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Portaria Nº 00127769 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições legais, resolve nomear JOSAFA NETO DE OLIVEIRA, para o cargo em comissão 
Gerente, símbolo DAS-3, do(a) GERÊNCIA ITAMARAJU, a partir  de 31 de Outubro de 2019.

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373701#21#411562/>
<#E.G.B#373704#21#411564>
Portaria Nº 00127778 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições legais, resolve nomear DANILLO MEIRELES DOS SANTOS, para o cargo em comissão 
Gerente, símbolo DAS-3, do(a) GERÊNCIA UBAITABA, a partir  de 31 de Outubro de 2019.

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373704#21#411564/>
<#E.G.B#373706#21#411566>
Portaria Nº 00127957 de 11 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 201, §9º, da Constituição Federal de 1988, 
c/c art. 119, VI, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, resolve averbar, nos registros 
funcionais do(s) servidor(es) do Quadro de Pessoal do(a) ADAB, o tempo de serviço prestado 
sob Regime Geral da Previdência:

Matrícula Nome Cargo Empregador Data Início Data Fim Total de Dias
 83374459  ISABELLA DE 

SA RIBEIRO DE 
BARROS

 Fiscal 
estadual 
agropecuário

  01.11.1999  31.12.2000  427

Finalidade:
APOSENTADORIA

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373706#21#411566/>
<#E.G.B#373709#21#411569>
Portaria Nº 00128387 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 11, II, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 
1994, resolve designar RITA DE CASSIA COSTA DE OLIVEIRA, matrícula nº 83381996, para 
o cargo em comissão Gerente, símbolo DAS-3, do(a) SERVIÇO TER DA METROPOLITANO DE 
SALVADOR, a partir de 05 de Novembro de 2019.

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373709#21#411569/>
<#E.G.B#373710#21#411570>
Portaria Nº 00128397 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 11, II, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 1994, 
resolve designar RAFAELLA SANTANA SOKOLONSKI LIMA, matrícula nº 92016999, para o 
cargo em comissão Coordenador II, símbolo DAS-3, do(a) COODENAÇÃO DE LICITAÇÃO, a 
partir de 05 de Novembro de 2019.

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373710#21#411570/>
<#E.G.B#373718#21#411578>
Portaria Nº 00128962 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições legais, resolve nomear JOAQUIM RUY PAULILO BACELAR NETO, para o cargo 
em comissão Gerente, símbolo DAS-3, do(a) GERÊNCIA RUI BARBOSA, a partir  de 01 de 
Novembro de 2019.

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373718#21#411578/>
<#E.G.B#373720#21#411580>
Portaria Nº 00128968 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA - ADAB, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 9º da Emenda Constitucional nº 7, de 18 de 
janeiro de 1999, resolve averbar, nos registros funcionais do(s) servidor(es) abaixo relaciona-
do(s), o tempo de serviço prestado à Administração Pública:

Matrícula Nome Cargo Órgão Poder/Esfera Data Início Data Fim
 10263245  ANTONIO 

BELITARDO 
BARBOZA DE 
CARVALHO

 Fiscal estadual 
agropecuário

   08.06.1973  30.07.1974

Finalidade:
ANUENIO E APOSENTADORIA

LUIS MAURICIO BACELLAR BATISTA
AG. EST. DE DEFESA AGROP. DA BAHIA
<#E.G.B#373720#21#411580/>
<#E.G.B#373541#21#411385>

Port. Nº 247 de 12 de novembro de 2019
O DIRETOR GERAL DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA 
- ADAB, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 23, inciso I, alínea b, do regimento 
aprovado pelo Decreto 9.023/04,
RESOLVE:
Art. 1º Submeter à Consulta Pública, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação 
desta Portaria, a proposta de regulamento técnico da agroindústria de pequeno porte, que trata 
das normas específicas de abate de aves. Parágrafo único. O Projeto da Portaria encontra-se 
disponível na página eletrônica da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - ADAB: 
www.adab.ba.gov.br .
Art. 2º O objetivo da presente Consulta Pública é permitir a ampla divulgação da proposta de 
regulamentação, para receber sugestões ou comentários de órgãos, entidades ou pessoas 
interessadas.
Art. 3º As sugestões, tecnicamente fundamentadas, relativas à Portaria deverão ser 
encaminhadas através de e-mail para: consulta.publica@adab.ba.gov.br .
Art. 4º No e-mail deverá constar uma tabela (ou planilha eletrônica) prevendo as seguintes colunas:
·      I - item: identificação do item (Exemplo: art. 1º, § 1º, inciso I, da proposta de Portaria);
·      II - texto da minuta: citação da parte do texto original a que se refere;
·      III - sugestão: texto sugerido com alteração, inclusão ou exclusão;
·      IV - justificativa: embasamento técnico (ou legal) devidamente fundamentado de modo a 
subsidiar a discussão;
·      V - contribuinte: responsável pela sugestão, identificado com o nome completo (se pessoa 
física) ou razão social (se pessoa jurídica), endereço eletrônico e telefone para contato. Parágrafo 
único. As sugestões ou comentários encaminhados eletronicamente deverão permitir a função 
de copiar e colar o texto contido, para fins de agilização da compilação destas sugestões ou 
comentários e da análise final.
Art. 5º Findo o prazo estabelecido no art. 1º, desta Portaria, a Diretoria de Inspeção deverá 
avaliar, em articulação com a área técnica envolvida com o tema objeto desta Portaria, as 
sugestões recebidas, proceder às adequações pertinentes e adotar os atos sequenciais.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Luís Mauricio Bacellar Batista
Diretor Geral

ANEXO II
REGULAMENTO TÉCNICO DA AGROINDÚSTRIA DE PEQUENO PORTE ABATE DE AVES
Da Estrutura Física:
Art. 1º A agroindústria de pequeno porte que se destina ao abate de aves pode realizar 
procedimento manual até a capacidade máxima de 500 (quinhentas) aves por dia ou o 
procedimento semi-automático para capacidade de 501 até no máximo 1.000 aves por dia.
Art. 2º O estabelecimento deve possuir área de recepção de tamanho suficiente para realizar o 
recebimento e espera das aves para o abate diário, instalada em área coberta e construída de 
modo a garantir o conforto térmico e proteção das intempéries, a fim de evitar o calor excessivo 
e promovendo o bem estar animal.
§ 1º Deve ser prevista uma área específica na recepção, isolada das demais dependências para 
a realização de necropsia, dotada de equipamentos e utensílios para esta finalidade, além de 
recipiente com tampa para colocação de aves e despojos oriundos da necropsia.
§ 2º Quando não for possível o abate imediato, as aves aguardarão em local próximo a recepção, 
sendo asseguradas as normas de bem estar animal.
Art. 3º Quando existir alojamento de aves no estabelecimento, este local deve distar no mínimo 
de 10 metros do prédio industrial, e ser dotado de mecanismo de separação do lote, a fim de 
garantir o período mínimo de jejum e dieta hídrica correspondente a 12 horas antes do abate.
Art. 4º A higienização das gaiolas de transporte de aves deve ocorrer em área exclusiva, 
coberta, anexa a área de recepção e dotada de ponto de água corrente. Parágrafo único. Após 
a higienização, as gaiolas não devolvidas para o veículo de transporte devem ser armazenadas 
em local específico.
Art. 5º O posto de lavagem e desinfecção de veículos transportadores de aves vivas deve ser 
afastado do prédio industrial e em área distinta da área de lavagem das gaiolas.
Art. 6º O forro poderá ser dispensado nas áreas onde se realizam as operações de recepção, 
sangria, depenagem e escaldagem, desde que garantida a vedação e ventilação satisfatória do 
ambiente.
Art. 7º As portas de acesso de pessoal à área de produção devem ser de material impermeável 
e lavável com sistema de abertura do tipo vai e vem.
Art. 8º O estabelecimento deve possuir sistema de provimento de água quente para higienizar e 
abastecer o equipamento de escaldagem, depilagem e esterilizadores. Parágrafo único. Quando 
houver uso de caldeira, a sua instalação e utilização não poderão comprometer as condições 
higiênico sanitárias e de operação do estabelecimento.
Art. 9º A fabricação de produtos não comestíveis nos estabelecimentos agroindustriais de 
pequeno porte de abate de aves deverá ser realizada em área específica e distinta do prédio 
industrial com a utilização de equipamentos adequados para cada fim.
Art. 10º As dependências das operações de área suja e limpa deverão ser isoladas fisicamente 
entre si.
§ 1º Entende-se por área suja aquela onde são realizados os procedimentos de sangria, 
escaldagem, depenagem e depilagem das patas e área limpa aquela que contempla as 
operações a partir do banho pós depenagem e depilagem.
§ 2º A operação de sangria deverá ser realizada em local separado fisicamente das operações 
de escaldagem, depenagem e depilagem.
Art. 11º É proibida a utilização de luz que mascare ou produza falsa impressão quanto à coloração 
dos produtos ou que dificulte a visualização de sujidades, bem como a clara identificação de 
patologias ou tecnopatias nas aves durante os procedimentos de inspeção, sendo necessário 
um mínimo de 200 Lux para as operações de higienização e monitoramento da higienização.
Art. 12º Nos locais onde são realizadas as inspeções post mortem e final, as lâmpadas devem 
ser dispostas de maneira a garantir iluminação destes locais, sem ocasionar sombras, com 
iluminação mínima de 500 Lux, medidos na posição das carcaças.
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Art. 13º Deve ser prevista uma área para “inspeção final” próxima à calha de evisceração, 
dotada de ganchos, lavatório, esterilizador e recipientes diferenciados para produtos liberados e 
condenados pela inspeção.
Dos Equipamentos, Utensílios e Procedimentos
Art. 14º Os esterilizadores em quantidade suficiente devem ser dotados de água com temperatura 
mínima de 85ºC.
Art. 15º Para a contenção das aves podem ser utilizados os seguintes equipamentos:
I - funil; ou
II - gancheiras; ou
III - ganchos apoiados em trilhagem aérea.
§ 1° Quando as aves forem penduradas pelos pés deve ser utilizado aparador de peito, desde a 
recepção até a sangria para respeitar o bem estar animal.
§ 2° Quando utilizada trilhagem aérea manual ou mecanizada deve ser previsto lavagem dos 
ganchos, no seu retorno para a área de pendura.
Art. 16º As aves devem ser insensibilizadas, antes da sangria, por meio de eletronarcose.
§ 1° Outros métodos poderão ser permitidos a critério do Serviço de Inspeção Oficial.
§ 2° Os equipamentos para insensibilização por eletronarcose devem dispor de indicadores de 
voltagem e amperagem, que permita a regulagem desses parâmetros de acordo com a espécie, 
tamanhos e peso das aves.
§ 3° É permitido o abate sem prévia insensibilização para atendimento de preceitos religiosos.
Art. 17º A sangria deve ser realizada em dependência separada por paredes inteiras da recepção, 
dotada de lavatório (pia) e esterilizador.
Art. 18º Para a realização da sangria são necessários os equipamentos previstos no Art. 15.
§ 1° A sangria deve ser realizada em até 12 (doze) segundos após a insensibilização.
§ 2° O tempo mínimo de sangria deve ser de 3 (três) minutos, antes do qual não é permitida 
qualquer outra operação.
§ 3° O sangue deve ser recolhido em recipientes que não permitam seu extravasamento 
mediante recipiente com tampa ou em calha e não poderá ser utilizado como produto comestível.
Art. 19º A partir da sangria, todas as operações subsequentes devem ser realizadas continua-
mente, não sendo permitido o retardamento ou acúmulo de aves em nenhuma de suas fases, até 
a estocagem de produto acabado.

Art. 20º A escaldagem e a depenagem devem ser realizadas em dependências exclusivas, 
podendo ser comum às duas atividades e à sangria, separadas por meio de paredes inteiras das 
demais dependências.
Art. 21º A escaldagem deve ser executada logo após o término da sangria, em condições 
de temperatura e tempo ajustadas às características das aves em processamento, conforme 
espécie, tamanho e peso.
§ 1° É proibida a escaldagem de aves vivas;
Art. 22º Para a escaldagem é necessário o tanque de escaldagem ou equivalente.
§ 1° Outros métodos e equipamentos poderão ser permitidos a critério do Serviço de Inspeção 
Oficial.
§ 2° A água utilizada para a escaldagem deve ter a temperatura controlada de modo a evitar o 
cozimento das carcaças e permitir a completa depenagem.
§ 3° O volume total da água utilizada para a escaldagem deve ser renovado a cada 2 (duas) 
horas para equipamentos estáticos e a cada 8 (oito) horas para equipamentos automatizados 
em linha.
§ 4° É proibida a utilização de substâncias descontaminantes na água utilizada para a escaldagem;
Art. 23º A depenagem deve ser completa e executada imediatamente após a escaldagem.
Art. 24º Para a depenagem são necessários os seguintes equipamentos:
I - depenadeira rotativa; ou
II- depenadeira contínua
Parágrafo único. Nessa área deve ser previsto o depilador de pés para abate superior a 500 
aves por dia;
Art. 25º Após a depenagem as aves devem ser penduradas pelo pescoço em ganchos, lavadas 
por aspersão de água sob pressão, com jatos orientados no sentido de que toda a carcaça seja 
lavada, inclusive os pés.
Art. 26º A etapa de evisceração devem ser realizadas em dependência isolada por paredes 
inteiras da dependência de escaldagem, depenagem, depilagem e embalagem secundária. A 
comunicação entre o setor de evisceração e estas áreas é realizada por meio de 1 (um) óculo.
Art. 27º Para a evisceração são necessários os seguintes equipamentos:
I - calha com declive acentuado, dotada de ralo coletor de vísceras não comestíveis e pontos de 
água corrente sob pressão em suas bordas;
II - ganchos suspensos de três pontos apoiados em gancheiras ou em trilhagem aérea;
III - esterilizador;
IV - recipientes para coleta e armazenamento de resíduos provenientes da operação;
V - extrator de pulmão para abate superior a 500 aves por dia;
VI - mesas para limpeza de miúdos comestíveis;
VII - chuveiro.
§ 1° Nessa dependência podem ser realizados o pré-resfriamento, gotejamento, classificação e 
embalagem primária.
§ 2° Os equipamentos devem estar dispostos de maneira que as vísceras ou partes das carcaças 
não sejam retiradas antes da realização da inspeção post-mortem.
§ 3° A retirada dos pulmões é obrigatória, devendo ser mecanizada a partir de 500 aves.
Art. 28º Após a evisceração as carcaças devem ser lavadas externa e internamente por 
aspersão de água sob pressão, com jatos orientados no sentido de que toda a carcaça seja 
lavada, inclusive os pés.
Art. 29º Para o pré-resfriamento de carcaças são necessários os seguintes equipamentos:
I - dois tanques de imersão dotados de hidrômetro e termômetro com leitura externa.
§ 1° A água que abastece o sistema de pré-resfriamento por imersão pode ser hiperclorada, 
permitindo-se no máximo 5 ppm de cloro livre.
§ 2° A água que abastece o sistema de pré-resfriamento poderá ser reutilizada do segundo para 
o primeiro tanque, desde que passe por um sistema de filtração antes da reentrada no sistema.

§ 3° A temperatura da água na entrada do primeiro tanque deve ser de no máximo 16 (dezesseis) 
graus C e de 4º C na saída do último tanque.
§ 4º O tempo de permanência das carcaças no primeiro tanque deve ser de, no máximo, 30 
(trinta) minutos.
§ 5º No sistema tipo rosca sem fim a renovação de água gelada do primeiro tanque deve ser 
constante, contracorrente e na proporção mínima de 1,5 (um e meio) litros por carcaça.
§ 6º No sistema tipo rosca sem fim a renovação de água gelada do último tanque deve ser 
constante, contracorrente e na proporção mínima de 1,0 (um e meio) litros por carcaça com peso 
máximo de 2,5 kg, 1,5 litros para carcaça com peso entre 2,5 kg e 5,0 kg e 2 litros para carcaça 
com peso superior a 5 kg.
§ 7º Para o sistema de pré-resfriamento estático não haverá necessidade de instalação de 
hidrômetro, devendo-se obedecer à proporção mínima de 1,5 (um e meio) litros de água por 
carcaça.
Art. 30º Para o pré-resfriamento de fígado, coração, moela, pés e pescoços com ou sem 
cabeças é necessário o tanque ou recipiente de imersão individualizado, dotado de hidrômetro e 
termômetro com leitura externa.
§ 1º A temperatura da água no tanque deve ser de no máximo 4 (quatro) graus Celsius.
§ 2º No sistema tipo rosca sem fim a renovação de água gelada do primeiro tanque deve ser 
constante, contracorrente e na proporção mínima de 1,5 (um e meio) litros por quilo de produto.
§ 3º Para o sistema de pré-resfriamento estático não haverá necessidade de instalação de 
hidrômetro, devendo-se obedecer a proporção mínima de 1,5 (um e meio) litros de água por 
quilo de produto (miúdos).
Art. 31º A temperatura das carcaças, fígado, coração, moela, pés e pescoços no final do processo 
de pré-resfriamento devem ser no máximo 7ºC.
Art. 32º Quando resfriadas por imersão, as aves devem ser penduradas, em gancheiras ou 
ganchos apoiados em trilhagem aérea para gotejamento, para que a água absorvida durante o 
processo não ultrapasse o limite estabelecido em legislação.
Art. 33º Para a classificação e embalagem primária da carcaça e miúdos são necessários os 
seguintes equipamentos:
I - mesas dotadas de sistema de drenagem;
II - balança.
Art. 34º Os estabelecimentos que tiverem linha de produção de cortes e desossa devem possuir 
dependência exclusiva, dotada de lavatório e esterilizador, com temperatura ambiente não 
superior a 12ºC.
§ 1º A temperatura das carnes na entrada desta seção não poderá exceder 7ºC, respeitando o 
resfriamento dos cortes a 4ºC em até 4 horas.
§ 2° A embalagem primária e a pesagem dos cortes podem ser realizadas nesta dependência.
§ 3° A produção de carne temperada de aves, quando realizada, pode ser executada nessa 
dependência, em momentos distintos da produção de cortes e desossa.
Art. 35º Para obtenção dos cortes são necessários os seguintes equipamentos:
I - mesa;
II - balança.
Art. 36º O acondicionamento dos produtos em embalagem secundária de papelão deve ser 
realizado em dependência exclusiva, separada por paredes inteiras das demais dependências 
onde ocorre manipulação de produtos.
Art. 37º A embalagem secundária deve ser de primeiro uso. Parágrafo único. A embalagem 
secundária pode ser reutilizada desde que fabricada com material impermeável, resistente e que 
permita limpeza e desinfecção.
Art. 38º A higienização de embalagem secundária deve ocorrer em área exclusiva, dotada de 
ponto de água corrente e local coberto. Parágrafo único. Após a higienização, a embalagem 
secundária deve ser depositada em dependência exclusiva.
Art. 39º O estabelecimento deve dispor de câmaras frias ou equipamentos de frio industrial, 
providos de circulação de ar forçada e termômetro com leitura externa, para a realização 
exclusiva de estocagem de produtos resfriados.
Parágrafo único. É obrigatória a instalação de câmara fria nos estabelecimentos com capacidade 
de abate superior a 500 aves por dia.
Art. 40º Os produtos resfriados devem atingir a temperatura máxima de 4ºC em no máximo 4 
horas, a partir do processo da sangria.
Art. 41º Os produtos resfriados devem ser armazenados e mantidos à temperatura mínima entre 
0º C e máxima de 4ºC.
Art. 42º Os resíduos sólidos decorrentes do abate devem ser acondicionados em recipientes 
de uso exclusivo, dotado de tampas e depositados em área externa do prédio industrial, 
coberta e telada.

§ 1º O estabelecimento deve dispor mecanismos de redução de impacto ou dano ambiental, 
adotando meios para o destino adequado dos seus resíduos industriais, que evitem a 
disseminação de doenças de interesse à defesa agropecuária e à saúde pública.
§ 2º É obrigatória a instalação de equipamento de tratamento de resíduos sólidos, nos estabele-
cimentos com capacidade de abate superior a 500 aves por dia.
Art. 43º A agroindústria de pequeno porte de abate de aves deve utilizar matéria-prima proveniente 
de granjas sob controle sanitário oficial dos órgãos competentes, conforme legislação específica.
Art. 44º O gelo, quando utilizado, deve ser potável e em quantidade compatível com a demanda 
do estabelecimento. Parágrafo único. O gelo poderá ser de fabricação própria ou de terceiros 
adquiridos de empresas registradas em órgãos de saúde, devendo ser armazenado em local 
apropriado para manutenção da temperatura.
Art. 45º É obrigatória a realização de inspeção ante mortem nos estabelecimentos de abate de 
aves.
Art. 46º Os cortes gerados a partir do aproveitamento condicional, de carcaças parcialmente 
condenadas, poderão ser comercializados, desde que devidamente registrados no Serviço de 
Inspeção Oficial com a denominação de cortes resfriados de frango.
Art. 47º O produto final deverá permanecer na câmara de resfriados ou equipamento de frio 
industrial durante no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas antes da sua expedição, mantidos à 
temperatura mínima entre 0º C e máxima de 4ºC.
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Art. 48º O transporte dos produtos deve ser feito em veículos com contentores isotérmicos, 
preferencialmente, com equipamento de frio, a fim de garantir a temperatura máxima de 7 (sete) 
graus até a sua entrega, conforme o quanto disposto no art. 23, da Portaria ADAB no 79/2019.
Disposição Final
Art. 49º Esta legislação não exclui as determinações legais previstas na portaria ADAB no 
79/2019 e outras previstas no Decreto Estadual n. 15.004/2014.
<#E.G.B#373541#23#411385/>

Bahia Pesca S/A
<#E.G.B#373238#23#411042>
PORTARIA Nº 023/2019

O DIRETOR PRESIDENTE DA BAHIA PESCA no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

1° - Designar o servidor VITOR NEGREIROS OLIVEIRA TEIXEIRA para exercer a função de 
Agente de Licitação desta empresa, e os servidores abaixo relacionados para compor a Equipe 
de Apoio, que prestará assistência ao Agente de Licitação ora designado. O mandato para esta 
Comissão será de 02 (dois) anos.

EQUIPE DE APOIO:
·      Ednaldo de Oliveira Moura - Membro - Matrícula n° 32010619
·      Antônio Jorge Fonseca Rebouças - Membro - Matrícula n° 32000024

SUPLENTE:
·      Anderson Miranda Araújo Guanaes - Matrícula n° 92000261

Parágrafo Único - Na ausência ou impedimento do Agente de Licitação, assume a função o Sr. 
Ednaldo Oliveira Moura.

2º - As atribuições do Agente de Licitação e Equipe de Apoio são estabelecidas na Seção II do 
Título “Da Comissão de Licitação e do Agente de Licitação” contida no Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da Bahia Pesca S/A (RILC).

Salvador, 11 de novembro de 2019

MARCELO SAMPAIO OLIVEIRA
Diretor Presidente
<#E.G.B#373238#23#411042/>

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
<#E.G.B#373465#23#411288>
PORTARIA Nº 08 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1° - Designar os servidores FÍDIAS ABDON RAZONI, matrícula nº 14.171.635-2, RENNAN 
CALIXTO RODRIGUES, matrícula nº 08.522.524-5, e MARIA DE FÁTIMA NERY SOUZA, 
matrícula nº 17.103.277-0, para sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de 
inventário de material permanente, para fins de encerramento do exercício 2019 da Secretaria 
de Comunicação Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ NASCIMENTO CURVELLO
Secretário de Comunicação Social
<#E.G.B#373465#23#411288/>
<#E.G.B#373469#23#411292>
PORTARIA Nº 09 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, no uso de suas atribuições,

RESOLVE

Art. 1° - Designar os servidores DALVA MARIA SOARES CONCEIÇÃO, matrícula nº 14.173.439-
2, MARIA DE FATIMA NERY SOUZA, matrícula nº 17.103277-0, e ALEXANDRE SANTANA DE 
JESUS, matrícula nº 08.544.226-1, para sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de 
inventário de material de consumo, para fins de encerramento do exercício 2019 da Secretaria 
de Comunicação Social.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANDRÉ NASCIMENTO CURVELLO
Secretário de Comunicação Social
<#E.G.B#373469#23#411292/>

SECRETARIA DE CULTURA
<#E.G.B#373534#23#411377>
Portaria nº 196, de 12 de novembro de 2019.
A SECRETÁRIA DE CULTURA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Art. 1º - Considerando-se a Portaria nº. 163/2019 e a reconvocação realizada através da Portaria 
nº. 174/2019, após a análise de documentação complementar, torna pública a seleção das 
seguintes propostas:

Nº SIIC TÍTULO PROPONENTE
17981 Cineclube CinematograFinho Itinerante Camele Lyra Queiroz
17989 SOBRE NOSSAS CABEÇAS FRANCISCO XAVIER DIAS DE SOUZA 

FILHO
18015 Estrada para Nova Iorque Lucas Fróes de Castro Nunes
18149 Amotara - Mostra Olhares das Mulheres 

Indígenas
Olinda Muniz Silva Wanderley

18456 Curta-metragem - Coleção Preciosa Rayssa Fernandes Coelho
18579 Cineclube Empoderadas Cinthia da Silva Tavares
18602 Cine Caeté: Mostra de Filmes Socioambientais RENATA GUAL MENEGUCCI
18668 Menarca Marina Lordelo Carneiro
18695 Victor, Bibi e o Jabuti IARA REGINA DEMETRIO SYDENTRICKER 

CORDEIRO
18736 Lendo Mulheres Negras - Ampliando o verbo ler evelyn dos santos sacramento
18809 CÁ TE ESPERO NO TUMBENCI Saberes e 

Fazeres
Karine Janaina Santos Costa

18813 Vamos à Luta Paula Beatriz Carneiro da Silva Dias
18886 “Mostra Cineclubista Cultural Território Litoral 

Sul- Cineclube Mocamba - Cinema Negro em 
Foco”

Cláudio Henrique da Silva Lyrio

18984 Produção do Curta metragem Kalunga - 
memórias de um mar sem fim

Renata Almeida de Matos

18996 Curta na Comunidade Gisele Ferreira Ramos
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ARANY SANTANA NEVES SANTOS
Secretária de Cultura
<#E.G.B#373534#23#411377/>
<#E.G.B#373707#23#411567>
Portaria Nº 00128111 de 11 de Novembro de 2019
O(A) Secretário de Estado do(a) SECRETARIA DE CULTURA - SECULT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 11, II, da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 
1994, resolve designar PABLO SANTANA AMORIM, matrícula nº 22619938, para o cargo em 
comissão Secretário de Comissao, símbolo DAI-5, do(a) CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA, 
a partir de 01 de Outubro de 2019.

ARANY SANTANA NEVES SANTOS
SECRETARIA DE CULTURA
<#E.G.B#373707#23#411567/>

Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural – IPAC
<#E.G.B#373352#23#411163>
Portaria Nº 00128189 de 11 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) INST DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL - IPAC, no uso 
de suas atribuições legais, resolve nomear VALNEIDE ARAUJO MONTOYA FLORES, para o 
cargo em comissão Coordenador IV, símbolo DAI-5, do(a) GABINETE DO DIRETOR, a partir  de 
30 de Outubro de 2019.

JOAO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
INST DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL
<#E.G.B#373352#23#411163/>
<#E.G.B#373712#23#411573>
Portaria Nº 00128631 de 12 de Novembro de 2019
O(A) Diretor Geral do(a) INST DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL - IPAC, no uso de 
suas atribuições e tendo em vista o disposto no(a) art. 116 da Lei nº 6.677, de 26 de setembro de 
1994, resolve averbar, nos registros funcionais do(s) servidor(es) abaixo relacionado(s), o tempo 
de serviço prestado à Administração Pública:

Matrícula Nome Cargo Órgão Poder/Esfera Data Início Data Fim
 92014304  MARIO SERGIO 

RODRIGUES DOS SANTOS
 Supervisor  IPAC   23.03.2015  21.03.2019

Finalidade:

JOAO CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA
INST DO PATRIMÔNIO ARTÍSTICO E CULTURAL
<#E.G.B#373712#23#411573/>


