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PORTARIA 04-2019 SEINFRA - ESTA PORTARIA REFERE-SE ÀS OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS
CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
PORTARIA 04-2019 SEINFRA - ESTA PORTARIA REFERE-SE ÀS OBRAS DE
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS
CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
RESOLVE:
Considerando a LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995, que dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal e dá outras providências;
Considerando o Capítulo II da LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995, - DO
SERVIÇO ADEQUADO - Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas
normas pertinentes e no respectivo contrato. - § 1o Serviço adequado é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade,
cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. - § 2o A atualidade compreende a
modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem
como a melhoria e expansão do serviço;
Considerando que as vias de circulação, ruas e avenidas são de responsabilidade da
Administração Pública Municipal, cabendo-lhe a fiscalização, manutenção e normatização
de eventos, obras e trânsito que ocorram sobre estas.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS
URBANOS DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais e nos termos da Lei nº 983 de março de 2017, pelo presente.
RESOLVE:
Capítulo I
DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO OU AMPLIAÇÃO
Art 1º - Ficam obrigadas as Concessionárias de Serviços Públicos a solicitar autorização
prévia para realização de serviços de manutenção com antecedência mínima de 48
(quarenta e oito) horas da data prevista para a realização da manutenção.
Art 2º - Ficam obrigadas as Concessionárias de Serviços Públicos a solicitar Alvará de
Construção das obras de ampliação dos sistemas de distribuição ou captação de energia
elétrica, água tratada ou esgoto.
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Art 3º - Ficam as autorizações dos serviços de manutenção, ampliação ou demais obras de
interferência que ocorram em vias públicas, condicionadas a vistoria prévia de um fiscal
indicado pelo Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos.
Art 4º - Ficam as Concessionárias de Serviços Públicos obrigadas a recompor as
interferências nas vias de forma minimamente igual às condições encontradas anterior ao
serviço realizado.
Art 5º - Visando otimizar o atendimento à população e contribuindo para o desenvolvimento
da cidade ficam obrigadas incluir pontos de distribuição de energia elétrica em baixa tensão,
para as unidades consumidoras e pontos de iluminação pública em todas as redes
implantadas ou a serem implantadas em vias urbanas deste município.
Art 6º - Visando otimizar o atendimento à população e contribuindo para o desenvolvimento
da cidade ficam obrigadas incluir pontos de distribuição de água tratada e captação de
esgoto para as unidades consumidoras em todas as redes implantadas ou a serem
implantadas em vias urbanas deste município, prioritariamente nas vias a serem
pavimentadas pelo município.
Art. 7º - Ficam as Concessionárias de Serviços Públicos obrigadas a apresentar para todos
os serviços a respectiva anotação de responsabilidade técnica – ART do profissional
responsável pelos serviços, seja para a solicitação de autorização de serviços de
manutenção ou alvará de construção inclusive da empresa terceirizada quando for o caso.
Capítulo II
DO EMBARGO
Art. 8º-A obra em andamento será embargada imediatamente sem prejuízo das multas e
outras penalidades, quando:
I - estiver sendo executada sem o Alvará de Licença da Prefeitura Municipal, ou respectiva
autorização nos casos em que o mesmo for necessário, conforme previsto nesta portaria;
II - for desrespeitado o respectivo Projeto;
III – o responsável pela obra recusar-se a atender qualquer notificação da Prefeitura
referente às disposições desta Lei;
III - for começada sem a responsabilidade de profissional técnico;
VI - estiver em risco ou com perigo para o público ou para o pessoal que a execute.
Art. 9º - A interdição prevista no artigo anterior será imposta por escrito, após vistoria
efetuada por técnicos da Prefeitura Municipal.
Art. 10º Não atendida a interdição e não interposto ou indeferido o respectivo recurso,
iniciar-se-á a competente ação judicial.
Capítulo III
DAS MULTAS
Chave de verificação: domtdf003255c901082019

Pág.: 2 de 3

Edição nº.3255 - XIII - Quinta, 01 de agosto de 2019

Art. 11º - Conforme as infrações abaixo relacionadas e com base na Lei 441/ 2007 que
institui o código de obras do município, será aplicada multa de:
I - 04(quatro) VRM
A Concessionária de Serviços Público e empresa por ela terceirizado o serviço/obra de
implantação, manutenção ou ampliação que não possuir a devida autorização ou alvará
para realização do serviço/obra.
Art. 12º - Pelo não cumprimento do Auto de Embargo serão aplicadas multas diárias de valor
igual à do Auto de Infração correspondente.
Art. 13º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se, publique e Cumpra-se.
Teixeira de Freitas/Bahia, 31 de Julho de 2019.
Tabajara Soares Marques - Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Serviços
Públicos
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