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DECRETO Nº 224/2015 

Exonera a servidora Iracema Conceição Silva do cargo de 

Coordenador. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada a servidora Iracema Conceição Silva, Cargo em 

Comissão de Coordenador, símbolo NH5, lotada na Secretaria do 

Trabalho e Promoção Social. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 225/2015 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, 

Antônio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais 

que lhe confere o art. 28 e 71 da Lei Orgânica do Município de 

Barreiras/BA, na forma do art. 47 da Lei Municipal nº. 1063/2014. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Claudia Ferreira de Souza, para 

provimento do Cargo em Comissão de Coordenador, símbolo NH5, 

lotada na Secretaria do Trabalho e Promoção Social. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação  

GABINETE DO PREFEITO – Em 06 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

DECRETO Nº 226/2015 

Exonera, a pedido, Diretora de Escola da Rede Municipal de Ensino 

de Barreiras/BA. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

767/2007. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, do Cargo de Diretor da Escola 

Municipal Luzia Gonçalves de Sousa, a servidora Maria Aglair de Souza 

Mendes Bastos, lotada na Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 227/2015 

Nomeia para cargo de Direção de Escola da Rede Municipal de 

Ensino. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma da Lei nº 

1.063/2014 e de acordo com a Lei 767/2007, art. 48 §6ºe §9º. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica nomeada a senhora Hildemaria Rodrigues Sampaio, para 

provimento do Cargo de Diretor da Escola Municipal Luzia Gonçalves de 

Sousa, lotada na Secretaria de Educação. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 
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DECRETO Nº 228/2015 

Estabelece vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, do exercício de 2015 e dá outras providências. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, Estado da Bahia no uso das atribuições que conferem os artigos 70 e 71 da Lei Orgânica do Município de 
Barreiras - BA: 

 
DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica estabelecido o vencimento do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2015: 

§ 1º - A cota única poderá ser paga até 04 de maio de 2015 com redução de 10% (dez por cento). 

§ 2º - O Contribuinte que não efetuar o pagamento da cota única na data de vencimento do crédito tributário poderá liquidá-lo em até 06 (seis) parcelas 
com vencimento da primeira no dia 04 de maio de 2015 e as demais no décimo dia dos meses de junho a outubro desse exercício. 

Art. 2º - Fica facultado ao contribuinte antecipar o pagamento das parcelas, desde que seja observada a sua ordem. 

Art. 3º - Fica determinado que o pagamento da parcela que for efetuado após o prazo estabelecido neste decreto, sujeita o contribuinte aos acréscimos 
legais. 

Art. 4º - Fica definido que o contribuinte que optar pelo pagamento em parcelas não terá as reduções previstas no artigo 1º deste Decreto. 

Art. 5º - Fica estabelecido que o pagamento da cota única, assim como o das parcelas do IPTU 2015 poderá ser efetuado em qualquer agência 
Bancária até o seu vencimento. 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO - Em 06 de abril de 2015 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

DECRETO Nº 229/2015 

Denomina Escola municipalizada e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, e  

CONSIDERANDO o processo de municipalização da Escola Estadual Professor Roberto Santos, inscrita sob código censo nº 29336279, localizada na 

Rua São Paulo nº 104, bairro Barreirinhas, Barreiras – Bahia, municipalizada por Termo de Convênio nº 30/2015, celebrado entre o Estado da Bahia e 

o Município de Barreiras, publicado no Diário Oficial do Estado nº 21.665 de 27 de março de 2015.  

DECRETA: 

Art. 1º - Fica denominada de Escola Municipal Professor Roberto Santos a unidade escolar municipalizada por Termo de Convênio nº 30/2015, 

celebrado entre o Estado da Bahia e o Município de Barreiras, publicado no Diário Oficial do Estado nº 21.665 de 27 de março de 2015. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 06 de abril de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras
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PORTARIA SEMMA Nº 48, de 06 de abril de 2015 

Homologa o registro das entidades, cadastradas ou recadastradas 

para eleição do COMDEMA, referente ao Biênio 2015/2017, conforme 

Decisão da Comissão Permanente de Cadastro de Entidades do 

COMDEMA, e dá outras providências. 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e Presidente do Conselho 

Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA, no uso de suas 

atribuições que lhe são conferidas pela Lei 921/2010, de 23 de dezembro 

de 2010, art. 14, parágrafos 6º e 7º, e, Resolução COMDEMA Nº 001, de 

05 de março de 2015, 

CONSIDERANDO a vigência do processo eleitoral do Conselho 

Municipal do Meio Ambiente – COMDEMA, Biênio 2015/2017, instituído 

pelas Portarias SEMMA nº 040/2015 e 044/2015, 

CONSIDERANDO a conclusão da fase de cadastramento e 

recadastramento das entidades junto ao COMDEMA, e emissão dos 

pareceres de aprovação e desaprovação pela Comissão Permanente de 

Cadastro de Entidades do COMDEMA, conforme estabelecido no art. 7º 

da Resolução COMDEMA nº 001, de 05 de março de 2015, 

CONSIDERANDO a conclusão dos trabalhos da Comissão Permanente 

de Cadastro de Entidades do COMDEMA, que tem por finalidade 

proceder o cadastramento, recadastramento e descadastramento de 

entidades da Sociedade Civil Organizada e do Poder Econômico junto ao 

COMDEMA. 

CONSIDERANDO por fim, a necessidade de se tornar público a relação 

das Entidades cadastradas junto ao COMDEMA, bem como elencar as 

Entidades aptas a participarem da eleição do Conselho referente ao 

Biênio 2015/2017, conforme RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001, DE 05 

DE MARÇO DE 2015, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica declarado o cadastramento, recadastramento e 

descadastramento das seguintes Entidades da Sociedade Civil 

Organizada e do Poder Econômico junto ao COMDEMA: 

I – Das entidades cadastradas e recadastradas: 

a) ABAPA – Associação Baiana dos Produtores de Algodão; 

b) AIBA – Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia; 

c) ADES - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e 

Sustentável; 

d) CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras; 

e) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia; 

f) DIGNIVIDA – Promoção da Vida Humana; 

g) IAESB – Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras. 

 

 

II – Das Entidades não cadastradas e não recadastradas: 

a) AMINA – Associação Amigos da Natureza de Barreiras; 

b) ASPAVARG – Associação dos Pescadores Profissionais Amigos do 

Vale do Rio Grande; 

c) Colônia de Pescadores Z90; 

d) IFBA – Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia; 

e) UNEB – Universidade do Estado da Bahia. 

Parágrafo único. Para os procedimentos de cadastramento, 

recadastramento e descadastramento das entidades elencadas nos 

incisos I e II, foram integralmente observados os requisitos estabelecidos 

no art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001/2015, conforme Decisão 

individualizada emitida pela Comissão Permanente de Cadastro de 

Entidades do COMDEMA em anexo. 

Art. 2º - Em plena conformidade com a Lei Municipal nº 921/2010, 

Regimento Interno do COMDEMA, e Resolução do COMDEMA nº 

001/2015, ficam homologados os registros das seguintes entidades no 

processo eleitoral do COMDEMA referente ao Biênio 2015/2017: 

I – Das entidades cadastradas e recadastradas aptas a votarem e serem 

votadas: 

a) ABAPA – Associação Baiana dos Produtores de Algodão; 

b) AIBA – Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia; 

c) ADES - Associação de Promoção do Desenvolvimento Solidário e 

Sustentável; 

d) CDL – Câmara de Dirigentes Lojistas de Barreiras; 

e) DIGNIVIDA – Promoção da Vida Humana; 

f) IAESB – Instituto Avançado de Ensino Superior de Barreiras. 

II – Das entidades cadastradas e recadastradas aptas a votarem: 

a) CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia; 

Art. 3º - Nos termos do artigo 2º da Resolução do COMDEMA nº 

001/2015, participarão dos processos eleitorais do COMDEMA somente 

as entidades legalmente cadastradas conforme Decisão da Comissão 

Permanente de Cadastro de Entidades do COMDEMA. 

Art. 4º - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação desta 

Portaria serão dirimidos pelas Portarias SEMMA nº 040/2015 e n° 

044/2015 e Resolução COMDEMA nº 001, de 05 de março de 2015. 

Art. 5º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário 

Oficial do Município, revogam-se as disposições em contrário. 

Barreiras, 06 de março de 2015. 

NAILTON SOUSA ALMEIDA 

Secretário de Meio Ambiente 
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DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. ABAPA – ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PRODUTORES DE 

ALGODÃO. ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO 

ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 

2015. PROCEDENTE – CONSTANTES OS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da ABAPA – ASSOCIAÇÃO 

BAIANA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, analisando o cumprimento 

do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, bem como em 

atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de 

março de 2015, com prazos alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 

23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da ABAPA – 

ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, verifica-se 

a presença de toda a documentação necessária ao 

Cadastramento/Recadastramento da Entidade. 

 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Recadastramento da ABAPA – ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS 

PRODUTORES DE ALGODÃO, por cumprimento de todos os requisitos 

necessários para este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. AIBA – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E 

IRRIGANTES DA BAHIA. ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS 

CONSTANTES NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 

DE MARÇO DE 2015. PROCEDENTE – CONSTANTES OS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da AIBA – ASSOCIAÇÃO DE 

AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA, analisando o cumprimento 

do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, bem como em 

atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de 

março de 2015, com prazos alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 

23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 
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II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da AIBA – 

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E IRRIGANTES DA BAHIA, 

verifica-se a presença de toda a documentação necessária ao 

Cadastramento/Recadastramento da Entidade. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Recadastramento da AIBA – ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E 

IRRIGANTES DA BAHIA, por cumprimento de todos os requisitos 

necessários para este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO 

SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL - ADES. ANÁLISE REQUISITOS 

OBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA 

Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2015. PROCEDENTE – CONSTANTES 

OS DOCUMENTOS REQUERIDOS NO ALUDIDO DISPOSITIVO 

LEGAL. 

 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento do ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO 

DO DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL - ADES, 

analisando o cumprimento do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada 

Resolução, bem como em atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria 

SEMMA nº 040, de 05 de março de 2015, com prazos alterados pela 

Portaria SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da 

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO 

E SUSTENTÁVEL - ADES, verifica-se a presença de toda a 

documentação necessária ao Cadastramento/Recadastramento da 

Entidade. 
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DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Recadastramento da ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DO 

DESENVOLVIMENTO SOLIDÁRIO E SUSTENTÁVEL - ADES, por 

cumprimento de todos os requisitos necessários para este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. CDL – CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE 

BARREIRAS. ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO 

ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 

2015. PROCEDENTE – CONSTANTES OS DOCUMENTOS 

REQUERIDOS NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da CDL – CÂMARA DE 

DIRIGENTES LOGISTAS DE BARREIRAS, analisando o cumprimento 

do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, bem como em 

atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de 

março de 2015, com prazos alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 

23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da CDL – 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE BARREIRAS, verifica-se a 

presença de toda a documentação necessária ao 

Cadastramento/Recadastramento da Entidade. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Recadastramento da CDL – CÂMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE 

BARREIRAS, por cumprimento de todos os requisitos necessários para 

este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 
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DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. CREA – CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E 

AGRONOMIA DA BAHIA. ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS 

CONSTANTES NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 

DE MARÇO DE 2015. PROCEDENTE – CONSTANTES OS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da CREA – CONSELHO 

REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, analisando o 

cumprimento do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, 

bem como em atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 

040, de 05 de março de 2015, com prazos alterados pela Portaria 

SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento do CREA – 

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, 

verifica-se a presença de toda a documentação necessária ao 

Cadastramento/Recadastramento da Entidade. 

 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Recadastramento do CREA – CONSELHO REGIONAL DE 

ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA, por cumprimento de todos os 

requisitos necessários para este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA. ANÁLISE 

REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 5º DA 

RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2015. 

PROCEDENTE – CONSTANTES OS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento do DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA 

VIDA HUMANA, analisando o cumprimento do quantum estabelecido 

pelo art. 5º da citada Resolução, bem como em atendimento ao previsto 

no art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de março de 2015, com 

prazos alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 
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I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Cadastramento do DIGNIVIDA – 

PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA, verifica-se a presença de toda a 

documentação necessária ao Cadastramento/Recadastramento da 

Entidade. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Cadastramento do DIGNIVIDA – PROMOÇÃO DA VIDA HUMANA, por 

cumprimento de todos os requisitos necessários para este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE 

BARREIRAS – IAESB – FASB, ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS 

CONSTANTES NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 

DE MARÇO DE 2015. PROCEDENTE – CONSTANTES OS 

DOCUMENTOS REQUERIDOS NO ALUDIDO DISPOSITIVO LEGAL. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento do INSTITUTO AVANÇADO DE 

ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB – FASB, analisando o 

cumprimento do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, 

bem como em atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 

040, de 05 de março de 2015, com prazos alterados pela Portaria 

SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Cadastramento do INSTITUTO 

AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE BARREIRAS – IAESB – FASB, 

verifica-se a presença de toda a documentação necessária ao 

Cadastramento/Recadastramento da Entidade. 
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DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga procedente o pedido de 

Cadastramento do INSTITUTO AVANÇADO DE ENSINO SUPERIOR DE 

BARREIRAS – IAESB – FASB, por cumprimento de todos os requisitos 

necessários para este. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATUREZA DE BARREIRAS - 

AMINA. ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 

5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2015. 

IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REQUERIDO NO 

INCISO V DO REFERIDO ARTIGO. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA 

NATUREZA DE BARREIRAS - AMINA, analisando o cumprimento do 

quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, bem como em 

atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de 

março de 2015, com prazos alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 

23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATUREZA DE BARREIRAS - AMINA, 

verifica-se a ausência de documentação constante no inciso V do artigo 

supratranscrito. 

 

 

DISPOSITIVO 

 

Ante o exposto, esta Comissão julga improcedente o pedido de 

Recadastramento da ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA NATUREZA DE 

BARREIRAS - AMINA, por descumprimento de requisito obrigatório 

contido no art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 
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DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS 

AMIGOS DO VALE DO RIO GRANDE - ASPAVARG. ANÁLISE 

REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 5º DA 

RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2015. 

IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS REQUERIDO NOS 

INCISOS V e VI DO REFERIDO ARTIGO. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da ASSOCIAÇÃO DOS 

PESCADORES PROFISSIONAIS AMIGOS DO VALE DO RIO GRANDE 

- ASPAVARG, analisando o cumprimento do quantum estabelecido pelo 

art. 5º da citada Resolução, bem como em atendimento ao previsto no 

art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de março de 2015, com prazos 

alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da 

ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES PROFISSIONAIS AMIGOS DO 

VALE DO RIO GRANDE - ASPAVARG, verifica-se a ausência de 

documentação constante no inciso V e VI do artigo supratranscrito. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga improcedente o pedido de 

Recadastramento da ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES 

PROFISSIONAIS AMIGOS DO VALE DO RIO GRANDE – ASPAVARG, 

por descumprimento de requisitos obrigatórios contidos no art. 5º da 

Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 2015. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. COLÔNIA DE PESCADORES Z90. ANÁLISE REQUISITOS 

OBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA 

Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2015. IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS REQUERIDO NOS INCISOS V e VI DO REFERIDO 

ARTIGO. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da COLÔNIA DE PESCADORES 

Z90, analisando o cumprimento do quantum estabelecido pelo art. 5º da 

citada Resolução, bem como em atendimento ao previsto no art. 12 da 

Portaria SEMMA nº 040, de 05 de março de 2015, com prazos alterados 

pela Portaria SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

 



 

12 

 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Cadastramento da COLÔNIA DE 

PESCADORES Z90, verifica-se a ausência de documentação constante 

no inciso V e VI do artigo supratranscrito. 

 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga improcedente o pedido de 

Cadastramento da COLÔNIA DE PESCADORES Z90, por 

descumprimento de requisitos obrigatórios contidos no art. 5º da 

Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 2015. 

 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. IFBA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DA BAHIA. ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS 

CONSTANTES NO ART. 5º DA RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 

DE MARÇO DE 2015. IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTO REQUERIDO NO INCISO V DO REFERIDO ARTIGO. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento do IFBA – INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA., analisando o 

cumprimento do quantum estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, 

bem como em atendimento ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 

040, de 05 de março de 2015, com prazos alterados pela Portaria 

SEMMA nº 044, de 23 de março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 
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No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento do IFBA – 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA 

BAHIA, verifica-se a ausência de documentação constante no inciso V do 

artigo supratranscrito. 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga improcedente o pedido de 

Recadastramento do IFBA – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA, por descumprimento de requisito 

obrigatório contido no art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015. 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 

 

DECISÃO 

EMENTA: COMISSÃO PERMANENTE DE CADASTRAMENTO DO 

COMDEMA. UNEB – UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA. 

ANÁLISE REQUISITOS OBJETIVOS CONSTANTES NO ART. 5º DA 

RESOLUÇÃO COMDEMA Nº 001 DE 05 DE MARÇO DE 2015. 

IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO REQUERIDO NO 

INCISO V DO REFERIDO ARTIGO. 

RELATÓRIO 

Conforme determinado pela Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de 

Março de 2015, esta Comissão Permanente emite decisão sobre Pedido 

de Cadastramento/Recadastramento da UNEB – UNIVERSIDADE DO 

ESTADO DA BAHIA, analisando o cumprimento do quantum 

estabelecido pelo art. 5º da citada Resolução, bem como em atendimento 

ao previsto no art. 12 da Portaria SEMMA nº 040, de 05 de março de 

2015, com prazos alterados pela Portaria SEMMA nº 044, de 23 de 

março de 2015. 

FUNDAMENTOS 

O rol do art. 5º da Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 

2015, é taxativo e, atendendo aos requisitos para cada tipo de Entidade, 

devem ser estritamente cumpridas as condições constantes neste, quais 

sejam: 

 

Art. 5º - O cadastramento e/ou recadastramento para fins de registro de 

candidatura no COMDEMA é voluntário e será efetuado mediante o 

preenchimento da ficha de cadastro, constante do Anexo desta 

Resolução, devidamente assinada pelo representante legal, 

acompanhada dos seguintes documentos: 

I - Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado, nos termos da 

lei, com a identificação do cartório e transcrição dos registros no próprio 

documento ou certidão; 

II - Caso se trate de uma fundação, essa deverá apresentar cópia da 

escritura de instituição, devidamente registrada em cartório da comarca 

de sua sede e comprovante de aprovação do estatuto pelo Ministério 

Público; 

III - Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício registrada em 

cartório; 

IV - Cópia da inscrição atualizada no Cadastro Nacional das Pessoas 

Jurídicas - CNPJ, do Ministério da Fazenda; 

V - Alvará de funcionamento; 

VI - Relatório sucinto das atividades desenvolvidas no último ano. 

§ 1° - O dirigente da entidade que solicitar cadastramento ou 

recadastramento é responsável pelas informações prestadas. 

§ 2º - A entidade solicitante deverá ter no mínimo um ano de existência. 

No tocante ao caso específico desta Decisão, após análise dos 

documentos constantes no Pedido de Recadastramento da UNEB – 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA verifica-se a ausência de 

documentação constante no inciso V do artigo supratranscrito. 

 

DISPOSITIVO 

Ante o exposto, esta Comissão julga improcedente o pedido de 

Recadastramento da UNEB – UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA, 

por descumprimento de requisito obrigatório contido no art. 5º da 

Resolução COMDEMA nº 001 de 05 de Março de 2015. 

 

Barreiras, Bahia, 05 de Abril de 2015. 

 

Msc. Nailton Sousa Almeida 

Presidente da Comissão 

 

Sandra Cardozo de Melo 

Membro da Comissão 

 

Dra. Cristiane Apolônio Castro Santos 

Membro da Comissão 
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AVISO DE INEXIGIBILIDADE 

 

Processo Administrativo Nº 047/2015 – Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2015 – Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia – Empresa: GABRIEL 

ERVELYM CARDOSO SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.438.561/0001-47 - Objeto: contratação de 

empresa para representação exclusiva de artistas e bandas musicais locais na apresentação da FEIRA DO PEIXE DE 2015 do Município de Barreiras 

a ser realizado nos dias 27 de março a 03 de abril de 2015 – Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Fundamento Legal: art. 25, inciso III da Lei 

Federal nº 8.666/93 e alterações – Giltamar Pereira Tavares- Presidente da COPEL – Barreiras, 27 de março de 2015. 

 

AVISO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE 

Processo Administrativo Nº 047/2015 - inexigibilidade de Licitação Nº 007/2015 - O Prefeito Municipal de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas 

atribuições: Reconhece a situação de Inexigibilidade de licitação no presente processo, em consonância com os pareceres formulados pelo Procurador 

Jurídico e Comissão Permanente de Licitação, que tem como objeto a contratação de empresa para representação exclusiva de artistas e bandas 

musicais locais na apresentação da FEIRA DO PEIXE DE 2015 do Município de Barreiras a ser realizado nos dias 27 de março a 03 de abril de 2015 - 

Barreiras, 27 de março de 2015 - Antônio Henrique de Souza Moreira - Prefeito de Barreiras. 

 

RESUMO DE EXTRATO DE CONTRATO 

 

Processo Administrativo Nº 0047/2015 – Inexigibilidade de Licitação Nº 007/2015 – Órgão: Prefeitura Municipal de Barreiras/Bahia – Empresa 

Contratada: GABRIEL ERVELYM CARDOSO SANTOS - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.438.561/0001-47 - 

Objeto: contratação de empresa para representação exclusiva de artistas e bandas musicais locais na apresentação da FEIRA DO PEIXE DE 2015 do 

Município de Barreiras a ser realizado nos dias 27 de março a 03 de abril de 2015 – Contrato Nº 055/2015 - Data de Assinatura: 27/03/2015 - Vigência: 

30 de abril de 2015 – Valor Global: R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – Fundamento Legal: art.25, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações - 

Barreiras 27 de março de 2015 - Antônio Henrique de Souza Moreira - Prefeito de Barreiras. 

 

 

 

 


