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Leis

LEI Nº 847 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021

“Cria o Conselho Municipal de Proteção e
Bem Estar Animal e dá outras providências.”
PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, faz
saber que a Câmara Municipal de Ribeira do Pombal, subunidade federativa do
estado da Bahia, decreta e eu sanciono a seguinte lei.
Art. 1º - Fica criado o Conselho Municipal de Proteção e Bem-estar Animal COMBEM - órgão consultivo e instrumento de política pública municipal de
proteção ao bem-estar animal.
Art. 2° - O Conselho Municipal de Proteção e Bem-estar Animal fica vinculado à
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 3° - São objetivos do COMBEM:
I. promover ações destinadas à saúde, à proteção, à defesa e ao bem-estar
animal;
II. incentivar a guarda responsável dos animais, conforme a legislação vigente;
III. acompanhar, discutir, sugerir e fiscalizar as ações do Poder Público para o
cumprimento da política de proteção animal.
Art. 4° - Lei atribuições do Conselho Municipal de Proteção e Bem-estar Animal:
I. emitir parecer em situações definidas nesta Lei;
II. avaliar projetos no âmbito do Poder Público relacionado com a proteção dos
animais e controle das zoonoses;
III. propor alterações na legislação vigente para garantir o cumprimento dos
direitos dos animais;
IV. propor e buscar parcerias com empresas públicas e privadas, na busca de
auxílio financeiro ou força de trabalho para o cumprimento da política de proteção
e bem-estar dos animais;
V. propor prioridade e linhas de ações para alocação de recursos em programas e
projetos relacionados a proteção e guarda responsável dos animais;
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VI. solicitar e acompanhar ações dos órgãos da administração municipal que
tenham incidência no desenvolvimento dos programas de proteção e defesa dos
animais;
VII. acionar os órgãos públicos competentes em situações relativas ao bem-estar
animal;
VIII. requisitar e acompanhar diligências para adoção de providências contra
situações de maus tratos aos animais;
IX. requerer junto ao Poder Judiciário a proibição de tutela de animais e outras
ações que visem à proteção animal;
X. propor e auxiliar o Poder Público na promoção de campanhas de
esclarecimento a população quanto a guarda responsável, educação ambiental e
saúde pública, conforme definido na legislação;
XI. contribuir com a organização, orientação e difusão de práticas de guarda
responsável do animal;
XII. incentivar a realização de estudos e trabalhos relacionados com a proteção
animal;
Art. 5º - O COMBEM será constituído por 10 (dez) membros, com mandato de 2
(dois) anos, permitida 1 (uma) recondução:
Parágrafo único: O COMBEM terá a seguinte composição:
I. 2 (dois) representantes titulares e 1 (um) suplente da Secretaria Municipal do
Meio Ambiente;
II. 2 (dois) representantes titulares e 2 (dois) suplente da Secretaria Municipal de
Saúde;
III. 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente da Secretaria Municipal de
Educação;
IV. 2 (dois) representantes e 2 (dois) suplentes de entidades voltadas à Proteção
Animal;
V. 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente da Guarda Civil Municipal;
VI. 1 (um) representante titula e 1 (um) suplente da comunidade acadêmicocientífica, das áreas e ciência animal e/ou direito ambiental;
VII. 1 (um) representante titular e 1 (um) suplente da entidade dos médicosveterinários de Ribeira do Pombal;
Art. 6º O exercício da função de membro do COMBEM é gratuito e considerado
serviço público de relevância, ficando vedada a concessão de quaisquer tipos de
remuneração, vantagens ou benefícios de natureza pecuniária.
Praça Domingos Ferreira de Brito, s/n, Centro. Ribeira do Pombal - BA, 48400-000

3276-1026 / 3276-1688

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: +DXVCZ+5LL2ZHSK8OG3A1Q

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quarta-feira
24 de Novembro de 2021
4 - Ano - Nº 912

Ribeira do Pombal

Art. 7º O COMBEM será presidido por um de seus membros, eleito por seus
pares e terá suas atribuições bem como seu funcionamento conforme seu próprio
regimento interno.
Art. 8º - Os representantes do Conselho serão indicados por suas respectivas
entidades e nomeados por ato do Poder Executivo.
Art. 9º - As decisões do COMBEM serão tomadas pela maioria de seus membros,
na forma que estabelecer o seu regimento interno.
Art. 10 - A periodicidade das reuniões ordinárias e extraordinárias serão
estabelecidas em regimento próprio.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12 - Revoga – se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Ribeira do Pombal-Ba, 23 de novembro de 2021.

ERIKSSON SANTOS SILVA
Prefeito Municipal
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DECRETO Nº 088 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2021.

“Dispõe sobre convocação da Audiência
Pública do Plano Municipal de Educação
(PME), e dá outras providências.”

O Prefeito Municipal de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, de acordo com a Lei Nacional Nº 13.005/2014, do Plano Municipal
de Educação Lei Nº 658 de 23 de junho de 2015 e do Decreto Nº 061, de 28 de
julho de 2017 que cria e institui o Fórum Municipal de Educação, e demais
dispositivos legais em vigor,
Decreta:
Art. 1º - Fica convocada a I Audiência Pública do Plano Municipal de Educação
(PME), a ser realizada no dia 30 de novembro de 2021, às 8h30min, de modo virtual,
através da Plataforma Meet e transmitida pela Secretaria Municipal de Educação de
Ribeira do Pombal – BA.
Art. 2º - A referida Audiência Pública será aberta a toda sociedade e será presidida
por Maria José Pereira de Jesus Silva, Diretora Pedagógica da Secretaria Municipal
de Educação.
Art. 3º - A Audiência Pública, deverá ter os seguintes objetivos:
I.

Analisar as ações desenvolvidas no âmbito do município pelo executivo
municipal, referente às estratégias e metas do PME;

II.

Avaliar a situação educacional do município, em especial sua aproximação
e/ou cumprimento das metas e estratégias do PME;

III.

Discutir estratégias para monitoramento e avaliação contínua do PME;

IV.

Verificar os impactos e proceder a atualização do Plano Municipal, bem como
indicar ao Fórum Estadual e ao Fórum Nacional a necessidade de
atualização do Plano Estadual e Plano Nacional.
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Art. 4º - A audiência pública contará com a presença de Autoridades,
Representantes do Magistério Público Municipal, Estadual e Nacional, Integrantes
do Fórum Municipal de Educação, dos Órgãos de Controle Social do Município, da
Sociedade Civil Organizada e quaisquer cidadãos ou cidadãs, sem distinção de
qualquer natureza, interessados em contribuir com o processo de discussão do
Documento de Monitoramento e Avaliação do PME do município de Ribeira do
Pombal.
Art. 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribeira do Pombal – Estado da Bahia, 24 de
novembro de 2021.

Eriksson Santos Silva
Prefeito Municipal
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Licitações
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

EXTRATO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 024/2021
Após a análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação, em conformidade com o
Edital do Pregão Presencial n° 024/2021, após certificar a inexistência de recurso, a Pregoeira,
VAGNA DAS NEVES SIMPLICIO, ADJUDICA, o objeto Registro de preços para futura Contratação de
empresa para aquisição de materiais esportivos, a empresa: TRINCA ESPORTES LTDA – EPP, vencedoras
nos lotes 04, 05 e 06, por ter apresentado o menor preço global, a empresa LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI –
EPP, vencedora nos lotes 01 e 07, por ter apresentado o menor preço global, e a empresa COMERCIAL LEITE DE
CALÇADOS EIRELI – EPP vencedora nos lotes 02,03 e 08, por ter apresentado o menor preço global, perfazendo

um Valor Global de R$ 399.159,10 (Trezentos e noventa e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e
dez centavos).
Ribeira do Pombal/BA, 24 de novembro de 2021.
VAGNA DAS NEVES SIMPLICIO
Pregoeira Oficial

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

EXTRATO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 025/2021
Após a análise e julgamento das propostas e documentos de habilitação, em conformidade com o
Edital do Pregão Presencial n° 025/2021, após certificar a inexistência de recurso, a Pregoeira,
VAGNA DAS NEVES SIMPLICIO, ADJUDICA, o objeto Registro de preços para futura contratação de
empresa especializada na prestação de serviços funerários a fim de atender as famílias carentes do
município de Ribeira do Pombal- Ba assistidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e a
Secretaria Municipal de Saúde, a empresa: ANTONIO JOSÉ DA SILVA BRITO - ME, CNPJ Nº 16.104.374/0001-97,

vencedora dos lotes 01, 02, 03 & 04, perfazendo um Valor Global de R$ 385.500,00 (Trezentos
e oitenta e cinco mil, quinhentos reais).
Ribeira do Pombal/BA, 24 de novembro de 2021.
VAGNA DAS NEVES SIMPLICIO
Pregoeira Oficial

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA DO POMBAL

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
O Município de Ribeira do Pombal, Estado da Bahia, através do Prefeito Municipal, ERIKSSON SANTOS SILVA, torna
público que HOMOLOGOU a licitação na modalidade Pregão Presencial SRP nº 024/2021, que tem como objeto
Registro de preços para futura Contratação de empresa para aquisição de materiais esportivos, em favor do
licitante: TRINCA ESPORTES LTDA – EPP, vencedoras nos lotes 04, 05 e 06, por ter apresentado o menor preço
global, a empresa LUKEL EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP, vencedora nos lotes 01 e 07, por ter apresentado o
menor preço global, e a empresa COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS EIRELI – EPP, vencedora nos lotes 02,03 e 08,
por ter apresentado o menor preço global, perfazendo um Valor Global de R$ 399.159,10 (Trezentos e noventa e
nove mil, cento e cinquenta e nove reais e dez centavos). Por ter apresentado MENOR PREÇO POR LOTE e preço
compatível com o praticado no mercado e no âmbito da administração pública, e atendido as condições e exigências
do Edital, bem como da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.
Ribeira do Pombal/BA, 24 de novembro de 2021.
ERIKSSON SANTOS SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

E-mail: licitacaopmribeiradopombal@hotmail.com
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