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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

GABINETE DO PREFEITO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lei oriunda de projeto do Poder Executivo  

LEI MUNICIPAL N.º 1698 DE 27 DE ABRIL DE 2022. 
 
 

“Dispõe sobre a Política de 
Desenvolvimento Esportivo do 
Município, cria o Conselho 
Municipal de Esporte e Lazer e 
dá outras providências”. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO FEDERADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
                                                                   
Art. 1º. Fica criado o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, sendo um órgão 
consultivo, com os seguintes objetivos: 
 
I. Formular a política municipal de esporte, obedecidas as exigências administrativas 
ou regulamentares com a finalidade de facilitar e estimular as atividades esportivas no 
município; 
 
II. promover o inventário do patrimônio esportivo do município; 
 
III. sugerir ao prefeito a modificação, suspensão ou supressão de exigências 
administrativas ou regulamentares com a finalidade de facilitar e estimular as 
atividades esportivas no município; 
 
IV.  manter cadastro das fontes de financiamento de atividades esportivas; 
 
V.  promover o cadastro de entidades, clubes de futebol, escolinhas e outras 
atividades esportivas;  
 
VI. elaborar e submeter a aprovação do Prefeito normas e padrões para o 
licenciamento especial às entidades esportivas; 
 
VII.  indicar a Prefeitura, locais de interesse esportivos que necessitem da realização 
de competições esportivas. 
 
VIII. desenvolver junto com a Secretaria de Esporte e Lazer, programas de 
capacitação e formação de atletas. 
 
IX.  elaborar estudos e sugestões para divulgação das potencialidades   esportivas do 
município; 
 
X.    promover campanhas objetivando desenvolver a educação esportiva no município; 
 
XI.  dar parecer nos pedidos de incentivos ao esporte concedidos pelo município; 
 
XII.  elaborar o calendário de atividades esportivas do município; 
 
XIII. apresentar ao Prefeito o plano anual dos investimentos e manutenção das 
atividades esportivas do município; 
XIV.  manter intercâmbio com instituições congêneres.  
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

GABINETE DO PREFEITO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lei oriunda de projeto do Poder Executivo  

      
Art. 2º- O Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Santo Antônio de Jesus - CMEL, 
será composto por representantes de órgãos do Poder Executivo Municipal e da 
sociedade civil. 
 
                  §1º- O CMEL é composto pelos seguintes membros: 
 
a)  um representante da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer; 
2) um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
3) um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
4) um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; 
5) um representante da secretaria Municipal de Infraestrutura 
6) um representante dos clubes sociais do Município 
7) um representante das associações de artes Marciais do Município 
8) um representante do para-desporto do Município 
9) o presidente da liga de futebol de Santo Antônio de Jesus  
10) um representante dos desportistas do Município 
 
 
                   §2º A cada titular do CMEL corresponderá a um suplente. 
 
                   §3º Será considerado como existente, para fins de participação no CMEL 
a entidade regularmente organizada. 
 
                   §4º O CMEL será vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer. 
 
ART. 3º Os Conselheiros deverão ser indicados pelos organismos públicos e pelas 
entidades não governamentais. 
  
                    §1º.  Os representantes da sociedade civil serão escolhidos em processo 
eleitoral organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. 
 
                   §2º. Os Conselheiros serão nomeados por Decreto e empossados pelo 
Chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
                   §3º Os membros do CMEL escolherão, na primeira reunião que deverá                            
realizar-se imediatamente após a respectiva posse, por eleição, o Presidente, Vice-
Presidente e o Secretario. 

 
ART. 4º. As atividades dos membros do CMEL reger-se-ão pelas disposições 
seguintes: 
 
I. o exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante, e não 
será remunerado;  
 
II. os Conselheiros serão excluídos do CMEL e substituídos pelos respectivos 
suplentes em caso de faltas injustificadas a 2 reuniões consecutivas ou 3 reuniões 
intercaladas, no período de um ano; 
 
III. o prazo para requerer justificação de ausência é de 4 (quatro) dias úteis, a contar 
da data em que se realizou a reunião; 
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GABINETE DO PREFEITO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lei oriunda de projeto do Poder Executivo  

IV. os membros do CMEL poderão ser substituídos mediante solicitação, da entidade 
ou autoridade responsável, apresentada ao Prefeito Municipal; 
 
V. cada órgão ou entidade com representação no CMEL terá direito a um único voto 
na sessão plenária; 
 
VI. os membros do CMEL indicados pelo Prefeito Municipal perderão seus mandatos, 
nas seguintes situações: 
 
a) a critério do Prefeito Municipal; 
b) por exoneração do quadro efetivo ou temporário da Prefeitura; e  
c) com a expiração ou extinção do mandato do Prefeito Municipal.  
 
VII As decisões do CMEL serão consubstanciadas em resoluções. 
 
                      Parágrafo único – O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, 
permitida a sua recondução ao cargo no fim do mandato. 
 
Art. 5º. O CMEL terá seu funcionamento regido por regimento interno próprio e 
obedecendo as seguintes normas: 
 
I. Plenário como órgão de decisão máxima; 
 
II. as decisões do Conselho serão tomadas por maioria simples, cabendo ao 
Presidente apenas o voto de desempate; 
 
III. as sessões plenárias serão realizadas ordinariamente uma vez por mês e 
extraordinariamente quando convocadas pelo Presidente ou a requerimento de pelo 
menos 05 (cinco) de seus membros; 
 
IV. as sessões plenárias serão realizadas com a maioria absoluta das suas 
representações em primeira convocação ou qualquer número em segunda e última 
convocação; e  
 
V. havendo a necessidade de segunda convocação, o Presidente convocará nova 
reunião, que se realizará no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas e no máximo 
de 72 (setenta e duas) horas.  
 
Art. 6º.   Para melhor desempenho de suas funções o CMEL poderá recorrer à 
pessoas e entidades, mediantes os seguintes critérios:  
 
I. Consideram-se colaboradoras do CMEL as instituições formadas de recursos 
humanos para o Esporte; 
 
II. poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para 
assessorar o CMEL em assuntos específicos; e  
 
III. poderão ser criadas comissões internas, constituídas por entidades- membro 
do CMEL e outras instituições, para promoverem estudos e emitirem pareceres a 
respeito de temas específicos.  
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GABINETE DO PREFEITO 
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Lei oriunda de projeto do Poder Executivo  

Art.7º. Em casos específicos, e quando se fizer necessário, serão ouvidos pelo CMEL, 
representantes dos poderes e entidades federais, estaduais e de outros municípios 
que atuam no desenvolvimento do Esporte. 
 
Art. 8º. Todas as sessões do CMEL serão publicadas e precedidas de ampla 

divulgação. 
 
                                Parágrafo único – As resoluções do CMEL, bem como os temas 
tratados em plenário de diretoria e comissões, serão objetos de ampla e sistemática 
divulgação. 
 
Art. 9º - Fica criado o Fundo Municipal de Esporte e Lazer, cujos recursos serão 
constituídos de: 
 
I – Dotações orçamentárias especificas; 
II – Resultado de convênios, contratos, acordos e patrocínios elaborados com 
instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; 
III – Doação e recursos de outras origens; 
IV – Outras fontes permitidas legalmente. 
 
Parágrafo único.  O Fundo Municipal de Esporte e Lazer será vinculado a Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer 
 
Art. 10 - O gestor do Fundo Municipal de Esporte e Lazer é o Secretário da pasta, 
devendo este obedecer aos ditames de sua regulamentação. 
 
Art. 11 - A execução orçamentária e financeira do Fundo será objeto de 
regulamentação via Decreto por parte do Poder Executivo. 
 
Art. 12. Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação desta 
Lei, o CMEL elaborará o seu Regimento Interno a ser baixado através resolução. 
 
Art. 13 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial a Lei 733/2002. 
 
Publique-se 
 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 27 de abril de 2022 

 
 
 
 
 

Genival Deolino Souza 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

GABINETE DO PREFEITO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lei oriunda de projeto da vereadora Dalva Mercês 

LEI MUNICIPAL N.º 1699 DE 27 DE ABRIL DE 2022. 
 

 

“Cria o Espaço José 
Augusto dos Anjos Filho no 
âmbito do Arquivo Público 
municipal e dá outras 
providências.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – ESTADO 
FEDERADO DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber 

que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: 

 

Art. 1° - Fica criado o Espaço José Augusto dos Anjos Filho no âmbito do 

Arquivo Público municipal. 

 

Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando 

revogadas todas as disposições em contrário. 

 

Publique-se 
 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 27 de abril de 2022 

 

 

Genival Deolino Souza 
Prefeito Municipal 
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

GABINETE DO PREFEITO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lei oriunda de projeto do vereador Valdemar Barreto ( Dema do Leite) 

LEI MUNICIPAL N.º 1700 DE 27 DE ABRIL DE 2022. 
 

“Dispõe sobre a criação da 
Semana Municipal da 
Agricultura Familiar no 
Município de Santo Antônio 
de Jesus e dá outras 
providências” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO FEDERADO DA 
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º  Fica instituída a Semana Municipal da Agricultura Familiar, a ser celebrada, 

anualmente, na semana que compreender o dia vinte e oito de julho, dia em que se 

comemorar o dia do agricultor. 

 

Art. 2º São objetivos fundamentais da Agricultura Familiar: 

 

I. Mostrar as vantagens econômicas, ecológicas e sociais do modelo 

sustentável da agricultura familiar. 

II.  Ampliar os conhecimentos técnicos dos produtores rurais através de 

cursos, palestras e workshops. 

 

Art. 3º A Semana Municipal da Agricultura Familiar possuirá como finalidade: 

 

I. Sensibilizar os moradores quanto ao tema e homenagear os agricultores 

familiares do município. 

II.  Dar incentivos para que sejam criadas políticas públicas que fortaleçam a 

agricultura familiar. 

III. Estimular e apoiar o crescimento da agricultura familiar, bem como, apoiar 

as opções associativas e cooperativas de produção, gestão e comercialização. 

IV.  Proporcionar alternativas para o agricultor familiar; e 

V. Estabelecer um local onde os agricultores possam estar discutindo assuntos 

do município concernentes a agricultura familiar e a sua evolução. 
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Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

GABINETE DO PREFEITO 
__________________________________________________________________________________________________________ 

Lei oriunda de projeto do vereador Valdemar Barreto ( Dema do Leite) 

Art. 4º As comemorações referentes à Semana Municipal da Agricultura Familiar, tem 

objetivo desta lei, passar a integrar o Calendário Oficial de Datas Comemorativas e 

Eventos realizados pelo Município de Santo Antônio de Jesus, Bahia. 

 

Art. 5º A fim de proporcionar as ações e objetivos previstos nesta lei, o Município 

poderá realizar parcerias com outras entidades e órgãos públicos, com organizações 

da sociedade civil, fundações de direito público ou privado e instituições de ensino. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no que couber, no prazo 

máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data de sua publicação. 

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Publique-se 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 27 de abril de 2022 

 

 

 

 

 

Genival Deolino Souza 
Prefeito Municipal 
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GABINETE DO PREFEITO 
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Lei oriunda de projeto do vereador Valdemar Barreto (Dema do Leite) 

LEI MUNICIPAL N.º 1701 DE 27 DE ABRIL DE 2022. 
 

 
“Dispõe sobre o descarte 
adequado de lixo eletrônico e lixo 
tecnológico e dá outras 
providências.” 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE JESUS - ESTADO FEDERADO 
DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 
 

 

Art. 1º – Esta lei dispõe sobre diretrizes e regras para a instituição do Programa de 
Coleta Seletiva Contínua de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos. 
 
 

Art. 2º – Para os efeitos desta Lei, incluem-se os resíduos eletrônicos e tecnológicos, 
especificados a seguir: 
 

I – Pilhas e baterias portáteis, baterias chumbo-ácido, automotivas e 
industriais, aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e aparelhos de telefones celulares 
com as suas respectivas baterias. 

 
a) computadores e seus equipamentos periféricos, tais como monitores de 

vídeo, telas, displays, impressoras teclados, mouses, alto-falantes, drives, modens, 
câmeras e outros; 

b) televisores e outros equipamentos, que contenham tubos de raios 
catódicos; 

c) eletroeletrônicos que contenham metais pesados ou outras substâncias 
tóxicas. 

 
II– Lâmpadas que contenham em sua composição mercúrio e seus 

compostos, lâmpadas fluorescentes, de vapor de mercúrio, vapor de sódio, luz mista e 
outros tipos de lâmpadas com vapor metálico. 

 

 
Art. 3º – Os estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados no artigo 
2º, bem como os prestadores de serviço assistência técnica desses produtos, deverão 
orientar a seus clientes/usuários os pontos de coletas. 
 

 
Art. 4º – O setor competente da Prefeitura Municipal ou organização responsável pela 
coleta de resíduos sólidos municipais irá realizar a coleta em datas determinadas nos 
pontos estabelecidos desses produtos e fará o acondicionamento adequado e repasse 
para unidade receptora com vistas à destinação ambientalmente adequada dos 
resíduos que se dará preferencialmente na seguinte ordem: 

 
I – Reutilização (inclusive considerando a eficiência energética dos mesmos); 
II – Reaproveitamento; 
III – Reciclagem; 
IV – Tratamento; 
V – Disposição final ambientalmente adequada dos materiais que forem 

considerados reaproveitáveis. 
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Lei oriunda de projeto do vereador Valdemar Barreto (Dema do Leite) 

 
Art. 5º – O setor competente da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 
realizará cadastramento dos pontos de coleta, organizações que comercializem os 
produtos citados nesta lei e organizações que prestem serviço de assistência técnica 
com os produtos citados nesta lei. 
 

 
Art. 6º – Os pontos de coleta deverão ser instalados em local de boa visibilidade e 
conter mensagem que alerte sobre os riscos provocados pelo descarte irresponsável 
desses produtos e sobre a necessidade de sua correta destinação final. 
 
 

Art. 7º – Através dos canais de divulgação governamental local e dos meios de 
comunicação local será dado ampla publicidade aos pontos de coleta municipais e 
será realizada campanha permanente de divulgação com: 

 
I – Orientação para não descartar os resíduos eletrônicos, tecnológicos e 

lâmpadas no lixo comum; 
II – Informações sobre a destinação adequada dos resíduos; 
III – ressaltar o papel do consumidor na importância de sua contribuição para a 

reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos; 
IV – Formas adequadas de acondicionamento. 
 

 
Art. 8º – Todo e qualquer estabelecimento que venda os equipamentos aqui citados 
ou promova manutenção/consertos ficarão obrigadas de manter em local visível 
material gráfico indicando os pontos de coletas e informativos com conteúdo exposto 
no artigo 7º. 
 

 
Art. 9º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo 
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua publicação. 

 
 

Art. 10º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 

Publique-se 
 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 27 de abril de 2022 
 
 
 

Genival Deolino Souza 
Prefeito Municipal 
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LEI MUNICIPAL N.º 1702 DE 27 DE ABRIL DE 2022. 
 

 
“Cria o programa educativo 
pequeno agricultor nas 
escolas da zona rural e dá 
outras providencias” 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – ESTADO 
FEDERADO DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI: 
 
Art. 1º  Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Educativo 
Pequeno Agricultor nas Escolas Municipais da Zona Rural. 
 
Art. 2º O Programa tem por objetivo incentivar e conscientizar as crianças 
sobre a importância da permanência do homem na Zona Rural, bem como de 
sua subsistência. 
 
Art. 3º Para o efetivo cumprimento desta Lei, a Secretaria Municipal de 
Educação, será responsável pela elaboração do Programa, adequando o 
currículo escolar à realidade da agricultura, podendo firmar convênio de 
cooperação técnica com empresas públicas ou privadas.  
 

Parágrafo Único. O Programa Educativo obedecerá ao disposto nesta 
Lei com os seguintes objetivos: 

I. Conservação do solo e da água; 
II. Uso adequado dos agrotóxicos nas atividades agropecuárias, 

visando a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, segurança dos 
trabalhadores rurais e a qualidade dos produtos agrícolas destinados a 
alimentação. 

III. A viabilidade da permanência no meio rural. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Publique-se 
 
Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, 27 de abril de 2022 

 
 
 
 

Genival Deolino Souza 
Prefeito Municipal 
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1 
 

DECRETO Nº. 130 DE 27 DE ABRIL DE 2022 

 

“Dispõe sobre modificação de beneficio 

estabilidade econômica de servidor e dá 

outras providências.” 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS – Estado da Bahia, no 

uso de suas atribuições legais e em cumprimento art. 67, §4º  da Lei Municipal nº 626/97, que 

institui o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município, 

 

DECRETA: 

 

ART. 1º. – Fica concedido ao Servidor ARMANDO EVANGELISTA DOS SANTOS, 

matrícula 15, alteração do valor da vantagem pessoal denominada estabilidade econômica, de 

símbolo CC-7 para CC-5, em conformidade ao quanto disposto no artigo 67, §4º da Lei 

Municipal 626/97 e Processo Administrativo de nº 4018/2022.  

 

ART. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

01 de março de 2022, revogando-se o Decreto nº 478/2016. 
 

Publique-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 27 de abril de 2022. 

 

GENIVAL DEOLINO SOUZA 

Prefeito Municipal 
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Decretos



 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus 

Gabinete do Prefeito 

_________________________________________________________ 

 
DECRETO Nº 131, DE 02 DE MAIO DE 2022 

 
“Nomeia titular do cargo em 
comissão, no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio de 
Jesus-BA”. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS, ESTADO 
FEDERADO DA BAHIA, no uso de uma de suas atribuições legais;  
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica nomeada ENEILDA SERRA DE ALMEIDA, para o cargo em 

comissão de Chefe de Divisão de Orçamentário e Financeiro, símbolo CC-7, da 

Secretaria Municipal de Assistência Social de Santo Antônio de Jesus - BA. 

 

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

revogadas as disposições em contrário. 

 

Publique-se. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Santo Antônio de Jesus, em 02 de maio de 

2022. 

 

 

GENIVAL DEOLINO SOUZA 
Prefeito Municipal 
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Dispensas de Licitações
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Extratos de Contratos



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS 

Avenida Roberto Santos, nº 96, Bairro  Centro, Itaguari  Shopping Center,  salas 224 a 228 
CEP: 44.440-900, Santo Antônio de Jesus-BA 

Telefone: (75) 3632-1320 - E-mail: cplsaj21@gmail.com 
 

 
 

ERRATA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022  
 
O Pregoeiro do município de Santo Antonio de Jesus, Estado da Bahia, nomeado pelo decreto Municipal nº 30, de 09 
de fevereiro de 2022, no uso de suas atribuições legais, RETIFICA o edital do Pregão Eletrônico nº 034/2022, Número 
da Licitação 934011 [Licitações-e/Banco do Brasil], processo administrativo nº 15386/2021. OBJETO: contratação de 
pessoa jurídica especializada para prestação de serviços engenharia, visando a de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e 
VERTICAL para o trânsito nas vias públicas, a serem fiscalizados pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte 
Urbano-SMTT, atendendo assim as suas necessidades, no município de Santo Antônio de Jesus-BA, disponibilizado no 
Portal da Transparência em 27/04/2022.  
 

Onde se lê: 
PLANILHA DE PREÇOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Contratação de produtora especializada para a prestação 
de serviços de produção audiovisual, incluindo gravação 
de áudio e vídeo em 4k em gravadores externos e em 
plataforma online, visando à transmissão ao vivo, 
webinar, palestras e treinamentos em tempo real com 
suporte técnico, incluindo padronização visual, edição, 
montagem e gerenciamento da plataforma de conteúdo, 
e demais equipamentos para execução. 

    

 TOTAL     
 

 
LEIA-SE: 

PLANILHA DE PREÇOS 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QTD. VALOR 
UNITÁRIO VALOR TOTAL 

01 

Contratação de pessoa jurídica especializada 
para prestação de serviços engenharia, visando 
a de SINALIZAÇÃO HORIZONTAL e VERTICAL 
para o trânsito nas vias públicas, a serem 
fiscalizados pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte Urbano-SMTT, atendendo 
assim as suas necessidades, no município de 
Santo Antônio de Jesus-BA 

    

 TOTAL     
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Erratas



Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santo Antônio de Jesus

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 4ICW85AIDUF7GKZDOCXHPQ

Quarta-feira
4 de Maio de 2022
17 - Ano  - Nº 8626

Atos Administrativos
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS 

Comissão de Acompanhamento e Captação de Recursos para os Festejos Juninos 

 
 

 

 

AVISO 01/2022 
 

 

 A COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E CAPTAÇÃO DE 

RECURSOS PARA OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO, EDIÇÃO 2022, 

instituída pelo Decreto 118/2022, vem através deste, tornar público a 

possibilidade de qualquer pessoa jurídica que queira patrocinar os festejos 

juninos, com a exposição de sua marca, solicite a visita da Comissão, através do 

email culturaturismojuventude@saj.ba.gov.br, onde será entregue o plano de 

mídia delimitando o formato e as devidas contrapartidas relacionados ao evento. 

 

 

Santo Antônio de Jesus-BA, 04 de maio de 2022 
 

 

 

Comissão de Acompanhamento e Captação de Recursos para os Festejos de São João  
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