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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA Nº 260/2022, DE 04 DE MARÇO DE 2022.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
conferidas pelo art. 32, XXXVI, da Lei Complementar Estadual nº 26/2006, com as
alterações  da  Lei  Complementar  nº  45/2018,  RESOLVE exonerar,  a  pedido,  a
servidora MARCELLA  SILVA  SANTOS,  do  cargo  de  Secretário  de  Gabinete,
símbolo DAS-3, da Defensoria Pública do Estado da Bahia..
Gabinete do Defensor Público Geral, em 04 de março de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

PORTARIA Nº 261/2022, DE 04 DE MARÇO DE 2022.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
conferidas  pelo  art.  32,  inciso  XXX,  alínea  “c”  e  XXXVI,  da  Lei  Complementar
Estadual  nº  26/2006,  com  as  alterações  da  Lei  Complementar  nº  45/2018,
RESOLVE exonerar ALANA MICHELE DA SILVA ROSA, do cargo de Coordenador
III, símbolo DAI-4, e nomear para o cargo de Secretário de Gabinete, símbolo DAS-
3, da Defensoria Pública do Estado da Bahia.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 04 de março de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

PORTARIA Nº 262/2022, DE 04 DE MARÇO DE 2022.
O DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições
conferidas  pelo  artigo  32,  XXX,  alínea  “c”,  da  Lei  Complementar  Estadual  n°
26/2006, com as alterações da Lei Complementar Estadual nº 46/2018, RESOLVE
nomear  SUELY DA SILVA FERREIRA para  o  cargo de  Coordenador IV, símbolo
DAI-5, da Defensoria Pública do Estado da Bahia.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 04 de março de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 258/2022, DE 04 DE MARÇO 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
103.0088.2022.0001536-21,  RESOLVE  deferir  o  pedido  de  suspensão  de  30
(trinta) dias das férias da Defensora Pública RENATA VIDAL ROMERO PARDO
previstas  para  o  período  de  31/1/2022  a  1°/3/2022,  assegurando  o  gozo  em
momento oportuno, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 04 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 259/2022, DE 04 DE MARÇO 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
103.0088.2022.0000754-85, RESOLVE deferir o gozo de 20 (vinte) dias de férias
anteriormente suspensas da Defensora Pública SANDRA REGINA SILVA MELO,
para fruição no período de 21/2/2022 a 12/3/2022, com efeitos retroativos.
Gabinete do Defensor Público Geral, em 04 de março de 2022
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral
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ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL N.º 079/2022 – PROCESSO SIMPLIFICADO 
I     -     DAS     DISPOSIÇÕES     PRELIMINARES  
Art.  1º O  Processo  Seletivo  de  Provas  de  Conhecimentos  será  realizado  na
Modalidade de Prova Online e destina-se ao preenchimento de 02 (duas) VAGAS
para Estágio Nível Médio na Unidade da Defensoria Pública da Bahia de Ribeira do
Pombal/BA, juntamente com aquelas que vierem a ocorrer no período de validade
do Processo Seletivo Simplificado.
§ 1º A realização da Prova pela Modalidade Online para a Seleção de Estagiários
da Defensoria Pública do Estado da Bahia resulta do posicionamento da Instituição,
face  à  situação  de  emergência  de  saúde  pública  de  importância  internacional
declarada pela Lei (Federal) n° 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, em razão da
pandemia do vírus COVID-19 (Corona vírus).
§ 2º à Declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) publicizada, em 11 de
março de 2020, considerando a COVID-19 uma Pandemia.
§ 3º  à confirmação do crescente número de casos dessa infecção no Estado da
Bahia e também em outros Estados da Federação.
Art. 2º São requisitos para participar da Seleção Simplificada para Estágio de
Nível Médio na Unidade da Defensoria Pública da Bahia de Ribeira do Pombal.
a)  Ser estudante do Curso de Nível  Médio Regular ou Tecnico, devendo estar
matriculado (a), no momento da convocação, no mínimo, no 1° ano, no máximo no
penúltimo, ter 16 anos ou mais.
b)  Ter disponibilidade para carga horária de 04 (horas) horas diárias, ,  e de 20
(vinte) horas semanais;
c)  Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a), ou gozar das prerrogativas
previstas no art. 12 da Constituição da República Federativa do Brasil;
d) Estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos caso seja maior de    idade;
e)  Estar em dia com as obrigações resultantes da legislação eleitoral caso  seja
maior de idade;
f) Estar quite com as obrigações militares, se do sexo masculino caso seja maior de
idade;
g) Não apresentar antecedentes criminais incompatíveis com o exercício da função,
na forma da lei.
II -     DA     INSCRIÇÃO  
Art.  3º  Será  admitida  inscrição  via internet,  no  endereço  eletrônico
(dperibeiradopombal@defensoria.ba.def.br),  no  período  de  10/03/2022  a
21/03/2022.
 A Defensoria não se responsabilizará por solicitação de inscrição via internet ou via
aplicativo,  não  recebida,  por  motivos  de  ordem  técnica  dos  computadores,
smartphones,  falhas  de  comunicação,  impressão  de  documentos,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem
técnica que impossibilitem a  transferência  de  dados  cadastrais  dos  candidatos.
Sendo de responsabilidade exclusivamente do Candidato acompanhar a situação
de sua inscrição.
§ 1º  No momento da inscrição, o (a) candidato (a) deverá apresentar currículo,
histórico  escolar,  além  de  confirmar  ciência  aos requisitos  do  art.  2º  deste
Seleção  Simplificada.  Caso,  a  qualquer  momento,  seja constatado  que  não
atenda a quaisquer desses requisitos, o (a) candidato (a) será automaticamente
eliminado (a) da Seleção.
§ 2º A inscrição do (a) candidato (a) implicará o conhecimento e a aceitação das
normas e condições estabelecidas nesta Seleção Simplificada.
§  3º  A inscrição  do  (a)  candidato  (a)  será  por  e-mail,  não  sendo permitida
pessoalmente, telefone ou qualquer outro meio. 
III -     DO CRITÉRIO     DE     SELEÇÃO  
Art. 4°. O processo de seleção será constituído da seguinte forma:
a)  Realização de entrevista em que será avaliada a
experiência/conhecimento prático e perfil para a função do estudante.
Art. 5°. A entrevista será realizada no dia 02 de abril, a partir de 09 horas, de forma
remota através de Videochamadas - Conferência Online. Plataforma Google Meets.
IV -     DO     RESULTADO     FINAL  
Art.  6°.  A divulgação  do  resultado  final,  bem  como  a  sua  homologação,  está
prevista para o dia 11 de Abril, com envio de e-mail para todos os inscritos, bem
como atráves da divulgação no Diário Eletonico Oficial da Defensoria Pública.
Art. 7°.  Após divulgação do resultado final,  a Organização de Estágio de Nível
Médio da     Defensoria Pública do Estado da Bahia providenciará a convocação do
estudante selecionado de acordo com a nessecidade do serviço público, atráves do
Díário Eletronico Oficial da Defensoria Pública.
V -     DAS     DISPOSIÇÕES     FINAIS  
Art.  8º. A presente Seleção terá validade de 01 (um) ano, a contar da data da
publicação da homologação do resultado final, sem prorrogação.
Art. 9º. Os (as) candidatos (as) aprovados (as) investidos (as) na função
desempenharão suas atividades no turno indicado pela Defensoria, pelo período
de 01 (um) ano, podendo ser renovado uma única vez por igual período, desde
que atendidos os requisitos estabelecidos  na  Lei 11.788/08  e  nas cláusulas
constantes no Termo de Compromisso de Estágio.
Art. 10.  O valor da bolsa de estágio é de R$ 450,00 (setecentos e cinquenta

reais), além do auxílio-transporte.
Art. 11. Os casos omissos serão resolvidos pelos Defensores Públicos lotados na
unidade defensorial de Ribeira do Pombal.
Salvador, 03 de março de 2022 

Firmiane Venâncio do Carmo Souza
Subdefensora Pública Geral
Diretora da Escola Superior em exercício                                                         

Tiago Brito Carvalho
Defensor Público do Estado da Bahia
Titular da 1ª DP de Ribeira do Pombal

EDITAL ESDEP Nº 080/2022 DE CONVOCAÇÃO PARA ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL
MÉDIO  E  TÉCNICO  PARA  A  BANCA  DE  COMISSÃO  ESPECIAL  DE
HETEROIDENTIFICAÇÃO

A SUBDEFENSORA PÚBLICA GERAL convoca os (as) candidatos (as) abaixo
relacionados (as), habilitados (as) no Exame de Seleção para Estagiário de
Nível Médio e Técnico, para participar,e forma virtual na modalidade online
pela plataforma do Google Meet, na data e horários abaixo indicados, para a
aferição  da  veracidade  do  atendimento  aos  requisitos  para  ocupação  das
vagas destinadas ao (à) candidato (a) autodeclarado (a) negro (a), preto (a) e
pardo (a), conforme previsto no Edital 045/2021, devendo o (a) candidato (a)
encaminhar  para  o  e-mail  estagio.medio@defensoria.ba.def.br,  até  o  dia
09/03/2022 (nove de março de dois mil e vinte e dois), uma foto de frente, uma
foto  de  perfil,  formulário  de  autodeclaração,  bem  como  um  vídeo  de  no
máximo  60”  (sessenta)  segundos  pronunciando  seu  nome  completo  e
mostrando a placa contendo nome completo e o número de inscrição (esta
placa e o  formulário  serão enviados pela  ESDEP para o  e-mail  cadastrado
pelos (as) candidatos (as)).

Data de apresentação:

Dia 14/03/2022 (catorze de março de dois mil e vinte e dois) - inicio 14h00min. 
Será dada tolerância de, no máximo, 15 (quinze) minutos.

O link de acesso será enviado para o e-mail cadastrado pelo (a) candidato (a).

INSCRIÇÃO NOME

864755   DANIELLE CONCEIÇÃO ALENCAR

866473 GONÇALO HELENO DOS SANTOS

865767 VLADEMIR DA SILVA FERREIRA

865736 MARIA LUIZA SANTOS LIMA FERNANDES

866491 GUILHERME FERREIRA DÓREA

864422 UEBERTE PEREIRA MALAQUIAS SILVA

866634   AILTON GOMES DO NASCIMENTO 
JUNIOR

866094 YAN JORDAN DOS SANTOS DE FREITAS

Salvador, 04  de março de 2022
Firmiane Venâncio do Carmo Souza
Subdefensora Pública Geral
Diretora da ESDEP em exercício

Edital ESDEP 081 /2022
Homologação e publicação do resultado final  do Processo Seletivo  Simplificado
para contratação de estagiários de nível superior em Biblioteconomia da Defensoria
Pública do Estado da Bahia em Salvador.
A Subdefensora Pública Geral 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 Biblioteconomia da
Defensoria Pública do Estado da Bahia, sede em Salvador, elaborado e executado 
sob responsabilidade da ESDEP.

Turno Matutino
YURI PINHEIRO DOS SANTOS APROVADO

FÁBIO FREITAS NASCIMENTO CLASSIFICADO
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IHANNA LEE ALBIERE RODRIGUES CLASSIFICADA

GABRIEL ANDRADE RODRIGUEZ CLASSIFICADO

Turno Vespertino
JUSSARA DE SOUZA FARIAS APROVADA

IURI CARVALHO DE SOUSA CLASSIFICADO

EDNA LÚCIA GOMES DA SILVA CLASSIFICADA

EMANUEL JUDÁ BARBOSA MOREIRA VIEIRA CLASSIFICADO

Salvador, 4 de março de 2022.
Firmiane Venâncio Carmo Souza
Subdefensora Pública Geral
Diretora da ESDEP em exercício

OUVIDORIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA DE Nº 01/2022

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 DE POLÍTICAS DE INCLUSÃO E FORTALECIMENTO DA
AUTONOMIA  DO  TRABALHO  DAS  CATADORAS  E  CATADORES  DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ESTADO DA BAHIA, no dia 16/03/2022 (quarta-
feira), a partir das 14:00 horas, no Auditório da  ESDEP – Rua Pedro Lessa, nº 123,
1,  Canela,  Salvador/BA,  tendo  por  objetivo debater  sobre  a  escassez  de
assistência, segurança, dignidade e de recursos públicos destinados a classe
de catadores (as) de rua da cidade de Salvador/Bahia. Os debates pretendem
envolver  temas  referentes  às  dificuldades  apresentadas  para  a  realização  do
trabalho de catação nas ruas de Salvador, como a exposição a contaminação, a
invisibilidade,  aporofobia,  racismo,  misoginia  e  desassistência  do  Estado,
colocando  esse  contingente  de  trabalhadores  (as)  em  uma  posição  muito
específica de vulnerabilidade.

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  Cidadã  recebeu  denúncias  do  Fórum de  Catadores  de  Rua  e  em
Situação  de  Rua  da  Bahia,  representado  por  sua  coordenadora,  Annemome
Santos,  indicando  demandas  que  têm nitidamente  se  tornado  barreiras  para  o
exercício de cidadania dos (as) trabalhadores (as), destacando a invisibilidade da
política  nacional  para  catadores  de  material  reciclável,  visto  que  a  Lei  nº
12.305/2010,  contempla  apenas  os  (as)  catadores  (as)  organizados  em
associações e coopeativas. 
Segundo a pesquisa realizada pelo Município de Salvador, no ano de 2010, mais
de 70% das pessoas que estão na situação de rua exerciam a atividade de catação
como principal  atividade,  equivalente  a  um quantitativo  bastante  expressivo  da
população nesta situação. O Município de Salvador, diferente de outros Municípios,
conseguiu implantar o Fórum Estadual de Catadores em situação de rua, grande
diferencial  no  que  se  refere  a  organização  política  e  inclusão  da  pauta  dessa
categoria na agenda do trabalho da catação em geral.
O Fórum dos  (as)  Catadores  (as)  de rua  do Estado da  Bahia  visa  ampliar  os
direitos das pessoas em situação de rua, notadamente os catadores de materiais
recicláveis, tendo em vista os seguintes pontos a serem explorados:
1) Estratégias de autogestão: a rua como espaço de aprendizado e interação com a
cidade;
2) Estratégias econômicas: organização do trabalho na rua de forma coletiva, mas
não hierarquizada;
3) Estratégias de assistência social: o apoio social como forma de fortalecimento da
organização coletiva.
Tomando como baliza o princípio da dignidade da pessoa humana que irradia por
toda  a  Constituição  Federal,  o  acesso  a  melhores  condições  laborais,
obrigatoriamente, deve ser assegurado de maneira digna, com o fortalecimento de
saúde, educação, emprego, renda, previdência e assistência, capazes a atender
todas as necessidades dos catadores de rua.

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 os Catadores de Rua e em Situação de Rua da Bahia, bem como das
possíveis violações de direitos impostas àquela categoria.
Artigo 2º  – Caberá a  Ouvidora Geral  da Defensoria  Pública da Bahia, senhora
Sirlene Assis, presidir os trabalhos, e conduzir os debates nos termos propostos
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.

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 Salvador,  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  08/03/2022, 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;  bem como representações  do Ministério  Público  do
Estado  da  Bahia;  do  Ministério  Público  do  Trabalho;  do mandato do Deputado
Estadual Hilton Coelho; do mandato do Vereador Augusto Vasconcelos; do Núcleo
Pop Rua e Fundiário da Defensoria Pública da Bahia; da Ouvidoria Externa da
DPE-BA;  da  SECIS-Secretaria  Municipal  de  Sustentabilidade  e  Resiliência;  da
SETRE-Secretaria  do  Trabalho,  Emprego,  Renda  e  Esporte;  da  SJDHDS-
Secretaria de Justiça Direitos Humanos e Desenvolvimento Social; da SEMPRE-
Secretaria  de  Promoção  Social  e  Combate  à  Pobreza,  Esporte  e  Lazer  e  dos
Movimentos  Estadual  e  Nacional  de  População  de  Rua(MANPR),  além  da
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 do Fórum de
Catadores de Rua e em Situação de Rua da Bahia, 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  do  Fórum  de  Catadores  de  Rua  e  em
Situação de Rua da Bahia;
§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
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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 16/03/2022, 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 do
Fórum  dos  Catadores  de  Rua  e  em  Situação  de  Rua  da  Bahia,  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 áudio visual;
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 do Núcleo POP RUA da Defensoria Pública da Bahia (DPE);
II- Uma representação do Núcleo Fundiário da Defensoria Pública da Bahia (DPE)
III - Uma representação do Ministério Público Estadual (MPE);
IV - Uma representação do Ministério Público do Trabalho(MPT);
V-  Uma  representação  da  Secretária  de  Políticas  para  as  Mulheres  da  Bahia
(SPM);
VI - Uma representação da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à
Pobreza, Esporte e Lazer (SEMPRE);
VII - Uma representação da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e 
Resiliência (SECIS); 
VIII – Uma representação da Frente Parlamentar Federal em Defesa dos Direitos
da População em Situação de Rua;
IX - Uma representação da Frente Parlamentar Maria Lúcia Pereira em Defesa dos

Direitos da População e dos Catadores em Situação de Rua de Salvador;
X- Uma representação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia
XI-  Uma representação  do  Movimento  Nacional  de  População  em Situação  de
Rua(MNPR);
XII- Uma representação do Fórum de Catadores de Rua e em Situação de Rua da
Bahia;
XIII- Uma representação da Prefeitura  de Salvador 
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
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, 14 de fevereiro de 2022.
Sirlene Assis
Ouvidora Geral da Defensoria Pública do Estado da Bahia

DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022- DPE/COPEL
Abertura: 22/03/2022, às 11 horas (Horário local). Objeto: Registro de Preços para
contratação  de  empresa  de engenharia para o fornecimento e instalação de
Sistemas de Geração de Energia Solar Fotovoltaica, conectada à rede, do tipo On-
Grid, compreendendo a elaboração do projeto executivo, a aprovação deste junto à
concessionária  de  energia  elétrica,  o  fornecimento  de  todos  os materiais e
equipamentos necessários, montagem, comissionamento e ativação de todos os
equipamentos e materiais, a efetivação do acesso junto à concessionária de
energia, o treinamento da equipe técnica, projetos “as built” e suporte técnico para
os imóveis próprios da Defensoria Pública do  Estado  da  Bahia,  conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Instrumento Convocatório. O
Edital e seus anexos poderão ser requeridos no horário das 8:00 às 17:00 horas
(segunda  a  quinta-feira)  e  das  8:00  às  14:00  (sexta-feira),  na  Av.  Ulisses
Guimarães, n° 3386, Ed. Multicab Empresarial- Sussuarana.  Salvador (BA). CEP
41.219-400,  ou  através  dos  sites:  www.licitacoes-e.com.br e
www.defensoria.ba.def.br.  As  Informações  poderão  ser  obtidas  por  meio  do
telefone: (71) 3117-9075 e por  e-mail:  copel@defensoria.ba.def.br. Salvador (BA),
04 de março de 2022. Jadilson P. Silva. Pregoeiro.
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