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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA Nº 149/2022, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
O  DEFENSOR  PÚBLICO  GERAL  DO  ESTADO  DA BAHIA,  no  uso  de  suas
atribuições, ,  conferidas pelo art.  32 da Lei  Complementar Estadual nº  26/2006,
com  as  alterações  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  46/2018,  e  à  vista  do
constante no Processo SEI nº  103.0088.2021.0008177-15, RESOLVE designar  o
Defensor Público GILMAR BITTENCOURT SANTOS SILVA para atuar, em caráter
excepcional,  em  favor  da  comunidade  quilombola  de  Zumbi,  localizada  em
Maragogipe/BA. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 03 de fevereiro de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 145/2022, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, conferidas pelo art. 32 da Lei Complementar Estadual nº 26/2006,
com  as  alterações  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  46/2018,  e  à  vista  do
constante no Processo SEI nº  103.0059.2021.0010546-32, RESOLVE designar
os  Defensores  Públicos  abaixo  relacionados  para  exercerem  substituição
cumulativa junto ao 4º DP de Jequié, com efeitos retroativos, conforme tabela a
seguir. 

DEFENSOR SUBSTITUTO PERÍODO

REBECA SAMPAIO LIMA E SILVA 7.1.2022 a 5.2.2022 

JOSUÉ ALVES DA LUZ SOUZA 6.2.2022 a 7.3.2022 

HENRIQUE ALVES DA SILVA 8.3.2022 a 6.4.2022 

RAPHAEL VARGA SCORPIAO 7.4.2022 a 6.5.2022

HENRIQUE ALVES DA SILVA 7.5.2022 a 5.6.2022

HENRIQUE ALVES DA SILVA 6.6.2022 a 5.7.2022

Gabinete do Defensor Público Geral, em 03 de fevereiro de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 146/2022, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32 da
Lei Complementar Estadual nº 26/2006, com as alterações da Lei Complementar
Estadual  nº  46/2018,  e  à  vista  do  constante  no  Processo  SEI  nº
103.0088.2022.0000392-50, RESOLVE  conceder  à  Defensora  Pública  JULIANA
KLEIN  VAZ,  licença  maternidade  por  180  (cento  e  oitenta)  dias,  com  efeitos
retroativos  a  partir  de  13/1/2022,  nos  termos  do  art.  173,  inciso  I,  da  Lei
Complementar Estadual nº 26/2006, combinado com a Portaria nº 151, de 10 de
novembro de 2008, publicada no DOE de 11/11/2008, que institui o Programa de
Prorrogação  de  licença-maternidade  e  licença-adotante,  no  âmbito  desta
Defensoria Pública.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 03 de fevereiro de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 147/2022, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei
Complementar Estadual nº 46/2018,  e à vista do constante no Processo SEI nº
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103.1781.2022.0000890-38, RESOLVE deferir o pedido de alteração de férias do
Defensor Público  GIL BRAGA DE CASTRO SILVA, previstas para  o período de
1°/2/2022 a 20/2/2022, para fruição no período compreendido entre 26/6/2023 a
15/7/2023, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 03 de fevereiro de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 148/2022, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022.
A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições, delegadas por meio da Portaria nº 202/2021, conferidas pelo art. 32
da  Lei  Complementar  Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei
Complementar Estadual nº 46/2018,  e à vista do constante no Processo SEI nº
103.0088.2021.0009167-99,  RESOLVE conceder à Defensora Pública ROBERTA
CHAVES BRAGA, 30  (trinta)  dias  de licença  prêmio,  para  fruição no  período
compreendido entre 31/3/2022 a 29/4/2022.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 03 de fevereiro de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

RETIFICAÇÃO  DA  PORTARIA  Nº  1119/2021,  DE  25  DE  NOVEMBRO  2021,
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 26/11/2021.
Onde se lê:
ANEXO V- Defensores Públicos Plantonistas na Comarca do Interior e Região
Metropolitana:

DATAS ÓRGÃO  DE  EXECUÇÃO/  PLANTÃO  NÃO
PENAL

05 e 06.02.2022 2º DP de Barreiras

21 e 22.05.2022 1º DP de Brumado

Leia-se:
ANEXO V- Defensores Públicos Plantonistas na Comarca do Interior e Região
Metropolitana:

DATAS ÓRGÃO  DE  EXECUÇÃO/  PLANTÃO  NÃO
PENAL

05 e 06.02.2022 1º DP de Brumado

21 e 22.05.2022 2º DP de Barreiras

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL ESDEP Nº034/2022
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, bem como considerando o resultado final e homologação
do Processo Seletivo Simplificado de estagiário de nível  superior  da Defensoria
Pública  do  Estado  da  Bahia,  sede  em  Barreiras  ,  publicado  no  Diário  Oficial
Eletrônico  da  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Bahia,  resolve  CONVOCAR  o
candidato  classificado,  constante  da  lista  abaixo,  para  fazer  a  comprovação
documental do preenchimento dos requisitos básicos constantes no art. 2º do Edital
001.2021,isto é (RG, CPF, Comprovante de Residência, Antecedentes Criminais da
Polícia Civil dos Estados, Antecedentes Criminais da Polícia Federal, Certidão de
Quitação Eleitoral,  CTPS, Nº do Pis, Pasep ou NIT, Carteira de Reservista(para
homens), Atestado de Curso ou Comprovante de Matrícula contendo o semestre
em  curso(carimbado  e  assinado  pela  Instituição  de  Ensino),  Histórico
Acadêmico(carimbado  e  assinado  pela  Instituição  de  Ensino),  duas  fotos  3x4,
Conta Corrente ou Conta Salário no Banco do Brasil) do Processo Simplificado de
Estagiário de Nível  Superior  da Defensoria Pública de Barreiras,  e,  conforme a
portaria 008/2022 no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado da Bahia o
comprovante  do  esquema vacinal  completo  contra  COVID-19  com o  envio  dos
seguintes  documentos  exclusivamente  através  dos  e-mails  institucional
(estagio.superior@defensoria.ba.def.br e  bruno.sales@defensoria.ba.def.br e
gabriela.moreira@defensoria.ba.def.br) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data desta publicação, conforme utilização de forma subsidiária do art. 97 “caput”
da LC Estadual Nº 26/06.

1- 01(UMA) VAGA
                                   Nome Clas.

Walisson Batista de Souza 1º

Salvador, 02 de fevereiro de 2022.
Clériston Cavalcante de Macêdo
Diretor da ESDEP

EDITAL ESDEP 035/2021
Homologação e publicação do resultado final  do Processo Seletivo Simplificado
para contratação de estagiário de nível médio da Defensoria Pública do Estado da
Bahia da Comarca de Serrinha.
O diretor  da Escola  Superior  da Defensoria  Estado da Bahia,  no  uso  de suas
atribuições legais, HOMOLOGA e torna pública, em ordem de classificação e com a
relação dos candidatos aprovados e classificados, o resultado definitivo da segunda
etapa e o  resultado final do Processo Seletivo Simplificado para contratação de
estagiário de nível médio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, da Serrinha,
elaborado e executado sob responsabilidade  da Defensora Pública, Leila Virginia
de Lima Pereira  
Aprovado -Turno Matutino 

Alef Felipe de Oliveira Costa  Aprovado

Lorena Freitas Oliveira Novaes Santos Aprovado 

Wendel Lima Alves Aprovado

 Cadastro Reserva
Layla Cunha de Oliveira Freitas Classificado  

Ana Clara Santiago Alexandrino Classificado 

Maria Clara de Souza Azevedo 
 

Classificado 

 André Guilherme de Figueiredo  Classificado 

Maria Eduarda de Jesus de Souza Classificado 

Bruno Levi Cordeiro Batista Classificado

Raissa Reis Freitas Classificado

 
Aprovado Turno vespertino

Lais Gois Villa Flor 
Aprovado 

Antoniela Monteiro Silva
Aprovado 

Cadastro Reserva
Antonil Mota da silva Filho Classificado

João Paulo Guimaraes da Silva Cruz Classificado 

Lucas Ferreira Campos Classificado 

Thaiale   Barbosa de Almeida
 

Classificado 

Jaiane Vitoria da Cruz Silva Classificado 

Rafaela Amarim Araújo  Classificado 

Salvador 03 de fevereiro 2022
Cleriston Cavalcante de Macedo 
Diretor da Esdep

EDITAL ESDEP Nº036 /2022
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, bem como considerando o resultado final e homologação
do Processo Seletivo Simplificado de estagiário de nível  superior  em Direito da
Defensoria Pública do Estado da Bahia, da Comarca de Simões Filho, publicado no
Diário  Oficial  Eletrônico  da  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Bahia,  resolve
CONVOCAR os candidatos classificados, constante da lista abaixo, para fazer a
comprovação documental do preenchimento dos requisitos básicos constantes no
art.  2º  do  Edital  002.2022,isto  é  (RG,  CPF,  Comprovante  de  Residência,
Antecedentes Criminais da Polícia Civil  dos Estados, Antecedentes Criminais da
Polícia Federal, Certidão de Quitação Eleitoral, CTPS, Nº do Pis, Pasep ou NIT,

           

Defensoria Pública do Estado da Bahia
www.defensoria.ba.def.br

eDODPE Documento assinado eletronicamente
utilizando certificação digital da ICP-Brasil



Salvador, Bahia
Sexta-feira

04 de Fevereiro de 2022
Ano I • nº 659

Página 3

Carteira  de  Reservista(para  homens),  Atestado  de  Curso  ou  Comprovante  de
Matrícula contendo o semestre em curso(carimbado e assinado pela Instituição de
Ensino),  Histórico  Acadêmico(carimbado e assinado pela  Instituição de Ensino),
duas fotos 3x4, Conta Corrente ou Conta Salário no Banco do Brasil) do Processo
Simplificado de Estagiário de Nível Superior da Defensoria Pública - Comarca de
Simões Filho, e, conforme a portaria 008/2022 no Diário Eletrônico da Defensoria
Pública do Estado da Bahia o comprovante do esquema vacinal completo contra
COVID-19 com o envio dos seguintes documentos exclusivamente através dos e-
mails  institucional (estagio.superior@defensoria.ba.def.br e
bruno.sales@defensoria.ba.def.br ) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data
desta publicação, conforme utilização de forma subsidiária do art. 97 “caput” da LC
Estadual Nº 26/06.

1- 03 (TRÊS) VAGAS
                                   Nome Clas.

INAÊ SANTOS DE ANDRADE           1º

BRUNA BARBOSA SANTOS            2º

MARIANA MAGALHÃES CASTRO REIS             3ª

Salvador, 03 de fevereiro de 2022.
Clériston Cavalcante de Macêdo
Diretor da ESDEP

EDITAL ESDEP Nº0 37/2022
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, bem como considerando o resultado final e homologação
do Processo Seletivo Simplificado de estagiário de nível  superior  da Defensoria
Pública  do  Estado  da  Bahia,  sede  em  Valença,  publicado  no  Diário  Oficial
Eletrônico  da  Defensoria  Pública  do  Estado  da  Bahia,  resolve  CONVOCAR  o
candidato  classificado,  constante  da  lista  abaixo,  para  fazer  a  comprovação
documental do preenchimento dos requisitos básicos constantes no art. 2º do Edital
001.2021,isto é (RG, CPF, Comprovante de Residência, Antecedentes Criminais da
Polícia Civil dos Estados, Antecedentes Criminais da Polícia Federal, Certidão de
Quitação Eleitoral,  CTPS, Nº do Pis, Pasep ou NIT, Carteira de Reservista(para
homens), Atestado de Curso ou Comprovante de Matrícula contendo o semestre
em  curso(carimbado  e  assinado  pela  Instituição  de  Ensino),  Histórico
Acadêmico(carimbado  e  assinado  pela  Instituição  de  Ensino),  duas  fotos  3x4,
Conta Corrente ou Conta Salário no Banco do Brasil) do Processo Simplificado de
Estagiário  de  Nível  Superior  da  Defensoria  Pública  de  Valença,  e,  conforme  a
portaria 008/2022 no Diário Eletrônico da Defensoria Pública do Estado da Bahia o
comprovante  do  esquema vacinal  completo  contra  COVID-19  com o  envio  dos
seguintes  documentos  exclusivamente  através  dos  e-mails  institucional
(estagio.superior@defensoria.ba.def.br e  bruno.sales@defensoria.ba.def.br e
gabriela.moreira@defensoria.ba.def.br) no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
data desta publicação, conforme utilização de forma subsidiária do art. 97 “caput”
da LC Estadual Nº 26/06.

1- 01(UMA) VAGA
                                   Nome Clas.

Maria Josina Costa Barreto Neta 3º

Salvador, 02 de fevereiro de 2022.
Clériston Cavalcante de Macedo
Diretor da ESDEP

EDITAL ESDEP 038/2022
Homologação e publicação do resultado final  do Processo Seletivo Simplificado
para contratação de estagiários de nível superior em Serviço Social da Defensoria
Pública do Estado da Bahia em Salvador.
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do Estado da Bahia, no uso de
suas atribuições legais, HOMOLOGA e torna público, em ordem de classificação e
com  a  relação  do  candidato  aprovado,  o  resultado  final do  Processo  Seletivo
Simplificado para contratação de estagiário de nível superior em Serviço Social da
Defensoria Pública do Estado da Bahia, sede em Salvador, elaborado e executado
sob responsabilidade da Coordenação de Direitos Humanos.

Nome do candidato Colocação
MARIANA ALMEIDA SANTANA 1º classificado
ANA CLARA LOPES CUNHA 2º classificado

MARIA DALVA RAMOS DOS SANTOS 3º classificado
MARIA RITA DE CÁSSIA LEONARDO 4º classificado

LETICIA REIS DA SILVA 5º classificado
ANA ALICE DE SOUZA VINENTE 6º classificado

Salvador, 02 de fevereiro de 2022.
Cleriston Cavalcante de Macedo
Diretor da Escola Superior do Estado Bahia

OUVIDORIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE Nº 09/2021 
(REPUBLICAÇÃO*)
A Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio da Ouvidoria Geral, vem,
no uso de suas atribuições conferidas pelo art.  134 da CF/88, bem como pelos
artigos. 4º, I, II, III, XI, XXII da LC Federal nº 80/94, artigo 7º, IV da LC Estadual
26/2006,  e  a  Lei  Estadual  11.377/2009,  convocar  à  realização  da  AUDIÊNCIA
PÚBLICA  EM  DEFESA  DO  CAMPUS  MALÊS  DA  UNIVERSIDADE
AFROBRASILEIRA-  UNILAB EM SÃO FRANCISCO DO CONDE  /  BAHIA,  no
dia 23/02/2022 (quarta-feira), a partir das 09:00 horas, de forma híbrida (presencial
e virtual), no auditório da Câmara Municipal de São Francisco do Conde/BA, tendo
por  objetivo debater  sobre  a  escassez  dos  recursos  públicos  destinados  a
reforma, manutenção e salubridade das estruturas físicas do Campus Malês
da  Universidade  da  Integração  Internacional  da  Lusofonia  Afrobrasileira,
localizado na cidade de São Francisco do Conde/Bahia. Os debates pretendem
envolver temas como a insuficiência de recursos e as medidas que contribuam a
uma suplementação orçamentária, como também a falta de diálogo e transparência
da  gestão  da  administração  da  UNILAB  perante  a  comunidade  acadêmica,  a
exemplo dos prazos sobre a finalização das reformas do Campus, os valores, até
então,  repassados,  de modo a promover  a derradeira  prestação de contas das
verbas disponibilizadas. 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Considerando  que  a  Defensoria  Pública  é  essencial  à  função  jurisdicional  do
Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, a
missão  de garantir  o  acesso universal  à  Justiça,  prestando orientação  jurídica,
promoção dos direitos humanos e a  defesa dos direitos  individuais e  coletivos,
passamos a expor os motivos relevantes para convocação desta audiência pública.
A Ouvidoria recebeu denúncia dos estudantes do Campus Malês da Universidade
da Integração da Lusofonia Afrobrasileira na cidade de São Francisco do Conde,
informando  que  estão  sofrendo  com a ausência  de  infraestrutura  por  parte  da
Universidade, a qual não se posiciona sobre a finalização das obras nas estruturas
físicas do campus e da residência estudantil, de modo acarretar condições indignas
e insalubres aos alunos.
O Campus Malês, localizado na cidade de São Francisco do Conde, foi inaugurado
no ano de 2014, todavia sem instalações dignas à ocupação e permanência do
corpo estudantil,  conforme conta a denúncia trazida pelo Movimento Irmandade
Malês à Ouvidoria Cidadã da Defensoria Pública da Bahia. 
O  relato  detalham  que  ao  longo  de  sete  anos  foram  realizados  diversos
requerimentos perante a gestão da UNILAB, a fim de que fossem feitas reuniões e
esclarecimentos sobre a conclusão das obras de infraestrutura do bloco didático.
Apesar disso, ainda hoje, os estudantes são forçados a estudar em uma creche
cedida pela  prefeitura  de São Francisco do Conde e,  em meio a  pandemia do
COVID-19,  não  possui  qualquer  salubridade  para  o  recebimento  de  aulas
presenciais,  logo  que  não  há  como  implementar,  devidamente,  os  protocolos
exigidos  pelas  autoridades  sanitárias.  Ademais,  o  espaço  não  tem capacidade
suficiente  para  receber  toda  a  comunidade  acadêmica  e,  inclusive,  sofre  a
indisponibilidade de salas para a realização das aulas.
A Irmandade informa que a administração da UNILAB, infelizmente, não se mostrou
disponível para atender as solicitações realizadas. A busca vem sendo para fazer
cumprir os princípios normatizados na Lei 12.527/11 (lei de acesso a informação),
quais sejam a transparência ativa, a publicidade máxima, a abertura de dados, e o
princípio do procedimento facilitado, viabilizando, desta forma,  que as principais
demandas solicitadas pela comunidade acadêmica fossem atendidas.
São buscados dados sobre a dimensão do bloco didático I, a compreensão do real
valor  das  obras  e  a  permissão  para  que  a  Irmandade  e  demais  interessados
possam agregar à luta pela liberação das emendas parlamentares que venham a
contribuir a finalização do impasse.
Neste ponto, a ausência de informações faz com que a sensação de abandono seja
demasiada, algo que estimula a perpetuação da situação exposta.
Nesse  sentido,  cabe  salientar  que  o  direito  a  educação  foi  consagrado  na
Constituição Federal em seu artigo 6°, como um Direito Social, presente no rol de
direitos  e  garantias  fundamentais,  revelando  desta  forma,  a  importância  basilar
deste Direito. Ainda na Carta Magna, em seu artigo 205, é dito que é a educação
um dever  do estado e um direito de todos, não restando dúvidas de que esse
direito é ofertado a todos e todas por meio de uma ação estatal, que no caso em
tela vem sendo omisso e ausente. Tomando como baliza o princípio da dignidade
da  pessoa  humana  que  irradia  por  toda  a  Constituição  Federal,  o  acesso  à
educação, obrigatoriamente, deve ser assegurado de maneira digna, o que envolve
a  disponibilização  de  instalações  e  estruturas  capazes  a  atender  todas  as
necessidades dos estudantes e professores. 
TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Artigo 1º – A audiência pública tem por objetivo informar e debater junto com a
sociedade civil, instituições de Estado e órgãos públicos sobre as questões que
afligem a comunidade acadêmica da UNILAB, bem como das possíveis violações
de  direitos  impostas  àquela  corpo  estudantil,  inclusive,  a  respeito  do  racismo
estrutural que fundamenta os fatos narrados.
Artigo 2º  –  Caberá a Ouvidora Geral  da Defensoria Pública  da Bahia,  senhora
Sirlene Assis, presidir os trabalhos, e conduzir os debates nos termos propostos
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pelo edital, sendo denominada Presidente da Sessão.
§1º– São atribuições da Presidente da Sessão:
I  –  Escolher  as  pessoas  que  poderão  auxiliá-lo  na  organização,  divulgação,
funcionamento da audiência pública, delegando tais atividades;
II – Realizar uma apresentação preliminar dos objetivos e regras de funcionamento
da audiência, quando da abertura da sessão, fazendo a leitura do presente edital e
ordenando o curso dos debates;
III – Decidir sobre a pertinência das intervenções orais, após o término da fala dos
debatedores;
IV – Decidir sobre a pertinência das questões formuladas pelos participantes aos
debatedores e demais membros da mesa;
V – Dispor sobre a interrupção, suspensão, prorrogação ou postergação da sessão,
bem como sua reabertura ou continuação, quando o repute conveniente, de ofício
ou a pedido de algum participante;
VI – Controlar o tempo dos debatedores que terão até 10 minutos para exposição,
bem como dos demais participantes, que terão cinco minutos para exposição;
VII – Fazer o cadastramento ou delegar o cadastramento dos inscritos a falar no
momento dos debates;
VIII – Informar ao expositor (debatedor, participante e convidado) que o seu tempo
está se encerrando, quando lhe faltar dois minutos para o final;
IX – Alongar o tempo da elocução quando entender útil;
§2º – As pessoas escolhidas entre os auxiliares da Presidente de Sessão serão
denominados/as  Secretários/as,  e  no  ato  da  escolha  serão  delimitadas  as
atribuições que lhes serão delegadas dentre  as previstas para a  Presidente  de
Sessão.
§3º- Caberá ao Coordenador da 7ª Defensoria Pública Regional,  Senhor Daniel
Soeiro Freitas, a Vice-presidência da sessão, o qual conduzirá os trabalhos e os
debates nos termos propostos pelo edital, no caso de ausência da presidente.
TÍTULO  II  –  DO  PREPARO  DA  AUDIÊNCIA  PÚBLICA.  DIVULGAÇÃO  À
SOCIEDADE DE SUA CONVOCAÇÃO
Art.  3º  –  Visando  dar  ampla  oportunidade  de  participação  popular,  conforme
estabelece o Art. 198, III da Constituição Federal, serão convidados os/as cidadãos
e cidadãs das localidades de São Francisco do Conde/BA, mediante a divulgação
deste Edital no Diário Oficial da Defensoria Pública do Estado da Bahia, além das
suas redes sociais, para que possam participar desta reunião.
§1º  –  Serão  encaminhadas  cópias  deste  edital  a  todos  órgãos  e  instituições
interessadas, que poderão divulgá-lo das suas mídias de comunicação social.
§2º  –  A  Presidente  da  Sessão  encaminhará  convites  a  representações  da
sociedade  civil,  autoridades,  técnicos,  e  outros  que  possam  colaborar  com  a
discussão na condição de debatedores.
§3º – Até o dia  21/02/2022, poderão ser encaminhados à Presidente da Sessão,
através  do  e-mail: ouvidoria.adm@defensoria.ba.def.br sugestões  de nomes  nos
moldes acima mencionados,  que serão decididos pela  Presidente  da Sessão e
respondidos através do mencionado endereço eletrônico. 
§4º  –  Serão  convidados  os(as)  defensores(as)  públicos(as),  servidores(as)  e
estagiários(as) da DPE/BA e da Defensoria Pública da União (DPU); bem como
representações  da  Irmandade  Malês;  representantes  da  Universidade  da
Integração Internacional  da  Lusofonia  Afrobrasileira  (UNILAB);  da Secretaria  de
Promoção da Igualdade (SEPROMI), da Prefeitura Municipal de São Francisco do
Conde; da Secretaria de Governo do Município de São Francisco do Conde; da
Secretaria de Educação de São Francisco do Conde; da Academia de Letras de
São  Francisco  do  Conde;  do  Ministério  Público  Federal  (MPF);  do  Ministério
Público Estadual (MP); da Casa Civil do Estado; da Fundação Cultural Palmares;
da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco; da Assembleia Legislativa
da Bahia; da Câmara dos Deputados; do Gabinete do Senador Jacques Wagner;
do Ministério da Educação; do Conselho Estadual de Comunidades Tradicionais; da
Cátedra UNTREF/UNESCO; das Secretarias de Governos estaduais e municipais;
das  Embaixadas  de  países  envolvidos  nas  pautas  da  UNILAB,  além  de
professores, alunos, população local e outras representações convidadas. 
TÍTULO III – DA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA:
Art. 4º A audiência pública será dividida em quatro momentos.
§1º  –  O  primeiro  momento  será  o  da  exposição  de  um  representante  da
comunidade Irmandade Malês e do Movimento Estudantil da UNILAB, que fara uma
exposição  de  10  minutos.  Após,  haverá  a  exposição  das  representações
institucionais,  pessoas  que  irão  compor  a  mesa  institucional,  que  terão  até  5
minutos para suas considerações:
I – Os participantes poderão fazer perguntas escritas aos debatedores e convidado,
dirigidas a Presidente da Sessão, que as deferirá ou indeferirá;
II – Havendo grande quantidade de inscritos para os debates, os inscritos serão,
preferencialmente, os representantes da comunidade acadêmica;
§2º – O terceiro momento para os demais participantes, que poderão se inscrever
para fazer uso da palavra em até cinco minutos, que poderão ser prorrogados por
mais cinco minutos a juízo da Presidente da Sessão;
I  –  O  participante  poderá  se  inscrever  mais  de  uma  vez,  mas  poderá  haver
limitação se houver excessivo número, permanecendo como critério para a fala, o
da ordem cronológica.
§3º – O quarto momento é o de considerações finais, em que a Presidente da
Sessão irá cobrar os esclarecimentos formulados pelos participantes através das
perguntas escritas dirigidas aos debatedores e convidados, fazer as considerações
finais;
§4º – A ata da reunião deverá ser concluída, preferencialmente, na mesma data, e

em  casos  excepcionais  em  até  30  dias,  mediante  a  oitiva  de  gravações  e/ou
filmagens, ficando a lista de presença como substitutiva da assinatura.
CAPÍTULO I – DO PROCEDIMENTO DURANTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA:
 Art.  5º  – A sessão terá livre  acesso a qualquer  pessoa,  respeitados os limites
impostos  pelas  instalações  de  realização  e  às  normas  sanitárias,  cumprindo  o
devido afastamento.
Art. 6º – Serão permitidas filmagens, gravações ou outras formas de registro, com a
elaboração de ata oficial, pelas pessoas delegadas pela Presidente da Sessão na
condição de Relatores/as.
Art. 7º – A Audiência Pública marcada para 23/02/2022, será aberta pela Ouvidora
Geral  da  DPE/BA,  ora  denominada  Presidente  da  Sessão,  que  após  breve
exposição do tema, abrirá a sessão com a composição da mesa, apresentação
dos/das debatedores/as, e início dos trabalhos com a fala dos representantes da
Irmandade Malês, após, mesa institucional e demais participantes e convidados,
observando-se a seguinte dinâmica:
I  – Os representantes da comunidade disporão de dez minutos para exposição,
cada um, podendo o tempo ser alongado pela Presidente da Sessão;
II  -  As  representações  da  mesa  institucional  disporão  de  cinco  minutos  para
exposição, podendo o tempo ser alongado pela Presidente da Sessão;
III  – Durante a fala dos/das debatedores/as, os/as demais participantes poderão
formular perguntas por escrito, que serão deferidas ou indeferidas pela Presidente
da  Sessão,  que  deverão  ser  respondidas  nas  considerações  finais  por  cada
debatedor/a;
IV  – Os/as demais participantes disporão de cinco minutos para fala,  que será
efetivada mediante prévia inscrição, podendo ser alongada em até cinco minutos a
critério da Presidente da Sessão;
V  –  Será  respeitado  o  critério  cronológico  da  ordem  de  inscrição  dos/das
participantes, para que façam uso da palavra;
VI – A Presidente da Sessão poderá solicitar a retirada de quem se comporte de
forma inconveniente ou agressiva;
VII  –  A  Presidente  da  Sessão  requererá  esclarecimentos  finais  dos/das
debatedores (as),  no prazo de até cinco minutos, sobre questões que entender
merecedoras de maiores esclarecimentos;
VIII – Serão indeferidas pela Presidente da Sessão as perguntas repetidas, bem
como as que contiverem conteúdo ofensivo, ou não contiverem a identificação do
participante, bem como do segmento da sociedade que faz parte;
§1º Poderá ser limitada a inscrição para a fala dos participantes em número de até
dez inscritos, em razão da duração total prevista para a reunião;
§2º Situações não previstas durante o procedimento da audiência pública serão
resolvidas pelos Presidentes da Sessão.
Art. 8º – Ao final da audiência será lavrada Ata Sucinta, sem prejuízo da Ata Oficial
a ser redigida após transcrições das captações audiovisuais;
Parágrafo  único  –  Serão  anexados  todos  os  documentos  que  nela  forem
apresentados.
Art.  9º  –  Concluídos  os  debates  dos  convidados  (primeiro  momento),  as
intervenções  dos  participantes  (segundo  momento),  e  prestados  os
esclarecimentos das perguntas formuladas (terceiro  momento),  a  Presidente  da
Sessão dará por concluída a Audiência Pública, fazendo a leitura resumida dos
principais pontos da sessão, mediante a elaboração de Ata Sucinta ou relatoria
oral, que será assentida por ela, pelos debatedores e pelos participantes;
Art. 10 – Será elaborada lista de presença com nome completo, número de RG,
segmento de representação, contato, e-mail e assinatura.
 IV – DA PUBLICIDADE
Art.11 A este Edital, será conferida ampla publicidade, diligenciando especialmente:
I – A publicação deste Edital nos meios de comunicação oficial da DPE/BA;
II – A publicação deste Edital no site da Defensoria Pública do Estado da Bahia e 
nas suas redes sociais;
TÍTULO V – DA ESCOLHA DE DEBATEDORES
Art. 12 – Serão necessariamente escolhidos na condição de debatedores na mesa
institucional:
I - Uma representação da Defensoria Pública da Bahia (DPE);
II - Uma representação da Defensoria Pública da União (DPU);
III - Uma representação da comunidade da Irmandade Malês;
IV  –  Uma  representação  da  Universidade  Integração  Internacional  Lusofonia
Afrobrasileira;
V - Uma representação da Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde;
VI - Uma representação do Ministério Público Federal (MPF);
VII - Uma representação do Ministério Público Estadual (MP) em São Francisco do
Conde;
VIII - Uma representação da Câmara Municipal de Vereadores de São Francisco do
Conde;
IX - Uma representação da Assembleia Legislativa da Bahia;
X - Uma representação do Conselho de Igualdade Racial;
XI – Uma representação da secretária da Educação do município;
XII- Uma representação da Embaixada de Angola;
XIII- Uma representação do corpo docente da UNILAB;
XIV- Uma representação das Comunidades Tradicionais no município;
XV – Uma representação da Academia de Letras de São Francisco do Conde;
XVI- Uma representação da Câmara dos Deputados.
Art. 13 – Caso o número de debatedores/as seja alto, poderá ser reduzido o tempo
de  exposição  para  três  minutos  de  cada  um  deles,  sem  prejuízo  de  outras
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representações serem agregadas, também, aos debates.
TÍTULO VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 14 – As deliberações, opiniões, sugestões, críticas ou informações obtidas no
evento ou em decorrência dele terão caráter consultivo, destinando-se a levantar
informações e compromissos dos órgãos governamentais e do sistema de justiça
sobre a defesa, garantias e direitos sobre as questões pertinentes à temática, e,
para levar a posição da sociedade civil acerca deste tema para estas instituições
públicas, através deste instrumento de participação popular, a Audiência Pública.
Salvador, 03 de fevereiro de 2022.
Sirlene Assis
Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia
*Republicada por acréscimo de informações a serem discutidas em torno do tema.

DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RESUMO DO CONTRATO N° 04/2022
PROCESSO  Nº  103.0036.2021.0011003-46.  MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico nº 01/2021. CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado da
Bahia.  CONTRATADA:  SEC  SERVICOS  DE  MAO  DE  OBRA  TEMPORARIA
EIRELI. OBJETO: Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para a unidade da
DPE/BA  na  Capital  (Salvador/BA).  REGIME  DE  EXECUÇÃO:  Serviço  com
empreitada  por  preço  unitário.  VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  579.338,28
(quinhentos  e  setenta  e  nove  mil  trezentos  e  trinta  e  oito  reais  e  vinte  e  oito
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de 10 de fevereiro de
2022.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Orçamentária:  05.50.101;  Unidade
Gestora:  0001;  Atividade:  03.122.504.2000;  Elemento  de  Despesa:  3.3.90.37;
Fonte: 100, 113 e 313; FORMA DE PAGAMENTO: ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da
apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância
com o disposto no art. 6º, §5º; art. 8º, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155,
V da Lei estadual no 9.433/05.
DATA DE ASSINATURA: 03/02/2022
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral

RESUMO DO CONTRATO N° 05/2022
PROCESSO  Nº  103.0036.2021.0011003-46.  MODALIDADE  DE  LICITAÇÃO:
Pregão Eletrônico nº 01/2021. CONTRATANTE: Defensoria Pública do Estado da
Bahia.  CONTRATADA:  SEC  SERVICOS  DE  MAO  DE  OBRA  TEMPORARIA
EIRELI. OBJETO: Prestação de Serviços de Copa e Cozinha para as unidades da
DPE/BA no Interior e Região Metropolitana. REGIME DE EXECUÇÃO: Serviço com
empreitada  por  preço  unitário.  VALOR  GLOBAL  ESTIMADO:  R$  925.689,24
(novecentos e vinte e cinco mil seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a contar da data de 10 de fevereiro de
2022.  DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Orçamentária:  05.50.101;  Unidade
Gestora:  0001;  Atividade:  03.122.504.2000;  Elemento  de  Despesa:  3.3.90.37;
Fonte: 100, 113 e 313; FORMA DE PAGAMENTO: ordem bancária ou crédito em
conta corrente, no prazo não superior a 08 (oito) dias úteis, contados da data da
apresentação da fatura, após concluído o recebimento definitivo, em consonância
com o disposto no art. 6º, §5º; art. 8º, XXXIV; art. 79, XI, “a”; art. 154, V e art. 155,
V da Lei estadual no 9.433/05.
DATA DE ASSINATURA: 03/02/2022
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral

RESUMO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 45/2017.
PROCESSO SEI 103.0036.2022.0000561-58. LOCATÁRIA: Defensoria Pública do
Estado da Bahia. LOCADORA: Ione de Cerqueira Lima Pedreira da Silva. OBJETO:
renúncia  da  LOCADORA ao  reajuste  do  valor  mensal  do  aluguel  referente  ao
período  aquisitivo  compreendido entre  30.10.20  a  29.10.21.  Parágrafo  único.  O
valor  mensal  do  contrato  permanece  sendo  R$  3.116,25  (três  mil,  cento  e
dezesseis  reais  e  vinte  e  cinco  centavos).  Demais  cláusulas  permanecem
inalteradas. DATA DA ASSINATURA: 03/02/2022.
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2022 - DPE – BAHIA
PE N° 11/2021 - A Defensoria Pública do Estado da Bahia e a empresa MULTIPLA
LOCAÇÃO DE MÃO DE  OBRA EIRELI.-  CNPJ:  19.898.607/0001-69,  firmam a
presente Ata de Registro de Preços n° 003/2022 do Pregão Eletrônico n° 11/2021.
Objeto:  REGISTRO DE PREÇO para contratação de empresa especializada na
prestação  de  serviços  de  apoio  e  suporte  no  desempenho  das  atividades
institucionais, realizando mediação de conflitos, atendimentos e perícias nas áreas
de  assistência  social,  de  psicologia,  de  biblioteconomia,  de  arquivologia  e  de
estatística, para a atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado da
Bahia, durante o período de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura da Ata
de Registro de Preço – ARP, conforme especificações, quantidades, condições e
exigências do Termo de Referência. As despesas decorrentes da execução de cada
contratação  correrão  à  conta  da  dotação  orçamentária  correspondente  da
solicitante. Lote: Único. Informamos que o inteiro teor desta Ata está disponível no
endereço eletrônico: www.defensoria.ba.def.br. Salvador (BA), 02/02/2022. Rafson
Saraiva Ximenes - Defensor Público Geral e Representante Legal da empresa 
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