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GABINETE DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL

PORTARIA Nº 339/2022, DE 23 DE MARÇO 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  considerando  o
resultado  do  sorteio  dos  candidatos  habilitados  para  vagas  destinadas  à
substituição cumulativa constantes no Edital nº 008/2021,  RESOLVE designar os
Defensores Públicos abaixo relacionados para exercer a substituição cumulativa,
pelo prazo de  30(trinta) dias,  no período de  29/03/2022 a 27/04/2022,  conforme
tabela abaixo:

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) UNIDADE 
DE SUBSTITUIÇÃO CUMULATIVA

WALMARY DIAS PIMENTEL 1° DP ITINERANTE DE INFÂNCIA E 
JUVENTUDE

TATIANA CÂMARA ASSIS VELHO DA
CUNHA

1° DP ITINERANTE CRIME

Gabinete do Defensor Público Geral, em 23 de março de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

PORTARIA Nº 340/2022, DE 23 DE MARÇO 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  103.13007.2022.0002618-70, RESOLVE  designar  em  caráter
excepcional, a Defensora Pública ANDREZA PRISCILA PEREIRA para atuar na
propositura  e  acompanhamento de ação rescisória,  com o objetivo  de rescindir
sentença prolatada nos autos do processo n. 0500328-78.2016.8.05.0103, relativa
aos honorários sucumbenciais. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 23 de março de 2022.
RAFSON SARAIVA XIMENES
Defensor Público Geral

TERMO DE INSTAURAÇÃO – PADAC 01/2022 -
DPEBA/3DPE/4DPE/ALAGOINHAS
A COORDENAÇÃO DA 13ª REGIONAL, Def. Danilo Rodrigues, POR MEIO DA 3ª
DEFENSORIA PÚBLICA DA COMARCA DE ALAGOINHAS, de titularidade da Def.
Kamile Costa Alves, com atuação não penal, englobando as áreas Cível, Fazenda
Pública, Família, Sucessões e Consumidor, nos termos da Portaria nº 345/2014, de
07 de maio de 2014, da Defensoria Pública Geral, com a finalidade de averiguar a
responsabilidade  civil  por  omissão  supostamente  imputada  à  PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALAGOINHAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita
no CNPJ sob o n 13.646.005/0001-38, com sede na Praça Graciliano de Freitas, nº
01,  Centro,  Alagoinhas/BA,  CEP 48.010-110,  Tel.  (75)  3423.8306,  representada
pelo  Prefeito  Joaquim  Belarmino  Cardoso  Neto,  brasileiro,  inscrito  no  CPF  nº
255.102.315-72; E AO ESTADO DA BAHIA, pelo seu representante legal, o Doutor
Procurador-Geral do Estado, com sede na 3ª Avenida, Centro Administrativo, n°
390, Salvador/BA, CEP 41.745-005, pelos fatos e fundamentos de direito a seguir
expostos, ambos em responsabilidade subsidiária, nos termos do art. 198, § 1º, da
Constituição Federal, no tocante a ocorrência de lesão a interesses coletivos lato
sensu decorrentes da: 
(i) ausência de políticas públicas eficazes para a população idosa, especificamente
aquela  acolhida  em  Instituições  de  Longa  Permanência  para  Idosos  (ILPIS),
sobretudo pela  ausência  de prestação integral  do direito  à  saúde,  tais  como o
fornecimento  regular  de  medicamentos,  especialmente  os  de  uso  continuado,
assim  como  próteses,  órteses  e  outros  recursos  relativos  ao  tratamento,
habilitação, reabilitação e alimentação adequada;
(ii)  ausência  de  planejamento  que  proporcione  a  regularização  gradual  dessas
entidades de acolhimento no âmbito da Vigilância Sanitária e Assistência Social,
para fins de adequação dos serviços prestados e ainda para possibilitar o repasse
de verbas públicas, no caso às 07 (sete) ILPIS atualmente existentes na Comarca
de Alagoinhas, quais sejam: Lar Bezerra  de Menezes; Lar do Recanto de Paz;
Instituto  Lindaura  Plácido  de  Carvalho;  Lar  Nossa  Senhora  do  Carmo;  Lar
Franciscano  Emma Barbetti;  Lar  Nova  Esperança;  Lar  Kairós;  resolve  instaurar
PROCEDIMENTO PARA APURAÇÃO DE DANO COLETIVO (PADAC) nº 01/2022,
nos seguintes termos:
1. CONSIDERANDO que a Defensoria Pública é “instituição permanente, essencial
à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do
regime  democrático,  fundamentalmente,  a  orientação  jurídica,  a  promoção  dos
direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais  e  coletivos,  de  forma  integral  e  gratuita,  aos  necessitados,  assim
considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”;
2. CONSIDERANDO que é função institucional da Defensoria Pública a promoção
da ação civil  pública e de todas as espécies de ações capazes de propiciar  a
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adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, quando
o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas;
3. CONSIDERANDO ser objetivo da Defensoria Pública, dentre outros, a primazia
da  dignidade  da  pessoa  humana,  a  redução  das  desigualdades  sociais  e  a
promoção dos direitos humanos de todas e todos, independentemente de
gênero, raça e idade;
4. CONSIDERANDO que os entes institucionais de acesso à justiça devem superar
integralmente as barreiras ao seu efetivo acesso, bem como à preservação e ao
pleno desenvolvimento da personalidade do ser humano;
5. CONSIDERANDO que a Defensoria Pública deve promover, prioritariamente, a
solução extrajudicial dos litígios, bem como, sempre que possível, adotar medidas
atinentes à resolução administrativa das controvérsias, inclusive com a expedição
de recomendações e celebração de TACs;
6. CONSIDERANDO que, apesar de todas as garantias, direitos e políticas públicas
previstas na legislação de regência (leis 8.842/1994 e 10.741/2003, por ex.), como
também  na  Constituição  Federal,  a  situação  enfrentada  pelos  idosos  e  seus
cuidadores na Comarca de Alagoinhas ainda é precária, notadamente em razão da
ausência de implementação das políticas públicas previstas na Política Nacional do
Idoso (PNI – lei 8.842/1994) que, por vezes, as famílias que possuem pessoas que
demandam cuidados especiais acabam se vendo compelidas, ante as dificuldades
que a vida e a omissão estatal lhes impõem, e a própria ausência de membros
cuidadores,  a  institucionalizarem seus  entes  mais  queridos.  Isso,  para  que,  ao
menos em tese, eles recebam um
tratamento  mais  digno  e  adequado  no  âmbito  dos  centros  de  acolhimento
institucional;
7. CONSIDERANDO que diante desse cenário, a necessidade de fomentar uma
atuação mais concreta e direta por parte dos entes federados competentes para
alterar tal situação (Estado e Município, no tocante às atribuições funcionais desta
Defensoria Pública Estadual), bem como dos milhares de Conselhos de Defesa dos
Direitos das Pessoas Idosas - e similares – espalhados pelo país afora (CNDI1,
conselhos estaduais e municipais), que são responsáveis pela gestão e fixação de
critérios para a aplicação de recursos existentes em incontáveis fundos (ex: Fundo
Nacional  do Idoso2)  criados justamente para garantir  uma maior  dignidade aos
idosos situados em seus respectivos campos de atuação;
8.  CONSIDERANDO  que  investir  em  um  lar  de  idosos,  mais  do  que  uma
demonstração  de  respeito  ao  passado  de  quem  tanto  contribuiu  em  prol  da
sociedade e exemplo de atitude que revela amor e consideração ao próximo, traduz
uma  verdadeira  visão  de  futuro  por  parte  de  quem  consegue  enxergar  uma
sociedade atual com arranjos familiares cada vez menores e que envelhece de
forma exponencial. Em outras palavras: se hoje as ILPIS já são tão fundamentais, a
tendência é que sejam ainda mais necessárias num futuro
próximo;
9.  CONSIDERANDO que entre  os dias  27/09 e 1/10/2021,  a  equipe da DPU -
“Projeto  Lares  de  Idosos”  -  composta  pelo  Def.  Ricardo  Figueiredo  Giori,
Coordenador do Grupo de Trabalho para Atendimento à Pessoa Idosa e à Pessoa
com Deficiência, e pelo Def. Vladimir Ferreira Correia, Def. Regional de Direitos
Humanos da Bahia, se deslocou para o município de Alagoinhas, situado na região
do  agreste  baiano,  para  prestar  assistência  jurídica  gratuita  em  prol  de
aproximadamente 170 pessoas idosas e  com deficiência  acolhidas em 7 (sete)
ILPIS locais; que, durante as vistorias, ouviram-se relatos dos responsáveis pelas
instituições sobre a falta de fornecimento de fraldas geriátricas, de medicamentos
de  uso  contínuo,  de tratamento  por  parte  do  Programa  Saúde  da  Família,  de
materiais para curativo e de serviços de fisioterapia para evitar atrofias nos idosos
mais dependentes, entre outros desafios enfrentados pelas ILPIS;
10. CONSIDERANDO que se verificou, ainda, que, em razão das dificuldades de
regularização e da falta de repasses de verbas públicas, algumas ILPIs acabam
tendo de condicionar  o  acolhimento  à  existência  de benefício  previdenciário  ou
assistencial  para  a  manutenção  da  subsistência;  que,  não  obstante,  alguns
gestores, apesar de todas as dificuldades, abrem seus lares para ampararem seres
humanos  em  situação  de  abandono,  independentemente  de  qualquer
contraprestação; que, diante desse cenário, denotou-se uma postura contraditória
do poder público local. Se por um lado são realizadas  visitas para o apontamento
de irregularidades formais e estruturais, por outro,  não são realizados repasses
financeiros,  tampouco  adotadas  medidas  concretas  para  a  estruturação  e
regularização desses espaços de acolhimento;
11. CONSIDERANDO a atuação conjunta desta Defensoria Pública Estadual com a
Defensoria Pública da União, que tomaram conhecimento da demanda mediante
provocação dos gestores das ILPIS locais e do Conselho Municipal do
Idoso;
12.  CONSIDERANDO  a  atuação  interinstitucional  com  o  Ministério  Público
Estadual, por meio da Promotora de Justiça Tereza Jozilda Freire de Carvalho,
13.  CONSIDERANDO  que  tal  situação  faz  com  que  muitos  desses  lares
permaneçam  em  um  ciclo  de  precariedade,  já  que,  sem  a  documentação
necessária (alvará sanitário, por ex.),  não conseguem o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEBAS) - concedido pelo Ministério da Saúde a
pessoas  jurídicas  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  reconhecidas  como
Entidade Beneficente de Assistência Social para a prestação de serviços na Área
de Saúde - para fins de isenção tributária, e não conseguem captar recursos de
fundo algum (nacional/estadual/municipal) de assistência social (a exceção foi  o
auxílio emergencial federal repassado nos termos da Lei 14.018/2020 e Portaria
GM/MMFDH 2.221, de 03 de setembro de 2020); e que, sem esses recursos, sem

isenção tributária, e sem o apoio estatal concreto e suficiente, tais
entidades  acabam  nunca  reunindo  condições  para  saírem  do  que  parece  um
interminável redemoinho de irregularidades e precariedades;
14. CONSIDERANDO que tais dificuldades se agravam ainda mais quando se leva
em consideração o  custo  mensal  estimado para se manter  uma ILPI,  e  o  que
efetivamente  esses  lares  conseguem  arduamente  obter  a  título  de  receita
(basicamente benefícios mínimos de idosos e doações esporádicas). Acerca das
dificuldades relatadas, houve produção de vídeo institucional da DPU, conforme
se verifica por meio do link https://www.youtube.com/watch?v=UOFkoj97yyM;
15.  CONSIDERANDO  que,  no  dia  24/11/2021,  durante  diversas  reuniões
presenciais  mantidas  entre  a  equipe  da  DPE  de  Alagoinhas/BA,  da  DPU,  do
Ministério Público Estadual, da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS)
e da Vigilância Sanitária locais, e os gestores de todas as 7 (sete) ILPIS locais,
constatou-se que,  dentre  outros problemas,  a  ausência  de repasses de verbas
públicas (per capita) e do alvará da vigilância sanitária representam, quiçá, o maior
entrave  para  a  própria  regularização  e  reestruturação  das  aludidas  entidades
beneficentes – o que, caso seja  resolvido, certamente gerará maior dignidade em
prol dos incontáveis idosos que atualmente se encontram acolhidos e daqueles que
ainda serão;
16.  CONSIDERANDO  que,  durante  entrevista  em  apartado,  os  próprios
representantes  da  SEMAS  reconheceram  o  problema  e  creditaram  a  própria
ausência  dos  repasses  mensais  necessários,  embora  saibam  que  o  serviço
continua sendo prestado, à ausência do alvará da vigilância sanitária, uma vez
que, sem este documento, não há como formalizar um termo de parceria; que
o coordenador da área de convênios afirmou que, uma vez resolvido o "problema 
do alvará", os repasses voltarão a ser realizados;
17. CONSIDERANDO que, durante reunião em apartado na mesma data com a
Vigilância Sanitária, após a DPE e a DPU explicarem exaustivamente a completa
impossibilidade das irregularidades apontadas serem sanadas de imediato e de
uma só vez sem que houvesse a regularização dos repasses em prol das ILPIs,
suas representantes se mostraram compreensivas com a situação excepcional e
emergencial em voga, e concordaram com a regularização progressiva dos lares,
com saneamento das irregularidades mais urgentes - de acordo com cronograma a
ser apresentado e fiscalizado pelo órgão sanitário – desde que, para embasar tal
exceção,  seja  firmado  entre  DPE/DPU/MPE/ILPIs  e  a  Vigilância
Sanitária/Prefeitura, um Termo de Ajustamento de Conduta/TAC, para que haja uma
necessária segurança jurídica;
18. CONSIDERANDO a abertura ao diálogo e a solução pacífica e extrajudicial de
conflitos manifestada pela Vigilância Sanitária da Comarca de Alagoinhas/BA e a
Prefeitura Municipal de Alagoinhas;
19. CONSIDERANDO o disposto no artigo 230, da Constituição Federal, que reza
ter  a  família,  a  sociedade e o  Estado  o  dever  de amparar  as  pessoas idosas,
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-
estar e garantindo-lhes o direito à vida;
20. CONSIDERANDO que uma das diretrizes da Política Nacional do Idoso (art.
4º, VIII da Lei 8.842/1994) é a priorização do atendimento do idoso em órgãos
públicos e privados prestadores de serviços, quando desabrigado e sem família,
devendo receber do Estado/Entidades uma assistência asilar condigna;
21.  CONSIDERANDO  que  a  Lei  Federal  nº10.741/2003,  em  seu  artigo  3º,
parágrafo  único,  prevê  que  o  idoso  tem direito  à  prioridade,  compreendendo  a
preferência  na formulação e  execução de políticas sociais  públicas específicas,
destinação  privilegiada  de  recursos  públicos  nas  áreas  relacionadas  com  a
proteção  ao  idoso  e  garantia  de  acesso  à  rede  de  serviços  de  saúde  e  de
assistência social locais;
22.  CONSIDERANDO  que  o  Decreto  nº  1.948/96,  que  regulamentou  a  Lei  nº
8.842/94 (Política Nacional do Idoso), em seu artigo 3° definiu por modalidade
asilar o atendimento, em regime de internato, ao idoso sem vínculo familiar ou
sem condições de prover  à  própria  subsistência  de modo a satisfazer  as suas
necessidades  de  moradia,  alimentação,  saúde  e  convivência  social,  aduzindo,
ainda, que a assistência na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do
grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria
família;
23.  CONSIDERANDO  que  o  Decreto  nº1.948/96,  que  regulamentou  a  Lei  nº
8.842/94, em seu artigo 4° também previu a possibilidade de adoção de outras
modalidades não-asilar de atendimento: 
I - Centro de Convivência: local destinado à permanência diurna do idoso, onde são
desenvolvidas atividades físicas, laborativas, recreativas, culturais, associativas e
de educação para a cidadania; 
II  -  Centro  de  Cuidados  Diurno:  Hospital-Dia  e  Centro-Dia  –  local  destinado  à
permanência diurna do idoso dependente ou que possua deficiência temporária e
necessite de assistência médica ou de assistência multiprofissional;
III - Casa-Lar: residência, em sistema participativo, cedida por instituições públicas
ou  privadas,  destinada  a  idosos  detentores  de  renda  insuficiente  para  sua
manutenção e sem família; 
IV - Oficina Abrigada de Trabalho: local destinado ao desenvolvimento, pelo idoso,
de atividades produtivas, proporcionando-lhe oportunidade de elevar sua renda,
sendo regida por normas específicas; 
V  -  atendimento  domiciliar:  é  o  serviço  prestado  ao  idoso  que  vive  só  e  seja
dependente, a fim de suprir as suas necessidades da vida diária. Esse serviço é
prestado em seu próprio lar, por profissionais da área de saúde ou por pessoas da
própria comunidade; 
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VI - outras formas de atendimento: iniciativas surgidas na própria comunidade, que
visem à promoção e à integração da pessoa idosa na família e na sociedade;
24.  CONSIDERANDO  que  o  Decreto  nº  1.948/96,  que  regulamentou  a  Lei  nº
8.842/94, em seu artigo 17, parágrafo único, expressamente previu que o idoso que
não tenha meios de prover a sua própria subsistência, que não tenha família ou
cuja família não tenha condições de prover a sua manutenção, terá assegurada a
assistência  asilar  pela  União,  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos
Municípios, na forma da lei;
25.  CONSIDERANDO que  os  Poderes Públicos,  por  sua vez,  através  de suas
respectivas competências, tem o dever de desempenhar seus papéis;
26.  CONSIDERANDO  que,  de  modo  geral,  constatamos  que  efetivamente  o
Município de Alagoinhas não oferta um local próprio de abrigo público, mas oferece
este serviço através de entidade particulares sem fins lucrativos;
27. CONSIDERANDO que há estudos que comprovam que atualmente as ILPIS
sem fins lucrativos, localizadas neste Município, não possuem verbas suficientes
para  contratar  os  profissionais  e  manter  a  estrutura  básica  exigida  em  lei,
notadamente por não receberem repasses (per capita) de verbas públicas;
28. CONSIDERANDO que o direito ao respeito ao idoso consiste na inviolabilidade
da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da
identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos
pessoais, bem como é dever de todos zelar
pela dignidade do idoso, colocando-o a salvo de qualquer tratamento Desumano,
violento,  aterrorizante,  vexatório  ou  constrangedor,  conforme  reza  o  artigo  10,
parágrafos 2º e 3º, do Estatuto do Idoso;
RESOLVE:
Art. 1º Instaurar o presente Procedimento de Apuração de Dano Coletivo (PADAC)
nº 01/2022, determinando-se, como diligências iniciais:
I  -  A  alimentação  do  SIGAD  coletivo  nº  9844772021,  para  o  registro  e
acompanhamento integral da demanda, reunindo toda documentação pertinente;
II  -  Atendimento  presencial  e  permanente  dos  gestores  de  todas  as  ILPIS  de
Alagoinhas, a fim de prestar a devida orientação jurídica integral e gratuita;
III - Fortalecimento da atuação conjunta com a DPU e MPE, a fim de buscar o
repasse de verbas públicas federais;
IV - Reuniões com as Secretarias de Saúde e da Assistência Social  Municipal,
Vigilância  Sanitária  e  Ministério  Público  Estadual,  a  fim  de  somar  esforços  na
regularização das ILPIS perante o Poder Público;
V - A celebração de Termo de Ajustamento de Conduta entre todas as 07 (sete)
ILPIS, a Defensoria Pública (estadual e federal), o Ministério Público Estadual e a
Prefeitura Municipal de Alagoinhas, a fim de fomentar e realizar ações conjuntas
que garantam a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo
a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de
valores,  ideias  e  crenças,  dos  espaços  e  dos  objetos  pessoais,  o  zelo  pela
dignidade  das  pessoas  idosas  que  se  encontrem  acolhidas  nas  ILPIS  de
Alagoinhas, colocando-as a salvo de qualquer tratamento desumano, violento,
aterrorizante, vexatório ou constrangedor, bem como obter alvará de funcionamento
(ainda que, em um primeiro momento, provisório) para cada uma das instituições,
com o intuito de viabilizar a tomada dos repasses de verbas municipais, estaduais e
federais,  e,  a  partir  disso,  gerar  condições  mínimas  para  que  tais  entidades
beneficentes possam se reestruturar e, com isso, promover uma maior qualidade
de vida em prol dos idosos; 
VI - Residualmente, analisar o cabimento de Ação Civil Pública para a imposição de
obrigação de fazer à Municipalidade e ao Estado da Bahia, em responsabilidade
solidária, no sentido de garantir todos os direitos das pessoas
idosas que se encontrem ou se encontrarem acolhidas nas referidas ILPIS.
Alagoinhas, 04 de março de 2022.

DANILO RODRIGUES 
Defensor Público Defensora Pública
Titular da 4ª DP de Alagoinhas 
Coordenação da 13ª Regional

KAMILE COSTA ALVES
Titular da 3ª DP de Alagoinhas

1  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9893.htm;  A
presidência do CNDI, que integra a estrutura do MMFDH, é exercida atualmente
pelo  Secretário  Nacional  de  Promoção  e  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa
(SNPDI/MMFDH).  Recentemente,  foi  firmado  ACT  entre  a  DPU  e  o
MMFDH/SNPDI, que culminou com a implantação do Projeto defensorial “Lares de
Idosos: Espaços para Direitos, Dignidade e Solidariedade”.
2 Ver: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12213.htm, art. 
4º É competência do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa - CNDI gerir 
o Fundo Nacional do Idoso e fixar os critérios para sua utilização.

SUBDEFENSORIA

PORTARIA Nº 341/2022, DE 23 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
103.0033.2022.0000638-29, RESOLVE designar o servidor GEIDER FRANÇA DE
MOURA  NORMANDIA,  ocupante  do  cargo  de  Assistente  de  Execução
Orçamentário,  símbolo  DAI-5,  para  substituir  a  servidora  MARIANA  PINHO
BISPO,  ocupante  do  cargo  de  Coordenador  III,  símbolo  DAI-4,  durante  seu
afastamento  para  gozo  de  férias  no  período  de 24/1/2022  a  12/2/2022,  com
efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 23 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

PORTARIA Nº 342/2022, DE 23 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
103.10843.2022.0001608-59, RESOLVE designar  a servidora  LEILA VIRGÍNIA
VIEIRA LIMA, ocupante do cargo de Secretário Administrativo I, símbolo DAI-5 ,
para substituir a servidora GRAZIELA OGGIONI PEREIRA, ocupante do cargo de
Assessor Técnico, símbolo DAS-3, durante seu afastamento para gozo de férias
no período de 21/3/2022 a 30/3/2022, com efeitos retroativos. 
Gabinete do Defensor Público Geral, em 23 de março de 2022.
FIRMIANE VENÂNCIO DO CARMO SOUZA
Subdefensora Pública Geral

ESCOLA SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - 
ESDEP

EDITAL ESDEP 099/2022
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 Candeias.
O Diretor da Escola Superior da Defensoria Pública do 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 por  turno, o resultado final
do Processo Seletivo Simplificado para contratação de estagiário de nível médio da
Defensoria  Pública  do  Estado  da  Bahia,  Comarca  de  Candeias,  elaborado  e
executado sob responsabilidade do Defensor Público Rodolfo Marques Barbiere.

Aprovado Turno Vespertino  
Roberta Silva Gomes 1ºColocado  

Aprovado  Turno Matutino 
Mahana Duarte dos Santos 2 ºcolocado 

Classificado Turno Vespertino
Marcelle Santos 3°colocado 

Kauan Nunes da Silva 4°colocado 

Salvador, 23 de março de 2022

Clériston Cavalcante de Macêdo
Diretor da ESDEP

Rodolfo Marques Barbiere.
Defensor Públido da Comarca de Candeias
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DIRETORIA GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS

RESUMO DO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2017
PROCESSO  SEI  Nº  103.0040.2022.0002215-18.  CONTRATANTE:  Defensoria
Pública do Estado da Bahia.  CONTRATADA:  Thermo Bahia Controles Térmicos
Ltda. EPP. OBJETO: acréscimo do valor de R$ 3.073,80 (três mil e setenta e três
reais  e  oitenta  centavos),  culminando  no  acréscimo  de 25% (vinte  e  cinco  por
cento) ao valor inicial atualizado do contrato, consoante previsto no §1º da Cláusula
Primeira do referido instrumento, bem como no § 1º do art. 143 da Lei Baiana nº
9.433/05, passando o seu valor valor global estimado, em referência ao período de
06 (seis) meses, de R$ 73.771,20 (setenta e três mil, setecentos e setenta e um
reais e vinte centavos) para R$ 92.214,00 (noventa e dois mil, duzentos e quatorze
reais),  assim  como  a  retificação  da  Cláusula  Primeira  do  7º  termo  aditivo  ao
Contrato  nº  18/2017,  de  modo  que,  onde  se  leu:  (...)prorrogação  do  prazo  de
vigência do Contrato nº 18/2017 por mais 06 (seis) meses, com termo inicial em
10.11.2021 e termo final em 09.05.2022, com base no art. 140, II e parágrafo único,
da Lei Estadual nº 9.433/2005(...), leia-se: (...) prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 18/2017 por mais 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias, com
termo inicial em 10.11.2021 e termo final em 03.05.2022, com base no art. 140, II e
parágrafo único, da Lei Estadual nº 9.433/2005(...).. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade  Orçamentária:  05.50.101;  Atividade:  03.122.504.2000;  Elemento  de
Despesa:  3.3.90.39;  Fonte:  100,  113,  313.  As  demais  cláusulas  permanecem
inalteradas.
DATA DA ASSINATURA: 23/03/2022.
Rafson Saraiva Ximenes
Defensor Público Geral da Bahia
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