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ERRATA
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE FEIRA DE SANTANA, ANO VII, EDIÇÃO 1037, EM 10 DE NOVEMBRO DE
2021.
I. ONDE SE LÊ: ANO VII – EDIÇÃO 1037 DATA 09/11/2021
II. CORRIJA-SE, RETIFIQUE-SE E LEIA-SE: EDIÇÃO 1037 DATA 10/11/2021

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 373/2021

Estabelece critérios para a recomposição dos vencimentos dos cargos de
provimento efetivo da Câmara Municipal de Feira de Santana, e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 140/2021, de autoria da Mesa Diretiva, e na
conformidade do artigo 78, § 7º, da Lei Orgânica do Município, e artigo 33, e inciso IV, do Regimento Interno, PROMULGA a seguinte
Lei:

Art. 1º - Em observância à Lei Complementar nº 173 de 27 de maio de 2020, a Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana,
no uso de suas atribuições, estabelece critérios para a recomposição salarial dos servidores efetivos da Câmara Municipal de Feira de
Santana, a partir do dia 1° de janeiro de 2022.

Art. 2º - Fica concedida a recomposição salarial dos servidores efetivos, no percentual de 50% (cinquenta por cento), sendo o mesmo
parcelado em 05 (cinco) vezes de 10% (dez por cento) entre os anos de 2022 a 2026.

Parágrafo Único - Havendo dotação orçamentária, a Mesa Diretiva poderá conceder, em forma de adiantamento, a recomposição
salarial acima dos 10% (dez por cento) previstos no caput deste artigo.

Art. 3º - A recomposição a que se refere o art. 2º desta Lei será concedida sempre no dia 1º de janeiro de cada ano, acrescida da
inflação acumulada integral dos últimos 12 (doze) meses, tomando como referência o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
- IPCA.

Art. 4º - A recomposição referida nesta Lei segue preceitos e princípios instituídos do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 e artigo
69 da Lei Orgânica do Município.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de verba existente no orçamento vigente.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do dia 1° de janeiro de 2022, revogadas
as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 10 de novembro de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -
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LEI
LEI

Nº 374/2021

Estabelece diretrizes para a oferta de vagas em creches públicas municipais e
da rede conveniada de Feira de Santana, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,

FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 27/2021, de autoria do Edil Jhonatas Lima Monteiro,
e na conformidade do artigo 78, § 7º, da Lei Orgânica do Município, e artigo 33, e inciso IV do Regimento Interno, PROMULGA a
seguinte Lei:

Art. 1º - Compete à Prefeitura Municipal de Feira de Santana o dever de disponibilizar vagas em quantidade e qualidade suficientes
para o atendimento da demanda por creche para crianças de zero (0) a três (3) anos de idade, residentes no município.
§ 1º - A definição dos bairros ou localidades rurais prioritárias para a implantação de novas creches públicas municipais deverá
obedecer à relação população/creche, sendo que, quanto maior o valor deste indicador, maior o nível de prioridade.
I – a relação população/creche é obtida pela divisão do número de habitantes do bairro ou localidade rural pelo número de vagas
ofertadas por creches públicas municipais localizadas nesta mesma área;
II – os bairros ou localidades rurais onde a oferta de vagas por creches públicas municipais forem igual a zero (0) deverão estar à frente
dos demais na ordem de prioridade para a implantação de novas creches;
III – havendo mais de um bairro ou localidade rural sem oferta de vagas em creches públicas municipais, a prioridade será para o local
que apresentar maior população residente.
§ 2º - Todas as unidades de creches públicas municipais ou da rede conveniada deverão registrar a demanda de vagas, que será
anualmente publicada pela Secretaria Municipal de Educação ou órgão com atribuições análogas, no Diário Oficial do Município.
§ 3º - De modo a conferir veracidade do registro de demanda previsto no parágrafo anterior, a Secretaria Municipal de Educação ou
órgão com atribuições análogas deverá realizar, a cada dois anos, censo destinado a obter, de forma específica, o número exato de
crianças de zero (0) a três (3) anos passíveis de atendimento na rede pública municipal de creches em cada bairro ou localidade rural.
Art. 2º - Os critérios a serem observados para fins de concessão das vagas nas creches públicas municipais, ou da rede conveniada
obedecerão a ordem de pontuação, sendo estas:
I - Mãe Trabalhadora (30 pontos);
II - Situação de risco (25 pontos);
III - Criança com deficiência – PCD (20 pontos);
IV - Mães adolescentes (15 pontos);
V - Programas sociais (10 pontos);
VI - Baixa renda (05 pontos);
VII - totalizando 105 pontos.
Art. 3º - Para a consideração dos critérios estabelecidos no artigo anterior, o pai/mãe ou responsável legal, ao solicitar a vaga, deverá
comprovar, por meio de documentos e/ou declarações, apresentando originais e cópias dos mesmos conforme o que segue abaixo:
I - Mãe Trabalhadora – Carteira de Trabalho, último contracheque, declaração ou documento comprobatório ou declaração de
Microempreendedor Individual (MEI) ou comprovante de contribuição ao INSS como autônoma;
II - Situação de risco – declaração ou outro documento expedido pelos órgãos do Poder Judiciário, Delegacia da Mulher ou pelo
Colegiado do Conselho Tutelar, que comprovem a situação de risco da mãe ou da criança;
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III - Criança com Deficiência – PCD – Laudo médico com a especificação da deficiência da criança e o Código internacional de Doenças
(CID) correspondente;
IV - Mães Adolescentes – Certidão de Nascimento da criança, acompanhada de Carteira de Identidade da mãe;
V - Programas Sociais – Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico);
VI - Baixa Renda – Frente à inexistência de inscrição no CadÚnico durante ato de solicitação de vaga, documento comprobatório de
renda familiar mensal de até três (03) salários mínimos.
Art. 4º - Em caso de empate na classificação, deverão ser utilizados os critérios para desempate descritos abaixo:
I - criança cuja mãe tenha maior número de filhos menores de idade. Neste caso, é indispensável apresentar a certidão de nascimento
ou documento de identidade, original e cópia, de cada um dos filhos;
II - criança com maior idade.
Art. 5º - A lista de espera por vagas nas creches públicas municipais e da rede conveniada deve estar disponível permanentemente no
endereço eletrônico da Prefeitura de Feira de Santana, sendo atualizada sempre que houver alteração e tendo explicitados os critérios
e pontuação de cada demandante na lista, de modo a garantir a transparência e o acesso à informação.
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 10 de Novembro de 2021.

FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ: 14.488.415/0001-60
LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021
O presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana-BA, no uso de suas atribuições, sustentado no PJCMFS nº 112/2021, com
fulcro no art. 120, XXIII da Lei Estadual nº 9.433/05, nega provimento ao recurso interposto pela empresa Hapvida Assistência Médica
e mantém inalterada a decisão do Pregoeiro que declarou FRACASSADA a Licitação nº 009/2021, Processo Administrativo nº
053/2021, Modalidade Pregão Presencial nº 007/2021, tipo: Menor preço global, objeto: Contratação de operadora de planos de
assistência à saúde para prestação de serviços continuados de assistência médica e hospitalar aos servidores ativos efetivos da
Câmara Municipal de Feira de Santana, com possibilidade de inclusão de seus dependentes, na forma da legislação vigente, nos
termos e condições do Edital e seus anexos.
Feira de Santana, 09 de novembro de 2021.

Ver. Fernando Dantas Torres
- Presidente -
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EXTRATO RESUMO DOS CONTRATOS
EXTRATO RESUMO DOS CONTRATOS FIRMADOS NO MÊS DE NOVEMBRO /2021

Contratado

Objeto

RABELO COMERCIO DE
PECAS EIRELI-ME.
CNPJ: 11.067.131/0001-02

Valor contratado

Constitui objeto do presente
contrato
a
prestação,
pela
CONTRATADA, de serviços de
manutenção preventiva e corretiva
nos veículos oficiais da Câmara
Municipal de Feira de Santana
(CMFS), com o fornecimento de
peças e acessórios.

Número do Contrato

60.000,00 (sessenta mil reais)
como limite para os gastos com
peças, acessórios e mão de
obra. Sendo 60% (sessenta por
cento) para peças e acessórios 024/2021.
e 40% (quarenta por cento) para
mão-de-obra.

FEIRA DE SANTANA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021.
Ver. Fernando Dantas Torres
- Presidente -
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