrativo
Municipal, que tem por finalidade prover a manutenção, recuperação, conservação do patrimônio público em
geral, em especial bens, prédios, equipamentos e espaços públicos, bem como planejar, supervisionar, acompanhar
e fiscalizar os projetos decorrentes de obras de manutenção no plano de conservação e manutenção do patrimônio
público no Município de Feira de Santana, com as seguintes áreas de competência:
I - promoção da manutenção, recuperação, conservação dos bens, prédios, equipamentos e espaços
públicos;
II - planejamento, supervisão, acompanhamento e fiscalização dos projetos e obras de manutenção no
plano de conservação e manutenção do patrimônio público;
III - planejamento da requalificação de edificações públicas;
IV - coordenação e execução de atividades relacionadas com a conservação e manutenção dos bens
públicos;
V - definição, coordenação e execução das políticas, diretrizes e metas relacionadas com o planejamento
da conservação e manutenção do patrimônio público;
VI - cumprimento e garantia do cumprimento das legislações específicas referentes à sua área de atuação.
VII - conservação dos monumentos públicos;
VIII - conservação, preservação, poda e erradicação de árvores situadas nas áreas internas das unidades
que compõem o patrimônio público;
IX - manutenção e conservação de jardins e praças internas das unidades que compõem o patrimônio
público.
CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES
Art. 9º - Compete ao Superintendente de Operações e Manutenção:
I - supervisionar, coordenar, orientar, dirigir e fazer executar os serviços de sua Superintendência, de
acordo com o planejamento geral da administração;
II - expedir instruções para execução das leis e regulamentos;
III - apresentar proposta parcial para elaboração da Lei do Orçamento e relatórios dos serviços de sua
Superintendência;
IV - delegar atribuições aos seus subordinados;
V - assessorar o Prefeito em assuntos de competência da Superintendência;
VI - autorizar a realização de despesas, observando os limites previstos na legislação específica;
VII - expedir portarias e demais atos administrativos relativos a assuntos da Superintendência;
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VIII - orientar, supervisionar e avaliar as atividades de Entidade que lhe é vinculada;
IX - aprovar os planos, programas, projetos, orçamentos e cronogramas de execução e desembolso da
Superintendência;
X - coordenar e apresentar à autoridade competente o processo de implantação e acompanhamento do
Planejamento Estratégico de sua Superintendência;
XI - constituir comissões consultivas de especialistas ou grupos de trabalho, mediante portaria que disporá
sobre sua competência e duração;
XII - apresentar, periodicamente, ou quando lhe for solicitado, relatório de sua gestão ao Prefeito,
indicando os resultados alcançados;
XIII - praticar atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo Prefeito.
Art. 10 - Compete ao Assessor Jurídico:
I - coordenar a assistência jurídica ao Superintendente, dentro dos ramos de atuação;
II - assessorar judicialmente o Superintendente em matérias que lhe sejam afetas;
III - elaborar contratos e convênios, em articulação com os diversos órgãos da Administração Municipal;
IV - elaborar pareceres, projetos de lei, decretos e outras normas em seu campo de especialização;
V - exercer outras atividades correlatas.
Art. 11 - Compete ao Diretor do Departamento de Operações:
I - promover, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades pertinentes
ao Departamento;
II - auxiliar o Superintendente no planejamento, coordenação e execução das atividades operacionais da
Superintendência;
III - elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Superintendente, a proposta dos planos, programas
e projetos a serem desenvolvidos pela unidade, assim como acompanhar a execução do Planejamento Estratégico
no âmbito da Superintendência;
IV - propor ao Superintendente medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou redirecionamento de
programas, projetos e atividades em execução na Superintendência, com vistas à sua otimização;
V - gerenciar a manutenção das estruturas físicas dos prédios públicos do município;
VI - expedir instruções na área de sua competência;
VII - propor ao Superintendente a constituição de comissões ou grupos de trabalho e a designação dos
respectivos responsáveis para a execução de atividades especiais;
VIII - propor ao Superintendente medidas destinadas ao aperfeiçoamento dos programas, projetos e
atividades sob sua coordenação, com vistas à otimização dos resultados;
IX - articular-se com os demais departamentos, com vistas à integração das atividades da
Superintendência;
X - encaminhar ao Superintendente relatórios periódicos referentes às atividades do Departamento;
XI - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
Art. 12 - Compete ao Chefe de Divisão de Manutenção de Prédios Escolares:
I - auxiliar seu superior hierárquico no planejamento, programação e acompanhamento das atividades
atinentes à sua área de atuação;
II - executar atividades específicas de apoio técnico e operacional à sua respectiva Divisão;
III - orientar, coordenar, controlar e avaliar os projetos e atividades sob sua responsabilidade;
IV - executar planos, programas e projetos atinentes à sua área de atuação;
V - cumprir e fazer cumprir o cronograma de trabalho;
VI - preparar e encaminhar ao seu superior hierárquico os relatórios periódicos das atividades de sua
Divisão;
VII - manter seu superior hierárquico informado sobre quaisquer ocorrências em sua respectiva área de
competência;
VIII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
Art. 13 - Compete ao Chefe de Divisão de Manutenção de Equipamentos Escolares:
I – auxiliar seu superior hierárquico no planejamento, programação e acompanhamento das atividades
atinentes à sua área de atuação;
II - executar atividades específicas de apoio técnico e operacional à sua respectiva Divisão;
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III - orientar, coordenar, controlar e avaliar os projetos e atividades sob sua responsabilidade;
IV - executar planos, programas e projetos atinentes à sua área de atuação;
V - cumprir e fazer cumprir o cronograma de trabalho;
VI - preparar e encaminhar ao seu superior hierárquico os relatórios periódicos das atividades de sua
Divisão;
VII - manter seu superior hierárquico informado sobre quaisquer ocorrências em sua respectiva área de
competência;
VIII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
Art. 14 - Compete ao Chefe de Divisão de Manutenção das Unidades Básicas de Saúde:
I - auxiliar seu superior hierárquico no planejamento, programação e acompanhamento das atividades
atinentes à sua área de atuação;
II - executar atividades específicas de apoio técnico e operacional à sua respectiva Divisão;
III - orientar, coordenar, controlar e avaliar os projetos e atividades sob sua responsabilidade;
IV - executar planos, programas e projetos atinentes à sua área de atuação;
V - cumprir e fazer cumprir o cronograma de trabalho;
VI - preparar e encaminhar ao seu superior hierárquico os relatórios periódicos das atividades de sua
Divisão;
VII - manter seu superior hierárquico informado sobre quaisquer ocorrências em sua respectiva área de
competência;
VIII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
Art. 15 - Compete ao Chefe de Divisão de Manutenção de Predial:
I - auxiliar seu superior hierárquico no planejamento, programação e acompanhamento das atividades
atinentes à sua área de atuação;
II - executar atividades específicas de apoio técnico e operacional à sua respectiva Divisão;
III - orientar, coordenar, controlar e avaliar os projetos e atividades sob sua responsabilidade;
IV - executar planos, programas e projetos atinentes à sua área de atuação;
V - cumprir e fazer cumprir o cronograma de trabalho;
VI - preparar e encaminhar ao seu superior hierárquico os relatórios periódicos das atividades de sua
Divisão;
VII - manter seu superior hierárquico informado sobre quaisquer ocorrências em sua respectiva área de
competência;
VIII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
Art. 16 - Compete ao Diretor do Departamento de Controle Interno e Administrativo:
I - promover, orientar, coordenar, controlar, supervisionar e avaliar os trabalhos e as atividades pertinentes
ao Departamento;
II - auxiliar o Superintendente no planejamento, coordenação e execução das atividades operacionais da
Superintendência;
III - elaborar e submeter à apreciação e aprovação do Superintendente, a proposta dos planos, programas
e projetos a serem desenvolvidos pela unidade, assim como acompanhar a execução do Planejamento Estratégico
no âmbito da Superintendência;
IV - propor ao Superintendente medidas destinadas ao aperfeiçoamento ou redirecionamento de
programas, projetos e atividades em execução na Superintendência, com vistas à sua otimização;
V - fornecer o apoio logístico necessário para o pleno exercício das atividades da SMPP, no que se refere à
gestão de recursos humanos, execução orçamentária, receita, contabilidade, administração de material e
administração patrimonial;
VI - expedir instruções na área de sua competência;
VII - propor ao Superintendente a constituição de comissões ou grupos de trabalho e a designação dos
respectivos responsáveis para a execução de atividades especiais;
VIII - propor ao Superintendente medidas destinadas ao aperfeiçoamento dos programas, projetos e
atividades sob sua coordenação, com vistas à otimização dos resultados;
IX - articular-se com os demais departamentos, com vistas à integração das atividades da
Superintendência;
X - encaminhar ao Superintendente relatórios periódicos referentes às atividades do Departamento;
XI - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
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Art. 17 - Compete ao Chefe da Divisão de Materiais:
I - auxiliar seu superior hierárquico no planejamento, programação e acompanhamento das atividades
atinentes à sua área de atuação;
II - executar atividades específicas de apoio técnico e operacional à sua respectiva Divisão;
III - orientar, coordenar, controlar e avaliar os estoques de material sob sua responsabilidade;
IV - executar planos, programas e projetos atinentes à sua área de atuação;
V - cumprir e fazer cumprir o cronograma de trabalho;
VI - preparar e encaminhar ao seu superior hierárquico os relatórios periódicos das atividades de sua
Divisão;
VII - manter seu superior hierárquico informado sobre quaisquer ocorrências em sua respectiva área de
competência;
VIII - desempenhar outras atividades inerentes ao cargo.
CAPÍTULO V
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Art. 18 - Constituem receitas da SOMA as dotações consignadas no orçamento do Município proveniente
de anulações das demais Secretarias e demais órgãos da Administração Direta, créditos especiais, créditos
suplementares e repasses que lhe forem destinados.
Art. 19 - O orçamento da SOMA integrará o orçamento do Município e será aprovado pela Câmara
Municipal.
CAPÍTULO VI
DA EXTINÇÃO
Art. 20 - Ficam extintos os seguintes cargos na estrutura organizacional do Executivo Municipal:
I – Na Secretaria Municipal de Educação – SEDUC:
a) Departamento de Manutenção da Rede Escolar e o cargo a ele correspondente, símbolo DA-1;
b) Divisão de Manutenção dos Equipamentos Escolares e o cargo a ele correspondente, símbolo DA-2;
c) Divisão de Manutenção dos Prédios Escolares e o cargo a ele correspondente, símbolo DA-2.
II – Na Secretaria Municipal de Saúde – SMS:
a) Divisão de Administração e Manutenção das Unidades Básicas de Saúde e o cargo a ele
correspondente, símbolo DA-2.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 - O Poder Executivo Municipal editará os decretos e demais atos administrativos necessários à
regulamentação e aplicação da presente Lei, estando autorizado a realizar as alterações orçamentárias decorrentes
desta Lei.
Art. 22 - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário,
especialmente o Decreto Nº 11.156, de 1º de julho de 2019.
Gabinete do Prefeito, 25 de outubro de 2019.
COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIO COSTA BORGES
CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

CLEUDSON SANTOS ALMEIDA
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO

SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO
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LICITAÇÕES
COMUNICADO – RESULTADO DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS
LICITAÇÃO 013-2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 008-2019
Objeto: Contratação de empresa(s), mediante ata de registro de preço, para o fornecimento de estações de
trabalho (desktops), computadores portáteis (notebooks), monitores para microcomputadores, multifuncionais
laser/led, projetor multimídia, carrinho de recarga tipo “charge mate”, estabilizadores, nobreak e suprimentos
para atender as demandas da Prefeitura de Feira de Santana. Com base no parecer apresentado pelo
Departamento de Projetos e Sistemas da Fundação Municipal de Tecnologia da Informação, Telecomunicação, e
Cultura Egberto Tavares Costas, comunicamos: PRODUS PORDUTOS E SOLUÇÕES PARA INFORMÁTICA LTDA convocada no LOTE 2, amostras aprovadas; M&B SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, convocada no LOTE 6,
amostras reprovadas. Informações no Departamento de Licitação e Contratos - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos
dias úteis, das 08hs30 às 12hs00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Feira de Santana, 25/10/2019. Osmário
de Jesus Oliveira – Pregoeiro

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 237-2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 051-2019.
Objeto: Seleção, habilitação e a contratação de 05 (cinco) agências de propaganda para a execução de serviços
publicitários, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal. Informamos que a
resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de
Santana, 25/10/2019. Osmario de Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

COMUNICADO À SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO
LICITAÇÃO Nº 246-2019 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 154-2019.
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização,
descupinização, controle integrado de pragas e limpeza de caixa d’água nas unidades da FUNTITEC. Informamos
que a resposta à solicitação de esclarecimento encontra-se disponível no site: www.feiradesantana.ba.gov.br.
Feira de Santana, 25/10/2019. Osmario de Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

ERRATA - LICITAÇÃO 052-2019 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA 003-2019 - Avisamos que na publicação do Diário
Oficial Eletrônico do dia 21/09/2019. Onde lê-se: Feira de Santana, 06 de setembro de 2019:.Leia-se: Feira de
Santana, 16 de setembro de 2019. As demais informações permanecem inalteradas FSA, 25/10/2019. Osmario de
Jesus Oliveira - Presidente da CPL.

LICITAÇÃO Nº 270-2019 TOMADA DE PREÇO Nº 042-2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para Aquisição de Equipamento de Sistema de Energia Solar
Fotovoltaica SESFV - ON GRID, Potência 24,09 kwp, incluindo instalação, montagem, elaboração de projeto e
homologação junto a concessionária de energia (COELBA). Tipo: Menor Preço. Data: 19/11/2019 às 08h30. Local:
Salão de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no
Departamento de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 25/10/2019. Osmario de Jesus Oliveira – Presidente da CPL.

LICITAÇÃO 277-2019 – PREGÃO PRESENCIAL 178-2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de buffet com fornecimento de
produtos para eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Tipo: Menor preço.
Data 14/11/2019 às 08h30. Informações no Departamento de Licitação e Contratos, Av. Sampaio, nº 344, Centro,
nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345/8333. Edital no site:
www.feiradesantana.ba.gov.br. Feira de Santana, 25/10/2019. Mylene Cândida Magalhães Ferreira – Pregoeira.
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LICITAÇÃO 278-2019 – PREGÃO ELETRÔNICO 179-2019
Objeto: Aquisição de materiais para recuperação e manutenção das instalações elétricas das Unidades da
Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana-BA Tipo: Menor preço. Data: 13/11/2019 às 08h30.
Informações no Dptº. de Licitação e Contratos - Av. Sampaio, nº 344, Centro, nos dias úteis, das 08hs30 às 12hs00
e das 14h00 às 17h30. Tel.: 75 3602-8345. Edital no site: www.licitacoes-e.com.br. Feira de Santana, 25/10/19.
Mylene Cândida Magalhães Ferreira – Pregoeira.

LICITAÇÃO 300-2019 TOMADA DE PREÇO 048-2019
Objeto: Contratação de pessoa jurídica para implantação da iluminação e decoração provisória de natal e festas de
final de ano (natal encantado 2019), abrangendo instalação, manutenção e retirada, com fornecimento de
material, mão de obra e equipamentos necessários. Tipo: Menor Preço. Data: 18/11/2019 às 08h30. Local: Salão
de Licitações, Av. Sampaio, nº 344, Centro. Edital no site: www.feiradesantana.ba.gov.br. Informações no
Departamento de Licitação e Contratos, mesmo endereço, nos dias úteis, das 08h30 às 12h00 das 14h00 às 17h30.
Tel.: 75 3602 8345/8333. Feira de Santana, 25/10/2019. Sirleide de Oliveira Rodrigues – Presidente da CPL.

SECRETARIAS, AUTARQUIAS, OUTROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEADM Nº 003/2019.
Nomeia Comissão Central para proceder ao Inventário
Anual do Município de Feira de Santana.
O Secretário Municipal de Administração, no uso de suas atribuições, especialmente aquelas
estabelecidas na Lei Orgânica N° 37/90, Emenda n° 29/2006 e no Decreto Normativo n° 5.909, de 06 de novembro
de 1995.
RESOLVE:
Art. 1° - Criar Comissão Central para conferir todo o acervo patrimonial de bens móveis do Município de
Feira de Santana, constituída dos seguintes servidores:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zenóbio Oliveira da Silva, matrícula nº 01072066-0;
Nilda Silva Muniz Sousa, matrícula nº 01080048-4;
Lívia Fernandes de Queiroz, matrícula nº 01083501-3;
Roberto Ferreira dos Santos, matrícula nº 01077381-3;
Joeldson Lima Sena, matrícula nº 01073116-4;
Elimar Luiz de Oliveira Júnior, matrícula nº 01076044-0;
Leonir Barros Souza Cerqueira, matrícula nº 60002390-3;
Rubemar Santana Santos, matrícula nº 01075407-5.

Parágrafo único - A presidência da Comissão será exercida por Zenóbio Oliveira da Silva e terá o prazo de
30 (trinta) dias para encaminhar à Secretaria Municipal de Administração o Relatório Conclusivo.
Art. 2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana, 25 de outubro de 2019.
SEBASTIÃO EDUARDO DA CUNHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
COMISSÃO DE SELEÇÃO

DECERETO MUNICIPAL Nº 11.188 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
ALTERADO PELO DECRETO MUNCIPAL Nº 11.230 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

PARECER
RECURSO ADMINISTRATIVO EDITAL Nº002/2019-SECEL-PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1172/2019
OBJETIVANDO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE
PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DOS
PROJETOS, ATIVIDADES E INICIATIVAS QUE VALORIZEM SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS DOS IDEAIS DE LUTA,
LIBERDADE E EMANCIPAÇÃO EM REFERENCIA AO MÊS DO NOVEMBRO NEGRO/CONSCIÊNCIA NEGRA, E AFIM DE
FORTALECER NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O COMBATE À INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZES
AFRICANA.
Trata-se em síntese de recurso administrativo interposto pela OSC-Associação Cultural Comunitária
Afropop Pandeirada Tambores Urbanos, associação privada, inscrita no CNPJ-17.262.468/0001-57, contra a
decisão preliminar da Comissão de Seleção, publicada no Diário Oficial Municipal Edição nº1111- Ano V- de 09 de
outubro de 2019.
Para tanto, alegou-se em síntese que a OSC-Associação Cultural Colerinho da Bahia, não cumpre os
requisitos exigidos no Edital em julgamento. Requereu, por fim, a reforma da decisão, com a desclassificação da
OSC- Associação Cultural Colerinho da Bahia, do certame.
Para tanto, questiona-que:
1. Quanto aos critérios de Julgamentos conforme estabelecidos na tabela 1 do item 5.8 do
Chamamento Público em analise houveram empates em 4(quatro) quesitos de avaliação em apenas 1 (um)
deles uma diferença de 1(um) décimo ocorrendo um empate técnico no 1º quesito posto isto, indaga-se: O que
determinou essa diferença de apenas 1(um) decimo?
2. A Soma da Pontuação Total, está equivocada o valor da pontuação da Associação Cultural Colerinho
da Bahia, consta 9.2 quando na realidade o total é de 9.3, e a soma da ACCATU consta de 8.5, quando na
realidade é de 9.2, que é justamente a diferença de 1(um) décimo. Diante deste erro crasso de soma, questionase: O que determinou uma diferença total de 0.7(sete) décimos quando na verdade é apenas 1 (um) décimo?
3. Ainda no resultado tem uma desclassificação da terceira concorrente a Associação Teatral Cultural
Renascer, por motivo da apresentação ou não de um portifolio, sendo que não consta da relação de documentos
solicitado no momento da inscrição conforme consta no item 5.6 RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS
do item a) ao item i), considerando que este item tem duas letras a), a partir disto, indaga-se: Porque esta
Comissão de Seleção e Julgamento, não seguiu o que consta no edital público no DOFS

I - RELATÓRIO
O Edital de Chamamento Publico n° 002/2019 foi publicado no Diário Oficial do Município em 17 de
agosto de 2019 Ano V- Edição nº 1072, ficando disponível, ficando disponível no site do município, pelo prazo de
30 dias, em conformidade com qLie preceitua o art. 26, da Lei Federal n° 13.019 de 2014, ao que exara:
Art. 26. O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sitio oficial da administração pública na
internet, com antecedência mínima de trinta dias.
A Comissão publicou o Comunicado de Interposição de Recurso e Abertura de Prazo para Contrarrazões
no Diário Oficial Municipal do dia 15 de outubro de 2019, Ano V-Edição 1115.
Transcorrido o prazo, houve contrarrazões ao Recurso que fora acolhido em partes.
É o relatório.
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4.DO MÉRITO

Insurge-se a OSC recorrente contra decisão tomada pela Comissão de Seleção no curso do Chamamento
Público nº 002/2019, com base no Item 6. línea a, do Edital em curso.
O recurso administrativo foi interposto no prazo e formas legais, tal como previsto no Item 6. línea a, do
Edital em curso.
Disto isso passamos a responder aos questionamentos feitos pela Recorrente:
Imprescindível verificar que a Recorrente ao interpor Recurso, mencionou que a Associação Cultural
Colerinho da Bahia não possui CNAE-Cadastro Nacional de Atividades Econômicas compatível com o objeto do
certame em curso.
Cumpre registrar que a Comissão após consulta ao CNAE-Cadastro Nacional de Atividades Econômicas
afastou qualquer hipótese de desclassificação da OSC- Associação Cultural Colerinho da Bahia por este quesito.
Hierarquia:
Seção:

S

Divisão:
Grupo:
Classe:
Subclasse:

OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS
94 ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÕES ASSOCIATIVAS
94.9 Atividades de organizações associativas não especificadas
anteriormente
94.99-5 Atividades associativas não especificadas anteriormente
9499-5/00 Atividades associativas não especificadas
anteriormente

Notas Explicativas:
Esta subclasse compreende:
- as atividades de organizações associativas diversas criadas para defesa de causas de caráter público ou
objetivos particulares não relacionadas a qualquer atividade classificada em outras classes, tais como:
- as organizações que prestam apoio a serviços municipais e educativos
- as associações feministas
- as organizações de proteção de grupos étnicos e minoritários (grifo nosso).
- as associações de consumidores
- as associações de pais de alunos
- as associações e clubes estudantis
- as fraternidades
Fonte: https://concla.ibge.gov.br/
Referente a desclassificação da OSC- Associação Teatral Cultural Renascer, cumpre informar que a OSC
desclassificada, fora habilitada documentalmente na primeira etapa deste processo, tendo sua desclassificação
justificada por esta Comissão de Seleção, após analise da proposta e do portfolio apresentado pela OSC
desclassificada, que não possui experiência comprovada de execução de ações e projetos voltados para a cultura
afro-brasileira.
A recorrente questiona a diferença das notas do resultado provisório, sobre este ponto a Comissão de
Seleção informa que os critérios de analises usados para avaliação das proposta, seguiram de forma fiel o previsto
na tabela 1 do item 5.8 do certame em curso.
Esclarecemos que as propostas foram analisadas individualmente por cada membro desta Comissão,
tendo os resultados de cada critério somado e dividido por três, chegando ao valor médio para cada critério. A
recorrente ainda alega a diferença entre os valores totais, cumpre a esta Comissão reconhecer o erro de digitação.
Cumpre informar que a Associação Cultural Colerinho da Bahia, solicitou a esta Comissão, a retirada de
sua participação neste processo de Chamamento Público.
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I. CONCLUSÃO
Com base no exposto, a Comissão de Seleção, afirma convencimento no sentido de que, em que pese os
argumentos da Recorrente, tal pleito merece ACOLHIMENTO PARCIAL, vez que a decisão desta Comissão está
fulcrada nos princípios da Lei Federal 13.019/2014 e Decreto Municipal 10.166/2017.
I. DECISÃO FINAL
Esta Comissão de Seleção decide ACOLHER PARCIALMENTE o Recurso Interposto pela Associação Cultural
Comunitária AFROPOP PANDEIRADA TAMBORES URBANOS.
Esta Comissão de Seleção decide ACOLHER o pedido de retirada de participação deste Certame
apresentado pela OSC-Associação Cultural Colerinho da Bahia.
Esta Comissão de Seleção decide publicar em definitivo Resultado Final do Chamamento Público do Edital
002/2019.
Por fim, ratificamos que o processo de seleção de propostas aqui em apreço seguiu dentro de total
normalidade processual, primando pela transparência e pelo mais absoluto interesse público.

Feira de Santana, 23 de outubro de 2019.

COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
Rose Di Paula Dias de Oliveira Silva
Matricula nº 01075140-1-Presidente
Geovanny da Silva Ferreira
Matricula nº 60002336-7 -Membro
Carlos Alberto Carvalho da Silva
Matricula nº 60003442-1-Membro

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1172/2019
Chamamento Público 002/2019-SECEL

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na
Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal 10.166/2017 e a vista das informações circunstanciadas no
processo administrativo Nº 1172/2019, ACOLHE, parecer emitido pela Comissão de Seleção do certame em curso.
Feira de Santana, 24 de outubro de 2019.
EDSON FELLONI BORGES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.
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COMISSÃO DE SELEÇÃO
DECERETO MUNICIPAL Nº 11.188 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
ALTERADO PELO DECRETO MUNCIPAL Nº 11.230 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019
RESULTADO FINAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1172-2019 OBJETO: OBJETIVANDO A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E
A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS
FINANCEIROS PARA A EXECUÇÃO DOS PROJETOS, ATIVIDADES E INICIATIVAS QUE VALORIZEM SÍMBOLOS E SIGNIFICADOS
DOS IDEAIS DE LUTA, LIBERDADE E EMANCIPAÇÃO EM REFERENCIA AO MÊS DO NOVEMBRO NEGRO/CONSCIÊNCIA NEGRA, E
AFIM DE FORTALECER NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO A PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, O COMBATE À INTOLERÂNCIA
RELIGIOSA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZES AFRICANA.

Aos vinte e três dias outubro de dois mil e dezenove, Após transcurso do prazo previsto no edital,
houve interposição de recursos e contrarrazão, a Comissão de Seleção torna público o resultado final do Edital
de Chamamento Público nº002/2019/SECEL, na sala de reunião da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e
Lazer, sito à Rua Estados Unidos, 37, Centro, Feira de Santana, Bahia, às nove horas e dez minutos, presentes
na reunião os membros da Comissão, a presidente deu inicio a reunião bem como os procedimentos de analise
do recurso e contra recurso conforme estabelecido no edital.
COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO
Rose Di Paula Dias de Oliveira Silva
Matricula nº 01075140-1-Presidente
Geovanny da Silva Ferreira
Matricula nº 60002336-7 -Membro
Carlos Alberto Carvalho da Silva
Matricula nº 60003442-1-Membro

2. SELEÇÃO E JULGAMENTO DA PROPOSTA
2.1. Propostas Classificadas
Organização da
Sociedade Civil
Ordem de
Classificação

1. Associação
Cultural Colerinho da
Bahia-CNPJ10.171.193/0001-05
2. Associação
Cultural Comunitária
AFROPOP
PANDEIRADA
TAMBORES
URBANOS-CNPJ17.262.468-57

Critérios de Julgamentos Conforme estabelecidos na tabela 2 do item 8.3 do Chamamento em analise.
(A) Informações sobre ações
(B) Adequação da (C) Descrição da realidade
a serem executadas, metas a proposta aos objetivos objeto da parceria e do
serem atingidas, indicadores da política, do plano, nexo entre essa realidade
que aferirão o cumprimento do programa ou da e a atividade ou projeto
das metas e prazos para a ação em que se insere
proposto.
execução das ações e para o
a parceria.
cumprimento das metas.

(D) Adequação da
proposta ao valor
de referência
constante do
Edital, com
menção expressa
ao valor global da
proposta.

(E) Capacidade técnicooperacional da instituição
proponente, por meio de
experiência comprovada no
portfólio de realizações na
gestão de atividades ou
projetos relacionados ao
objeto da parceria ou de
natureza semelhante.

PONTUAÇÃO
TOTAL

3,6

2,0

1,0

1,0

1,7

9,3

3,5

2,0

1,0

1,0

1,7

9,2

2.2 Proposta Desclassificadas
*Associação Teatral Cultural Renascer-CNPJ 11.334.909/0001-00 Proposta desclassificada conforme o critério de
julgamento (E) da tabela 1 do item 5.8 do certame em analise.
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COMISSÃO DE SELEÇÃO
DECERETO MUNICIPAL Nº 11.188 DE 16 DE AGOSTO DE 2019
ALTERADO PELO DECRETO MUNCIPAL Nº 11.230 DE 16 DE SETEMBRO DE 2019

COMUNICADO DE DESISTÊNCIA
Informamos a quem interessar possa, que a Comissão de Seleção, recebeu em 22/10/2019, comunicado
formal da Associação Cultural Colerinho da Bahia, informando sua desistência de participação no Chamamento
Público 02/2019-SECEL.
Feira de Santana, 23 de outubro de 2019.

COMISSÃO DE SELEÇÃO E JULGAMENTO

Rose Di Paula Dias de Oliveira Silva
Matricula nº 01075140-1-Presidente
Geovanny da Silva Ferreira
Matricula nº 60002336-7 -Membro
Carlos Alberto Carvalho da Silva
Matricula nº 60003442-1-Membro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO 002/2019-SECEL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1172/2019

O Secretário Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, no uso de suas atribuições legais, com fundamento na
Lei Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal 10.166/2017 e a vista das informações circunstanciadas no
processo administrativo Nº 1172/2019, homologa e torna público o resultado final do Chamamento Público tendo
como objeto a Celebração do Termo de Colaboração e a consecução de finalidade de interesse público e recíproco
que envolve a transferência de recursos financeiros para a execução dos projetos, atividades e iniciativas que
valorizem símbolos e significados dos ideais de luta, liberdade e emancipação em referencia ao mês do novembro
negro/consciência negra, e afim de fortalecer no âmbito do município a promoção da igualdade racial, o combate
à intolerância religiosa e desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais de matrizes africana.
Em virtude da desistência da 1ª classificada no certame Associação Cultural Colerinho da Bahia, fica a 2ª
classificada Associação Cultural Comunitária Afropop Pandeirada Tambores Urbanos-Vencedora- Valor R$
50.000,00(cinquenta mil reais)
.
Feira de Santana, 24 de outubro de 2019.

EDSON FELLONI BORGES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL Nº 19/2019.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no uso de suas atribuições e no exercício
da competência delegada pela Lei Municipal Nº. 120/2018 (Código de Meio Ambiente), e de acordo com o que
consta no Parecer Técnico N° 124/2019 do Processo Nº. 32.766/2019 – DIV. DLA.
DECLARA:
A atividade de Fabricação de atividade de Fabricação de produtos madeira com tratamento (cabines,
carrocerias, e reboques para caminhões), com consumo mensal de aproximadamente 84 m³/ano, desenvolvida
pela empresa Milton Souza da Silva e CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob N° 07.089.587/0001-04, e inscrição municipal
N° 32.318-7, localizada na Rua Rio Vermelho, n° 150 - Santa Mônica, Feira de Santana-BA, CEP: 44.078-090,
coordenadas geográficas: 12° 16’ 10.48” S e 38° 55’ 59.42” O. Está enquadrada na DIVISÃO C: INDÚSTRIAS, Grupo
– C4 Madeira e Mobiliário Sub Grupo – C4.2.1 Fabricação de Artefatos de Madeira com Tratamento (Pintura,
Verniz, Cola e Assemelhados) de acordo, com Anexo I da RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 4.579, DE 06 DE MARÇO DE
2018. Devido ao porte apresentado, a atividade é Dispensada de Licença Ambiental, todavia, oportuno advertir da
necessidade do cumprimento das condicionantes relacionadas abaixo.
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer no
Projeto apresentado, ou a renovação da licença ambiental, conforme Lei Complementar Municipal 120/2018.
II. Apresentar a metragem da exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors etc.), visando cumprir o Decreto Municipal nº 8.300/2011 que regulamenta a
cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 dias.
III. Apresentar em definitivo o Parecer de Uso e Ocupação do Solo, e as alterações de endereço no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica, bem como, na Certidão Negativa de Tributos Municipais;
IV. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias mais
Limpas (PmaisL);
V. Armazenar os resíduos, de acordo, a Resolução CONAMA 275/2001 e as normas técnicas e pertinentes,
apresentar fotografias do local. Prazo: contínuo.
VI. Dispor os resíduos sólidos de origem domésticos gerados durante a operação do empreendimento, em
local adequado, devidamente acondicionados, em cumprimento à NBR 10004 e CONAMA Nº. 307/2002 e suas
atualizações, encaminhando-os para destinação final em locais legalmente autorizados pelo poder público;
VII. Promover a segregação dos resíduos gerados na unidade, priorizando sempre a reutilização e a reciclagem
dos resíduos. Promover o correto acondicionamento, transporte e tratamento final.
VIII. Apresentar anualmente em forma de planilha o Plano de Movimentação de Resíduos, descrevendo
qualitativamente e quantitativamente os resíduos gerados durante a execução dos serviços, bem como, o
manifesto de transporte de resíduos.
IX. Entregar os resíduos sólidos gerados na empresa, sempre priorizando, a destinação socioambiental dos
resíduos gerados. Recolher comprovantes de entrega dos resíduos e manter armazenados para eventuais
fiscalizações pelos órgãos responsáveis. Prazo: Contínuo.
X. Elaborar e implantar o Projeto de Incêndio e Pânico para a unidade, em função da atividade desenvolvida
oferecer riscos de incêndios devido a natureza da matéria prima (madeira, tinta, solvente). Prazo: 180 (cento e
oitenta) dias.
XI. Providenciar proteção das correias para as máquinas, adequando a com Norma Regulamentadora 12 (NR12) do Ministério do Trabalho que ampliou as exigências de segurança para a utilização de transportadores de
correias. Na prática, a resolução implica em adequações tanto para fabricantes de equipamentos quanto para
usuários, incluindo condições mínimas de segurança, como a utilização de proteções para evitar o contato do
operador com partes rotativas ou em movimento das máquinas. Apresentar o registro fotográfico das mudanças
realizadas. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XII. Manter a área dos extintores com livre acesso de acordo com Norma Regulamentadora 23 (NR-23) do
Ministério do Trabalho.
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XIII. Realizar a limpeza dos resíduos localizados na área externa da unidade. Encaminhar registro fotográfico.
Prazo: 30 (trinta) dias.
XIV. Elaborar e executar um Programa de Educação Ambiental que deverá atender no mínimo 90% dos
funcionários da empresa, com o objetivo de criar multiplicadores das ações de conscientização ambiental,
ressalvando-se a importância da preservação ambiental e gestão sustentável dos recursos naturais, contemplando,
principalmente os eixos temáticos: Gestão das águas, gestão dos resíduos sólidos, e poluição atmosférica e sonora,
Segurança do trabalho e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Porventura, haja
alteração no quadro profissional, este deverá passar pelo Programa de Educação Ambiental. Prazo: 120 (cento e vinte)
dias, após o funcionamento.
XV. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários da
obra, conforme Norma regulamentadora NR Nº. 006/78 do Ministério do Trabalho (botas, luvas, protetores
auricular tipo plug e abafador, óculos de proteção e máscara facial);
XVI. Elaborar, apresentar na SEMMAM e implantar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, com a
execução das ações e metas concernentes ao PPRA.
XVII. Elaborar e apresentar após o funcionamento do empreendimento um Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO.
XVIII. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle
e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:





Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a DLA;
Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.

O ato de não exigir o Licença Ambiental aqui declarada, não isenta o interessado de cumprir as normas e
padrões ambientais, da fiscalização exercida pelos órgãos competentes, nem de obter a Anuência e/ou
Autorizações das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal quando couber, ressalvando que a
referida inexigibilidade pode ser revogada nos casos de alteração da legislação vigente.
Feira de Santana – BA, 22 de outubro de 2019.

Arcenio José Oliveira.
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL Nº 20/2019.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no uso de suas atribuições e no exercício
da competência delegada pela Lei Municipal Nº. 120/2018 (Código de Meio Ambiente), e de acordo com o que
consta no Parecer Técnico N° 125/2019 do Processo Nº. 30.067/2019 – DIV. DLA.
DECLARA:
A atividade de Fabricação de produtos madeira com tratamento (cabines, carrocerias e reboques para
caminhões), com consumo mensal de aproximadamente 84 m³/anual, desenvolvida pela empresa Portal do Sertão
Implementos Rodoviários LTDA, nome fantasia Carroceria Silva, inscrita no CNPJ sob n° 15.800.500/0001-85 e
Inscrição Municipal: 62.231-1, situada Rua Rio Vermelho, nº 150 Santa Mônica, Feira de Santana - BA, coordenadas
geográficas: 12° 16’ 10.48” Latitude e 38° 55’ 59.42” Longitude, está enquadrada na DIVISÃO C: INDÚSTRIAS,
Grupo – C4 Madeira e Mobiliário Sub Grupo – C4.2.1 Fabricação de Artefatos de Madeira com Tratamento
(Pintura, Verniz,Cola e Assemelhados).de acordo, com Anexo I da RESOLUÇÃO CEPRAM Nº 4.579, 06/03/2018.
Devido ao porte apresentado, a atividade é DISPENSADA DE LICENÇA AMBIENTAL, todavia, oportuno advertir da
necessidade do cumprimento das condicionantes relacionadas abaixo.
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer
no Projeto apresentado, ou a renovação da licença ambiental, conforme Lei Complementar Municipal 120/2018.
II. Apresentar a metragem da exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de
terceiros (Tottem, Painel, Outdoors etc.), visando cumprir o Decreto Municipal nº 8.300/2011 que regulamenta a
cobrança da Licença para Exploração dos Meios de Publicidade; Prazo: 60 dias.
III. Apresentar em definitivo o Parecer de Uso e Ocupação do Solo.
IV. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL);
V. Armazenar os resíduos, de acordo, a Resolução CONAMA 275/2001 e as normas técnicas e
pertinentes, apresentar fotografias do local. Prazo: contínuo.
VI. Dispor os resíduos sólidos de origem domésticos gerados durante a operação do empreendimento, em
local adequado, devidamente acondicionados, em cumprimento à NBR 10004 e CONAMA Nº. 307/2002 e suas
atualizações, encaminhando-os para destinação final em locais legalmente autorizados pelo poder público;
VII. Promover a segregação dos resíduos gerados na unidade, priorizando sempre a reutilização e a
reciclagem dos resíduos. Promover o correto acondicionamento, transporte e tratamento final.
VIII.
Apresentar anualmente em forma de planilha o Plano de Movimentação de Resíduos,
descrevendo qualitativamente e quantitativamente os resíduos gerados durante a execução dos serviços, bem
como, o manifesto de transporte de resíduos.
IX. Entregar os resíduos sólidos gerados na empresa, sempre priorizando, a destinação socioambiental
dos resíduos gerados. Recolher comprovantes de entrega dos resíduos e manter armazenados para eventuais
fiscalizações pelos órgãos responsáveis. Prazo: Contínuo.
X. Elaborar e implantar o Projeto de Incêndio e Pânico para a unidade, em função da atividade
desenvolvida oferecer riscos de incêndios devido a natureza da matéria prima (madeira, tinta, solvente). Prazo:
180 (cento e oitenta) dias.
XI. Providenciar proteção das correias para as máquinas, adequando a com Norma Regulamentadora 12
(NR-12) do Ministério do Trabalho que ampliou as exigências de segurança para a utilização de transportadores de
correias. Na prática, a resolução implica em adequações tanto para fabricantes de equipamentos quanto para
usuários, incluindo condições mínimas de segurança, como a utilização de proteções para evitar o contato do
operador com partes rotativas ou em movimento das máquinas. Apresentar o registro fotográfico das mudanças
realizadas. Prazo: 60 (sessenta) dias.
XII. Manter a área dos extintores com livre acesso de acordo com Norma Regulamentadora 23 (NR-23) do
Ministério do Trabalho.
XIII. Realizar a limpeza dos resíduos localizados na área externa da unidade. Encaminhar registro
fotográfico. Prazo: 30 (trinta) dias.
XIV. Elaborar e executar um Programa de Educação Ambiental que deverá atender no mínimo 90% dos
funcionários da empresa, com o objetivo de criar multiplicadores das ações de conscientização ambiental,
ressalvando-se a importância da preservação ambiental e gestão sustentável dos recursos naturais, contemplando,
principalmente os eixos temáticos: Gestão das águas, gestão dos resíduos sólidos, e poluição atmosférica e sonora,
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Segurança do trabalho e a importância do uso dos equipamentos de proteção individual e coletiva. Porventura, haja
alteração no quadro profissional, este deverá passar pelo Programa de Educação Ambiental. Prazo: 120 (cento e vinte)
dias, após o funcionamento.
XV. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos
funcionários da obra, conforme Norma regulamentadora NR Nº. 006/78 do Ministério do Trabalho (botas, luvas,
protetores auricular tipo plug e abafador, óculos de proteção e máscara facial);
XVI. Elaborar, apresentar na SEMMAM e implantar Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA,
com a execução das ações e metas concernentes ao PPRA.
XVII. Elaborar e apresentar após o funcionamento do empreendimento um Programa de Controle Médico e
Saúde Ocupacional – PCMSO.
XVIII. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de
controle e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, quando ocorrer:





Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a DLA;
Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.

O ato de não exigir o Licença Ambiental aqui declarada, não isenta o interessado de cumprir as normas e
padrões ambientais, da fiscalização exercida pelos órgãos competentes, nem de obter a Anuência e/ou
Autorizações das outras instâncias no âmbito Federal, Estadual ou Municipal quando couber, ressalvando que a
referida inexigibilidade pode ser revogada nos casos de alteração da legislação vigente.
Feira de Santana – BA, 22 de outubro de 2019.

Arcenio José Oliveira.
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO
PORTARIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
PORTARIA Nº 89, DE 22 DE OUTUBRO DE 2019.
O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais, no exercício da competência que lhe foi
delegada pela Lei Municipal Complementar Nº 120/2018 (Código de Meio Ambiente), de acordo com o Parecer
Técnico Nº 123/2019 e tendo em vista o que consta do Processo Nº 8.272/2019 - DIV.LIC – LO.
RESOLVE:
Art. 1º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LO), válida pelo prazo de 03(três) anos, a
Empresa Indústria Belgo Bekaert Arames LTDA, inscrita no CNPJ Nº 61.074.506/0025-07, localizada na Avenida
Dep. Luís Eduardo Magalhães – S/N, Rodovia BR 324, Km 525, Limoeiro, CEP 44.077.005 – Feira de Santana – Bahia
Coordenadas Geográficas (UTM): Zona Lat. 12º18´43´´ S e Long. 38º52´59´´ W, para dar continuidade às atividades
de produção de 189.600 toneladas/ano de fabricação de Telas e Outros Artigos de Arame, Ferragens, Ferramentas
de Corte, Fios Metálicos e Trefilados, Pregos, Tachas, Latas e Tampas e Semelhantes. De acordo com o projeto
apresentado, mediante o cumprimento da Legislação Ambiental em vigor. Portanto, propomos a necessidade do
cumprimento das condicionantes e constantes da natureza da Licença Ambiental de Operação que se encontram
abaixo.
CONDICIONANTES PROPOSTOS.
I. Requerer previamente, à SEMMAM, a competente licença no caso de alteração que venha a ocorrer no
Projeto apresentado, conforme Lei Municipal nº 041/09, alterada pela Lei Complementar Nº 120/2018 de
26/12/2018 e suas alterações; Prazo: 120 dias antes do vencimento da licença.
II. Apresentar exploração ou instalação de qualquer meio de publicidade, própria ou de terceiros,
visando cumprir o Decreto Municipal nº 8.300/2011 que regulamenta a cobrança da Licença para Exploração
dos Meios de Publicidade; Prazo: 30 dias.
III. Fornecer e fiscalizar o uso obrigatório dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) aos funcionários
da indústria, conforme Norma regulamentadora NR Nº. 006/78 do Ministério do Trabalho; Prazo: contínuo.
IV. Operar e gerenciar o empreendimento priorizando sempre a aplicação dos conceitos de Tecnologias
mais Limpas (PmaisL); Apresentar relatório de mediadas adotadas; Prazo: Quando da renovação.
V. Armazenar os resíduos, de acordo, a Resolução CONAMA 275/2001 e as normas técnicas e pertinentes,
apresentar fotografias do local. Prazo: contínuo.
VI. Dispor temporariamente os resíduos sólidos de origem doméstica gerados durante a operação do
empreendimento, em local adequado, devidamente acondicionados, em cumprimento à NBR 10004,
encaminhando-os para destinação final em locais legalmente autorizados pelo poder público (aterro sanitário);
Adotar procedimentos na empresa que visem à máxima redução na geração de resíduos sólidos, assim como a
recuperação, reutilização e reciclagem deste material; Frequência: diariamente.
VII. Apresentar na SEMMAM anualmente em forma de planilha o Plano de Movimentação de Resíduos e
Efluentes, descrevendo qualitativamente e quantitativamente os resíduos gerados na indústria,
acondicionamento, transporte e tratamento final.
VIII. Substitui sempre que possível produtos contendo substâncias perigosas Por outras similares isentos
deste. Sempre
IX. Encaminhar as cinzas de chumbo para empresas de reciclagem com licença ambiental, conforme
descrito no PGRS. Manter inventario quantitativo anual de saída deste resíduo, disponível a fiscalização da
SEMMAM.
X. Apresentar o relatório da ação/execução do Programa de Educação Ambiental ministrado aos
funcionários da indústria, atualizados com frequências e fotografias, contemplando as capacitações; a) Riscos
decorrentes da exposição, manifestações da intoxicação por chumbo e cobre e formas de prevenção da absorção
destes metais, informação aos trabalhadores dos resultados de exames toxicológicos, divulgação dos resultados
das avaliações Ambientais e medidas de segurança (uso de EPI’s). Frequência anual.
XI. Manter o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA atualizados, objetivando fornecer
informações necessárias para uma rápida e efetiva tomada de decisão nos casos de emergência durante a
produtividade da empresa, bem como mantê-lo atualizado diante dos funcionários.
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XII. Apresentar na SEMMAM no prazo de 60 (sessenta) dias, o Atestado de Vistoria de Corpo de Bombeiro –
AVCB.
XIII. Apresentar na SEMMAM, o monitoramento do efluente industrial (água acidulada) gerado em
observância aos parâmetros – DBO, DQO, OD, pH, cor, turbidez, sólido sedimentáveis, óleos e graxas, zinco (Zn),
Cromo (Cr+3 e Cr+6), Cobre (Cu), Níquel (Ni) e Estanho (Sn). Prazo: Um ano.
XIV. Realizar amostragens isocinéticas nas chaminés das fontes estacionárias do processo de banho de
chumbo/acobreamento/decapagem ácida para a determinação dos valores médios da taxa de emissão e
concentração dos seguintes poluentes atmosféricos: 1 Óxido de nitrogênio – NOX (como NO2) na chaminé que faz
a tiragem da queima do gás natural – Este resultado deve ser expresso na unidade de concentração MG/Nm³, em
base seca e 3% de excesso de oxigênio (Resolução CONAMA nº 382/2006; 2 Cloro como HCl na chaminé que faz a
tiragem do sistema de decapagem ácida; 3 Chumbo (Pb), NOX (como NO2), Dióxido de enxofre – SOX e Material
Particulado – MP na Chaminé interligada à coifa que faz a tiragem dos gases do banho de chumbo. Os resultados
para Pb, MP e SOx devem ser expressos na unidade de concentração MG/Nm3, em base seca e sem diluição
(Resolução CONAMA nº 382/2006). Apresentar ao INEMA o relatório dos resultados, com conclusões
recomendações e medidas mitigadoras se pertinente. Frequência: Anual.
XV. Atualizar sempre que necessário o APR – Análise Preliminar de Riscos da empresa aumentando as
recomendações de segurança apresentada para operação da unidade; Continuo.
XVI. Apresentar o Balanço Ambiental com as melhorias efetuadas no período de vigência desta Licença
Ambiental e o cronograma de novas ações a serem implantadas no próximo período de renovação; Quanto da
renovação.
XVII. Apresentar a SEMMAM relatório de comprimento de condicionantes, anexados ao processo de
renovação da Licença Ambiental de Operação – LO; Prazo: Quando da renovação.
XVIII. Manter cópia da Portaria relativa à Licença Ambiental de Operação no endereço de desenvolvimento
das atividades do empreendimento, para a empresa Indústria Metalúrgica Belgo Bekaert Arames LTDA, localizado
na Avenida Dep. Luís Eduardo Magalhães – S/N, Rodovia BR 324, Km 525, Limoeiro, CEP 44.077.005, MUNICÍPIO
FEIRA DE SANTANA UF BAHIA, para acompanhamento de cumprimento das condicionantes.
XIX. A SEMMAM, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle
e adequação, suspender ou cancelar a presente Licença, 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 - LAO;
 Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde;
 Superveniência de normas técnicas e legais sobre o assunto.
Art. 2º - Esta Licença Ambiental de Operação refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMMAM, 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 Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos
condicionantes acima citados, seja mantidos disponíveis 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, 22 de outubro 2019.
Arcenio José de Oliveira.
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PORTARIA SEDESO Nº 005 /2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no
uso de suas atribuições, com base nos artigos 171 e seguintes da Lei Complementar nº 01/94 e considerando as
denúncias referente a concessão de Benefícios Eventuais – Auxílio Funeral,
RESOLVE:
Art. 1º - Determinar a instauração de Sindicância para apurar denúncia de fatos relacionados a concessão
de Benefícios Eventuais – Auxílio Funeral, composta pelos seguintes membros:
I – Pedro Américo de Santana Silva Lopes - Matrícula nº 01083350-8;
II – Cristiano Queiroz da Silva – Matrícula n° 6003138-8;
III – Soneide Cristina Oliveira Rios Teixeira – Matrícula nº 01076670-5.
Parágrafo único - A Presidência será exercida pelo primeiro integrante da comissão e, no prazo de 15 dias,
encaminhará o relatório Conclusivo à Secretária Municipal de Serviços Públicos, a contar da data da publicação
desta Portaria.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Feira de Santana, 26 de outubro de 2019.
PABLO ROBERTO GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA
TERMO DE RETIFICAÇÃO

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE FEIRA DE SANTANA NESTE ATO, REPRESENTADA POR SUA DIRETORA PRESIDENTE
SRA. GILBERTE LUCAS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, RESOLVE RETIFICAR A PUBLICAÇÃO DO DIA
25/10/2019 - PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, ANO V EDIÇÃO: 1125, REFERENTE TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATONº.017-2018-1123, COM A MICRO COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, CONSIDERAR O QUE SEGUE ABAIXO:
 ONDE SE LÊ: DATA DE VENCIMENTO 01 DE FEVEREIRO DE 2019


LEIA-SE: DATA DE VENCIMENTO 01 DE FEVEREIRO DE 2020
Feira de Santana, 25 de outubro de 2019.
Gilberte Lucas
Diretora Presidente-Fundação Hospitalar de Feira de Santana
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO,
TELECOMUNICAÇÕES E CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA
ADITIVO Nº 17-2019-1022AC
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E CULTURA
EGBERTO TAVARES COSTA. CONTRATADO: TJE LOCAÇÃO DE TOLDOS LTDA: Aditar o contrato N° 06-2019-1022C,
firmado em 01/03/2019, com valor originário de R$ 295.125,00. Fica estabelecido que a contratante deverá pagar
à contratada pelos acréscimos de serviços o valor de R$ 72.722,73 (setenta e dois mil, setecentos e vinte e dois
reais e setenta e três centavos), sendo R$ 28.424,01 (vinte e oito mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e um
centavo), referente ao Lote II – Locação de Palcos e o valor de R$ 44.298,72 (quarenta e quatro mil, duzentos e
noventa e oito reais e setenta e dois centavos) referente ao Lote III – Locação de Toldos, correspondente a
aproximadamente 24,69% e 24,61%, do contrato originário, passando o valor global do contrato atualizado para
R$ 367.847,73 (trezentos e sessenta e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e três centavos).
DATA: 16/10/2019.

ADITIVO Nº 14-2019-1022AC
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TELECOMUNICAÇÕES E
CULTURA EGBERTO TAVARES COSTA. CONTRATADO: MAMLUZ ENTRETENIMENTO LTDA - ME: Aditar o
contrato N° 26-2018-1022C, firmado em 17/10/2018, com valor originário de R$ 646.000,00. Fica
estabelecido que o contratante deverá pagar à contratada pelos acréscimos de serviço o valor de R$
46.937,50 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos), correspondente a
aproximadamente 7,27% do valor do contrato originário, passando o valor global do contrato atualizado
para R$ 692.937,50 (seiscentos e noventa e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta
centavos). DATA: 10/10/2019.

COLBERT MARTINS
DA SILVA
FILHO:13236164549

Assinado de forma digital por COLBERT MARTINS
DA SILVA FILHO:13236164549
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM
BRANCO), ou=Autenticado por AR InResult,
cn=COLBERT MARTINS DA SILVA
FILHO:13236164549
Dados: 2019.10.25 19:09:15 -03'00'

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

26

