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PORTARIA
P O R T A R I A N° 050/2021
O Presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, especialmente a que lhe confere
o art. 185 e ss. da Lei Complementar n° 01/94 e tendo em vista o relatório apresentado pela Comissão Sindicante instaurada por meio
da Portaria n° 050/2021,
RESOLVE:
Art. 1° - Abrir Processo Administrativo Disciplinar para apurar possível inassiduidade habitual atribuída à servidora efetiva Djannyphar
Alyar Souza Máximo, Matrícula n° 2076, Interprete de Libras, símbolo INLI.
Art. 2° A Comissão será composta pelos servidores
a)
b)
c)

Iramar Nascimento Vieira
Maria de Figueiredo Chahoud
Marcos Valentim de Melo

Parágrafo único – A Presidência será exercida pelo primeiro membro da Comissão.
Art. 3° - Esta Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para apresentar relatório exclusivo, nos termos do art. 188 da Lei
Complementar n° 01/94.
Art. 4° - O relatório conclusivo deverá ser apresentado à Presidência da Câmara, com cópia à Procuradoria Jurídica, Diretoria Geral e
ao Departamento de Recursos Humanos.
Art. 5° - Esta Portaria entrará em vigor na data de publicação.
Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, 30 de junho de 2021.
FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

DECISÃO
DECISÃO
Vistos, etc.
Compulsando-se os autos do Relatório apresentado pela Comissão Sindicante instaurada pela Portaria n° 050/2021 e o
Parecer Jurídico n° 045/2021, determino a abertura de Processo Administrativo Disciplinar em face da servidora Djannyphar Alayr
Souza Máximo, Matrícula n° 2076, Interprete de Libras, símbolo INLI, nos termos da competência insculpida pelo art. 185 da Lei
Complementar n° 01/94.
Para formar a composição da Comissão de Avaliação do PAD designo os seguintes servidores:
1.
2.
3.

Iramar Nascimento Vieira
Maria de Figueiredo Chahoud
Marcos Valentim de Melo

Destaque-se que o Relatório Conclusivo deve ser apresentado no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 188 do
diploma legal retromencionado.
Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.
Feira de Santana-BA, 30 de junho de 2021.
Fernando Dantas Torres
- Presidente -
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LEI
LEI

Nº 356/2021

Dispõe sobre a alteração da denominação das vias públicas do bairro Campo
do Gado Novo no município 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 120/2020, de autoria da Edil Luiz Augusto
de Jesus, 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:
Artigo 1º – As ruas existentes no bairro Campo do Gado Novo passarão a ter as seguintes denominações, de acordo
com os incisos abaixo.
I – a antiga Rua “3º Travessa Tancredo Neves” passará a denominar-se Rua Rosa do Deserto;
II- a antiga Rua “C” situada no Loteamento Parque Nobel passará a denominar-se Rua Antúrio;
III- a antiga Rua “E” situada no Loteamento Parque Nobel passará a denominar-se Rua Coleus.
Artigo 2º – Fica a Prefeitura Municipal obrigada a dar publicidade à lei, comunicando aos órgãos constituintes do
município da nova denominação dos logradouros.
Artigo 3º – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de verba existente no orçamento vigente.
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 357/2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial durante
o período da Calamidade Pública determinado no Decreto Normativo nº 11.988,
de 11 de janeiro de 2021, 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 30/2021, de autoria do Edil Luiz Ferreira
Dias, 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. 1°. Enquanto durarem os efeitos da calamidade pública de que trata o Decreto Normativo n° 11.988, de 11 de Janeiro
de 2021:
I - sem prejuízo das recomendações de isolamento social e daquelas emitidas pelas autoridades sanitárias, será
indispensável a todos os cidadãos o uso de máscaras de proteção facial, ainda que artesanais, em todos os espaços
públicos, vias públicas, no transporte público coletivo, em veículos de transporte remunerado privado individual de
passageiros por aplicativo ou por melo de taxis, em ônibus de uso coletivo fretados, e em estabelecimentos comerciais
e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de mais uma
pessoa autorizados a funcionar pelo Poder Público;
II - os estabelecimentos de que aborda o Inciso I adotarão medidas de precaução para evitar a aglomeração de clientes,
consumidores ou usuários, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos de vigilância sanitária.
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§ 1°. Pelo disposto no Inciso I, estarão ressalvadas as demais normas de segurança e saúde do trabalho.
§ 2°. O ajuste do disposto neste artigo não insinua à escusa do uso de aparelhamentos de proteção individual, nos casos
estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho.
§ 3°. Incumbirá aos estabelecimentos públicos e privados permitidos a funcionar exigir o uso de máscaras de proteção
facial por seus servidores, empregados, colaboradores e clientes para ingresso às suas dependências, permitido a
restrição de entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara facial.
§ 4°. O descumprimento do descrito nos Incisos I e II do "caput" será classificado como infração sanitária nos termos do
Art. 10, Inciso VII da Lei Federal n° 6.437, de 20 de agosto de 1977.
Art. 2°. Sem prejuízo das sanções de natureza civil ou penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alternativa
ou cumulativamente, com as penalidades de:
1 - multa de R$ 300,00 (trezentos) e em caso de reincidência devendo ser multiplicada pela quantidade de vezes do
descumprimento da infração.
Art. 3°. O Município, através dos órgãos responsáveis, ajustará a forma de fiscalização e cobrança desta multa.
Art. 4°. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente,
atentando para a decretação de Estado de Emergência já estabelecido pelo atual Prefeito.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 358/2021

Dispõe sobre a denominação de logradouro público à Avenida Antonio Cadegue
de Lucena, e dá outras providências.
O 1º VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 35/2021, de autoria do Edil Fernando
Dantas Torres, 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. Fica denominada AVENIDA ANTONIO CADENGUE DE LUCENA, a atual via de acesso ao empreendimento
Alphaville, Condomínio que margeia a Rodovia BR 116 Sul, Km 430, Quadra S, Distrito de Ipuaçu, neste município.
Art. 2º. Compete ao Poder Executivo Municipal proceder às alterações na sinalização da via em apreço, bem como
comunicar à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e demais interessados a modificação do nome da citada rua.
Art. 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de verba existente no orçamento vigente.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. SILVIO DE OLIVEIRA DIAS
1º Vice-Presidente

3

ANO VII- EDIÇÃO 961 – DATA 01/07/2021

LEI
LEI

Nº 359/2021

Disciplina os atos necessários a fim de garantir medidas de proteção e
prevenção aos motoristas, cobradores e colaboradores do sistema de transporte
coletivo da cidade de Feira de Santana-BA durante o período da pandemia da
Covid-19, 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 33/2021, de autoria do Edil Emerson
Costa dos Santos, 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. As Empresas Concessionárias do Sistema de Transporte Coletivo de Feira de Santana devem aderir medidas
de proteção e prevenção para os motoristas, cobradores e colaboradores no interior dos veículos e em áreas de
Terminais / Transbordos e garagens no decorrer da Covid-19, bem como, a possíveis pandemias futuras.
Art. 2º. Para bem cumprir os deveres estabelecidos nesta referida lei, as empresas concessionárias do sistema de
transporte coletivo de Feira de Santana, obrigam-se a:
I - adotar medidas concretas destinadas a evitar a aglomeração de pessoas nos terminais de transporte coletivo de
passageiros / Transbordos;
II - a implementação de barreiras físicas transparentes no interior dos veículos objetivando a proteção dos motoristas e
cobradores de ônibus;
III - disponibilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI's: luvas e máscaras faciais descartáveis para todos
os trabalhadores;
IV - responsabilizar-se por colocar álcool em gel 70% antisséptico no interior dos veículos de transporte coletivo, bem
como, nos terminais de transporte coletivo de passageiros / Transbordos e garagens de ônibus;
V - higienizar e desinfetar, todos os dias, o interior de cada unidade de transporte coletivo pelos quais sejam
responsáveis, terminais de transporte coletivo de passageiros / Transbordos e garagens de ônibus;
VI - aferição diária de temperatura dos motoristas, cobradores e colaboradores;
VII - afixação de cartazes em locais visíveis no interior dos veículos e nos terminais rodoviários / Transbordos para
advertir aos usuários do transporte coletivo acerca da obrigatoriedade e essencial importância do uso de máscara e do
acatamento das demais medidas de proteção contra a Covid-19, endossados pelo Ministério da Saúde;
VIII - distribuição de material sobre prevenção e cuidados à Covid-19 com linguagem simples e disponíveis em pontos
de coleta e saídas dos terminais de transporte coletivos / Transbordos, entre outros locais.
Art. 3º. O Poder Público fica autorizado a fornecer cartazes e informações necessárias às Empresas Concessionárias do
Sistema de Transportes Coletivos de passageiros, com a finalidade de prevenir e combater a proliferação do novo
Coronavírus.
Art. 4º. É dever das Empresas Concessionárias de Transportes Coletivos, desempenhar o serviço concedido e garantir
aos profissionais as medidas de proteção e prevenção contra a Covid-19, sujeitando-se à incidência do crime de infração
de medida sanitária preventiva de que trata o Art. 268 do Código Penal.
Art. 5º. O descumprimento do disposto na referida lei sujeitará a empresa concessionária às penalidades deliberadas em
ato próprio do ente responsável pela fiscalização do serviço ou da atividade sem prejuízo de outras sanções cabíveis.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor 15 (quinze) dias após a data da sua publicação.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
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Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 360/2021

Acrescenta a redação do artigo 8º da Lei Municipal 3.930/2019, os incisos de
XXII ao XLIV 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 02/2021, de autoria do Edil Pedro
Américo de Santana Silva Lopes, 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:
Artigo 1º – O art. 8º da Lei Municipal nº 3.930, de 15 de abril de 2019, passa a viger acrescido dos incisos XXII ao XLIV:
“Art. 8º - Compete à Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil – COMPDEC”:
I-

(...)

XXII – elaborar, compilar, atualizar permanentemente e disponibilizar para o Sistema Municipal de Defesa Civil de Feira
de Santana e para a Administração Municipal, em parceria com órgãos afins da Prefeitura, sistema de dados e
informações básicas para o gerenciamento de emergências e riscos ambientais no Município de Feira de Santana,
mediante a produção de uma cartografia geral de risco para cada tipo de ameaça identificada e a realização do
georreferenciamento das informações;
XXIII – agrupar as informações referentes aos riscos ambientais;
XXIV – executar de ações que visem recuperar o cenário afetado por desastres, mediante a adoção de medidas de
caráter estrutural e não estrutural;
XXV – apoiar, no cenário do desastre, as entidades responsáveis pelas ações de busca e salvamento e suporte básico
da vida;
XXVI – capacitar recursos humanos para as ações de apoio em busca e salvamento e de suporte básico à vida às
pessoas em situações de risco nos cenários das emergências;
XXVII – estabelecer e manter atualizado plano de mobilização do quadro de servidores capacitados para pronta- resposta
às situações de emergências ou calamidades;
XXVIII – desenvolver encontros, seminários, palestras e outros eventos afins, objetivando difundir a cultura e promover
o aprimoramento das ações de apoio aos serviços assistenciais em situações de normalidade e anormalidade;
XXIX – articular e viabilizar a inclusão dos princípios de defesa civil nos currículos escolares da rede municipal de ensino,
proporcionando todo apoio à comunidade docente no desenvolvimento de material didático- pedagógico para esse fim,
bem como a implementação de ações que possam envolver a comunidade;
XXX – o treinamento de voluntários e de equipes técnicas para atuação em circunstâncias de desastres;
XXXI – realizar vistorias técnicas, e ou coordenar equipe de profissionais designadas para este fim, observando-se as
designações estabelecidas com elaboração de laudos técnicos;
XXXII – identificar e registrar as áreas de risco e seus fatos geradores, mantendo-as sob permanente vigilância;
XXXIII – organizar e articular os sistemas de monitoramento, alerta e alarme com o objetivo de otimizar a previsão de
desastres;
XXXIV – a organização de planos de chamadas com o objetivo de otimizar o estado de alerta na iminência de desastres;
XXXV – a articulação e vistoria em edificações nas áreas de risco, promovendo ou articulando a intervenção preventiva,
o isolamento e a retirada da população;
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XXXVI – desenvolver e executar projetos de urbanização e requalificação de residências e comunidades em áreas ou
situação de risco;
XXXVII – a implantação de bancos de dados e a elaboração de mapas temáticos sobre ameaças múltiplas,
vulnerabilidades e nível de riscos e sobre recursos relacionados com equipamento do território e disponíveis para o apoio
às operações;
XXXVIII – realizar cadastro e triagem de famílias atingidas por desastre;
XXXIX – gerenciar banco de dados relativos às famílias atendidas pela Coordenação;
XL – desenvolver campanhas humanitárias para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade;
XLI – coordenar equipes de assistência em situações de desastres;
XLII – apoiar as ações de serviço assistencial dirigido às comunidades atingidas por desastres;
XLIII – vistoriar o desfile de bloco carnavalesco, ou folclórico; trios elétricos e congêneres;
XLIV – vistoriar eventos temporários que pretendam instalar e explorar serviços de camarotes, praticável, arquibancadas
e similares ou promover exibição sonora em espaços públicos ou privados.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 361/2021

Considera de Caráter essencial à saúde pública o serviço prestado pelas
academias de ginástica, musculação, artes marciais e similares.
O 1º VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 29/2021, de autoria do Edil Fernando
Dantas Torres, 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:
Artigo 1º - É considerado de caráter essencial à saúde Pública o serviço prestado pelas academias de ginástica,
musculação, artes marciais e similares no âmbito municipal;
Artigo 2º - Fica assegurado às empresas e aos profissionais dos serviços supracitados o direito ao atendimento para os
usuários, diariamente, desde que obedeçam às regras estabelecidas pela administração municipal
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. SILVIO DE OLIVEIRA DIAS
1º Vice-Presidente
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LEI
LEI

Nº 362/2021

Dispõe sobre o exercício da soberania popular mediante plebiscito, referendo e
iniciativa popular, previstos no art. 2º da Lei Orgânica do Município, 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 13/2021, de autoria do Edil Pedro
Américo de Santana Silva Lope, 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:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e,
nos termos desta Lei, mediante:
I - plebiscito;
II - referendo;
III - iniciativa popular.
CAPÍTULO II
DO PLEBISCITO E DO REFERENDO
Art. 2º O plebiscito e o referendo são consultas formuladas à população do Município de Feira de Santana para que
delibere diretamente, por meio do voto, para aprovar ou rejeitar matéria de natureza legislativa ou administrativa de
acentuada relevância.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I - matéria de natureza legislativa toda aquela sujeita à deliberação da Câmara Municipal, inclusive proposta de
emenda à Lei Orgânica do Município;
II - matéria de natureza administrativa todo ato, contrato, convênio e outros ajustes subscritos por qualquer
autoridade do Município;
III - plebiscito a consulta em que a população delibera sobre o ato legislativo ou administrativo antes de ele ser
aprovado pelo poder ou autoridade competente;
IV - referendo a consulta em que a população delibera sobre o ato legislativo ou administrativo já aprovado pelo
poder ou autoridade competente, mas com vigência, validade e eficácia diferidas e dependentes de ratificação pela
vontade popular.

Art. 3º Compete privativamente à Câmara Municipal, por meio de decreto legislativo, convocar plebiscito e autorizar
referendo.
§ 1º O Prefeito Municipal pode solicitar à Câmara Municipal que convoque plebiscito ou autorize referendo nas matérias:
I - sujeitas à sua iniciativa legislativa privativa;
II - de natureza administrativa sujeitas às suas atribuições exclusivas, previstas na Lei Orgânica do Município.
§ 2º A tramitação do projeto de decreto legislativo sobre plebiscito ou referendo obedecerá às normas do Regimento
Interno da Câmara Municipal.

Art. 4º É admitida em disposição de lei que suas demais disposições sejam submetidas a referendo para ratificação total
ou parcial.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, cabe à própria lei disciplinar o contido no art. 5º.
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Art. 5º O decreto legislativo deve:
I - explicitar:
a) o conteúdo do texto objeto de plebiscito ou referendo;
b) os quesitos a serem decididos pela população;
II - indicar, se for o caso, as dotações orçamentárias por onde deve correr a despesa necessária à realização do
plebiscito ou do referendo.
Parágrafo único. Os quesitos devem ser tantos quantas forem as matérias sujeitas à deliberação popular, devendo:
I - ser redigidos de forma específica, clara, objetiva e direta;
II - conter os números correspondentes a valores, quantidades ou percentuais, quando for o caso;
III - ser respondidos conclusivamente com "sim" ou "não".

Art. 6º Aprovada a convocação de plebiscito ou autorizada à realização de referendo, aplica-se o seguinte:
I - o Presidente da Câmara Municipal deve dar ciência à Justiça Eleitoral da decisão sobre plebiscito ou referendo;
II - a matéria objeto de plebiscito ou referendo é considerada aprovada ou rejeitada por maioria simples dos votos
válidos, na forma do resultado homologado pela Justiça Eleitoral.

Art. 7º Compete à Justiça Eleitoral, nos termos do art. 8º da Lei Federal nº 9.709, de 18 de novembro de 1998:
I - fixar a data do plebiscito ou do referendo, preferencialmente no domingo ou em dia de feriado nacional ou
municipal;
II - tornar pública a cédula respectiva;
III - expedir instruções para realização do plebiscito ou do referendo;
IV - assegurar a gratuidade, nos meios de comunicação de massa concessionários de serviço público, aos partidos
políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão, para divulgação
de seus postulados referentes ao tema sob consulta.

Art. 8º No caso de rejeição da matéria submetida a referendo, compete à Câmara Municipal, mediante decreto legislativo,
declarar que o texto normativo não tem validade, nem eficácia.
Art. 9º Sendo a matéria aprovada pela população, cabe ao poder ou autoridade competente adotar as providências
necessárias à formalização do ato legislativo ou administrativo e expedir as normas complementares necessárias à fiel
execução da vontade popular.

CAPÍTULO III
DA INICIATIVA POPULAR

Art. 10. A iniciativa popular é exercida pela apresentação à Câmara Municipal de:
I - proposta de emenda à Lei Orgânica, de projeto de lei complementar, de projeto de lei ou de projeto de decreto
legislativo;
II - requerimento de criação de comissão parlamentar de inquérito;
III - petições, reclamações ou representações sobre quaisquer matérias de competência do Município.
§ 1º As proposições de iniciativa popular não podem ser rejeitadas por vício de forma, cabendo à Câmara Municipal
providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação, sendo defeso o
desvirtuamento de seu conteúdo normativo.
§ 2º As iniciativas de que trata o inciso III podem ser subscritas por pessoa física ou jurídica, de forma individual ou
coletiva.

Art. 11 Serão admitidas as proposições previstas no art. 10 cujas subscrições sejam feitas por meio eletrônico,
observados os seguintes requisitos:
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I – a unicidade de cada eleitor deve ser demonstrada;
II – as assinaturas eletrônicas devem utilizar técnicas de criptografia, verificáveis por meio de suas chaves pública
e privada, e devem ser coletadas em provedor de aplicações que utilize o modelo de verificação de auditoria pública por
base de dados comuns;
III – os dados coletados no ato de assinatura e repassados à Câmara Municipal têm sua privacidade assegurada
e devem ser utilizados apenas para a finalidade específica de subscrição do eleitor no projeto de lei escolhido;
IV – a coleta de assinaturas deve ser pautada pela transparência no processo, devendo haver a publicação do
número de subscritores, sem que, para isso, sejam expostos os dados pessoais dos participantes.
§ 1º Recebida a proposição, o presidente da Câmara Municipal deve determinar a verificação do atendimento dos
pressupostos constitucionais de iniciativa popular, bem como a assinatura do eleitor deve ser acompanhada de seu nome
completo e legível e do número do título de eleitor;

§ 2º As proposições de iniciativa popular devem ter tramitação idêntica à de sua espécie, integrando sua numeração
geral, na forma que estatuir, observado o contido nesta Lei e no Regimento Interno da Câmara Municipal.

Art. 12. Fica vedada a utilização de recursos públicos ou de pessoa jurídica na elaboração, na promoção, na coleta de
assinatura e nas demais atividades necessárias à articulação de projeto de lei de iniciativa popular.
Parágrafo único. A vedação de que trata o caput não se aplica a pessoas jurídicas que apenas disponibilizem plataformas
de petição eletrônica com o fim de reunir assinaturas digitais.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 13. A Câmara Municipal deve adequar as disposições de seu Regimento Interno aos termos desta Lei.

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 363/2021

Declara de Utilidade Pública a Associação de Promoção da Saúde e do BemEstar Social-Saúde Ativa, situada no município 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 44/2021, de autoria do Edil Luiz Augusto
de Jesus, 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. Fica declarado de Utilidade Pública a Associação de Promoção da Saúde e do Bem-Estar Social-Saúde Ativa,
pessoa jurídica de direito provado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 36.688.037/0001-00, com sede na Rua
Intendente Abdon, n° 532, bairro Queimadinha, na cidade de Feira de Santana - Ba, CEP: 44.050-024.
Art. 2º. A Associação de Promoção da Saúde e do Bem-Estar Social-Saúde Ativa é uma instituição cuja finalidade, entre
outras, é colaborar na assistência social, prevenção e controle da saúde, educação e cultura junto à comunidade, e
outras atividades artísticas e culturais.
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Art. 3º. A declaração de Utilidade Pública, bem como sua manutenção, está subordinada à efetiva observância do que
dispõe a Lei Estadual nº 6670/94.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 364/2021

Dispõe sobre aplicação de multas a quem tentar burlar ou fraudar a Ordem
Prioritária, estabelecida para imunização contra a Covid-19.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 49/2021, de autoria da Edil Luiz Augusto
de Jesus, 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. Fica estabelecido que o ato de infringir ou burlar, por qualquer meio, a ordem prioritária estabelecida para
imunização contra pandemia será punido com multa que será fixada pelo Poder Executivo, no município de Feira de
Santana.
§ 1º. A tipificação da conduta caracteriza-se quando, por qualquer meio, for burlada, ainda que de forma tentada, a ordem
prioritária de imunização estabelecida pelos planos governamentais de combate ao COVID- 19, em proveito próprio ou
de terceiros;
§ 2º. A multa será dobrada, no caso do agente que simular aplicação ou deixar de aplicar imunizante no exercício de
atividade em que deveria realizar o procedimento em razão do oficio;
§ 3º. Igualmente se houver falsificação de atestado, declaração, certidão ou qualquer documento público ou particular;
§ 4°. Quando a conduta for praticada por agente público no exercício da função ocorrerá o afastamento das atividades,
com instauração de processo administrativo, resultando na rescisão de seu contrato ou exoneração;
§ 5º. Sendo a conduta praticada por agente público detentor de mandato eletivo ocorrerá seu afastamento, com
instauração de processo administrativo para averiguar a ocorrência.
Art. 2º. Os valores arrecadados pela aplicação da penalidade prevista nesta Lei serão destinados à Secretaria Municipal
de Saúde.
Art. 3°. As penalidades previstas nesta Lei não ilidem ou mitigam as sanções penais previstas nos Código Penal, Código
de Processo Penal e demais leis extravagantes.
§ 1º. A prática da conduta tal logo detectada, será informada de imediato às autoridades policiais competentes.
Art. 4°. Caberá ao Poder Executivo municipal a aplicação desta Lei e a determinará o órgão fiscalizador.
Art. 5º. O Poder Executivo poderá regulamentar, no que couber, a presente Lei para sua fiel execução.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -
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LEI
LEI

Nº 365/2021

Estabelece as Igrejas e os Templos de qualquer culto como atividade essencial
em períodos de calamidade pública do Município de Feira de Santana.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 26/2021, de autoria do Edil Valdemir da
Silva Santos, 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. Esta Lei estabelece as Igrejas e Templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade
pública no Município de Feira de Santana, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais.
Parágrafo Único. Poderá ser realizada a limitação do número de pessoas presentes em tais locais, de acordo com a
gravidade da situação e desde que por decisão devidamente fundamentada da autoridade competente, sendo mantido
o atendimento presencial em tais locais.
Art. 2º. O poder executivo terá o prazo de 30 (trinta) dias para regulamentar essa Lei no que lhe couber.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 366/2021

Dispõe sobre a proibição da comercialização de carne previamente moída no
município 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 50/2021, de autoria do Edil Flávio Arruda
Morais, 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. Fica proibida a comercialização de carne previamente moída, devendo os estabelecimentos comerciais proceder
a moagem de qualquer tipo de carne no ato da venda e na presença do consumidor, sendo vedada a cobrança de
qualquer taxa ou acréscimo em razão desse serviço.
Parágrafo Único. A proibição preconizada no caput se estende a açougues, frigoríferos, supermercados, padarias ou
quaisquer outros estabelecimentos que comercializem qualquer gênero alimentício, indistintamente.
Art. 2º. Não se aplica o disposto no artigo anterior às carnes moídas industrializadas, desde que devidamente vistoriadas
pelos órgãos competentes, e portanto, os devidos selos de qualidade.
Art. 3º. O descumprimento desta Lei acarretará ao infrator as seguintes penalidades:
I – multa no valor de 4 (quatro) salários mínimos em vigência no país;
II – multa em dobro, em caso de reincidência;
III – na terceira infração, Suspensão Temporária das atividades por 30 (trinta) dias;
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IV – cassação do Alvará de Funcionamento.
Art. 4º. A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação de demais penalidades referidas no artigo anterior serão
exercidas pelo PROCON de Feira de Santana (BA), que atuará de ofício ou mediante denúncia.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 367/2021

Disciplina os atos necessários para garantir Assistência Integral à Saúde dos
indivíduos diagnosticados com COVID-19, sintomáticos ou assintomáticos,
bem como, a criação de centros de reabilitação, devidamente aparelhados, e
com equipes multidisciplinares de profissionais, na cidade de Feira de
Santana/BA, 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 56/2021, de autoria do Edil Emerson Costa dos Santos,
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. Esta Lei dispõe sobre a garantia de assistência integral à saúde dos indivíduos diagnosticados com COVID-19, sejam pacientes
sintomáticos ou assintomáticos.
Art. 2º. Fica assegurado ao indivíduo diagnosticado com COVID -19, sintomático ou não, assistência integral à saúde, mesmo após o
término do tratamento convencional dos sintomas ou alta hospitalar, com o fito de se prevenir, acompanhar e tratar possíveis sequelas
ocasionadas pela patologia mundial.
Art. 3º. Com fulcro no art. 196, da Constituição Federal de 1988, extrai-se que, garantir a saúde física e mental é um direito de todos e
dever do Estado. O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de
prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), destarte, o Executivo juntamente com as suas
Secretarias, deverão implementar e disciplinar os atos necessários, com o escopo de garantir à Assistência Integral à Saúde para os
indivíduos diagnosticados com a doença da COVID-19, sejam sintomáticos ou não.
§1º. Proceda com a Implantação / Instalação de espaços específicos, com profissionais capacitados, para fornecer total suporte a toda
população no tratamento das sequelas das mais diversas ordens que afetam os pacientes que se recuperaram da COVID-19.
§2º. Implantação de fisioterapia especializada e aparelhada, por ser de fundamental importância para o tratamento dos pacientes que
ficaram com sequelas pós COVID – 19.
§3º. Quando identificadas as necessidades de reabilitação, sejam os pacientes encaminhados para acompanhamento hospitalar,
ambulatorial e espaços específicos instalados com esse propósito, de acordo com as necessidades individuais de saúde de cada
paciente.
§4º. Para o tratamento das sequelas, recomenda-se avaliação abrangente e acompanhamento de profissionais capacitados, de acordo
com a especificidade dos tratamentos, sendo que, toda avaliação e procedimento devem estar alinhados em conformidade com os
protocolos nacionais vigentes.
§5º. Que todas essas medidas sejam publicitadas nos veículos de comunicação, fazendo com que se tornem de conhecimento geral
da população as disciplinas, atos e alcance social que serão garantidos.
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Art. 4º. A implantação da presente lei correrá por dotações orçamentárias vigentes, bem como, utilizará a estrutura física e humana
disponível.
Parágrafo Único. O Poder Executivo poderá realizar convênios diretamente com a iniciativa privada, para garantir a implementação da
Lei.
Art. 5º. Ato do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, após a sua publicação.
Art. 6º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 368/2021

Dispõe sobre a inclusão de telefone e endereço do PROCON Municipal nas
notas fiscais de venda ao consumidor, emitidas pelos estabelecimentos
comerciais do Município de Feira de Santana-Ba.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 60/2021, de autoria do Edil Flávio Arruda
Morais, 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. Fica obrigado a inclusão de telefone e endereço do PROCON Municipal na nota fiscal de venda ao consumidor
emitida pelos estabelecimentos comerciais sediados ou que efetuem vendas no município de Feira de Santana-Ba.
Parágrafo Único. Os estabelecimentos a que se refere o caput deste artigo terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias para
se adequarem a essa lei.
Art. 2º. Deverá ser utilizada a mesma fonte de letra utilizada na impressão do número de identificação do documento e
seu tamanho deverá ser, no mínimo, igual ao do número de identificação do documento. No caso de existirem fontes de
letra de tamanhos diferentes, deverá ser considerado o maior tamanho de fonte de letra.
Art. 3º. Sempre que ocorrer alteração dos telefones, endereços ou nomenclatura do PROCON Municipal, os
estabelecimentos ficam obrigados a ajustar as informações alteradas até 30 (trinta) dias após receber a comunicação da
mudança.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

LEI
LEI

Nº 369/2021

Estabelece como essenciais, no Município de Feira de Santana-Ba, as
atividades de motoristas por aplicativo, taxistas, mototaxistas e entregadores
por aplicativo em períodos de endemias, pandemias, catástrofes naturais e
outras calamidades.
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 71/2021, de autoria do Edil Flávio Arruda
Morais, 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. Ficam estabelecidas como essenciais, no Município de Feira de Santana-Ba, as atividades de motoristas por
aplicativo, taxistas, mototaxistas e entregadores por aplicativo nos períodos de endemias, pandemias, catástrofes
naturais e outras calamidades.
Parágrafo Único. A essencialidade dessas atividades deverá respeitar eventuais normas regulatórias, sanitárias e/ou
administrativas que disponham sobre medidas de segurança determinadas pelo Ministério da Saúde, pela Organização
Mundial da Saúde-OMS, pelo Ministério do Meio Ambiente e/ou pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
– PNUMA-ONU.
Art. 2º. Eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
CAMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 30 de junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO

Nº 531/2021

Cria o Programa Câmara Solidária para auxílio no combate à crise
decorrente da pandemia causada pela Covid-19, conforme especifica, e dá
outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71, inciso V, da Lei
Orgânica do Município, e artigos 274, § 2º e, 400, do Regimento Interno, e do Projeto de Resolução nº 737/2021, de autoria
da Comissão Especial de Proteção a Covid-19, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. Fica criado o “Programa Câmara Solidária”, de caráter apartidário e institucional, que tem por finalidade a
arrecadação de doações para auxílio da população atingida pela crise financeira decorrente da pandemia causada pela
COVID-19.
Art. 2º. O Programa Câmara Solidária será organizado pela Comissão Especial de Combate ao Covid-19, e conduzido
pela Diretoria Geral da Câmara Municipal de Feira de Santana, a qual tomará as medidas administrativas e técnicas
necessárias para o desenvolvimento do programa.
Art. 3º. Para o cumprimento no disposto na presente Resolução, fica instituído o Grupo de Trabalho para o desenvolvimento
da Programa “Câmara Solidária”, cabendo à mesa Diretora indica rem ato próprio:
I – O número de servidores que comporão o Grupo de Trabalho;

II – Os servidores que serão designados para gerenciar e organizar o desenvolvimento do programa;
III- O prazo inicial de funcionamento será autorizada a prorrogação por ato da Mesa Diretora.
Art. 4º. Caberá ao grupo de Trabalho disposto no artigo 3º, organizar a forma de veiculação interna e externa do Programa,
realizar arrecadação, separação e posterior entrega das doações as Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos,
desta cidade, devidamente cadastradas, para que estas façam a destinação final dos materiais doados.
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Art. 5º. As instituições interessadas, deverão estar devidamente regulamentadas, e para receber as doações arrecadadas
pelo Programa Câmara Solidária, terão que se cadastrar junto ao Grupo de Trabalho instituído no artigo 3º.
Art. 6º. A Câmara Municipal poderá executar campanhas de doação de alimentos não perecíveis descartáveia e roupas,
buscando sensibilizar a população, as autoridades e os meios de comunicação, autorizada também parceiria com a inicitiva
privada.
Art. 7º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.
Mesa Diretiva, 30 de Junho de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente Ver. SILVIO DE OLIVEIRA DIAS
1º Vice-Presidente
Ver. JOSSE PAULO PEREIRA BARBOSA
2º Vice-Presidente
Ver. JOSÉ MARQUES DE MESSIAS
3º Vice-Presidente
Ver. LUCIANE APARECIDA SILVA BRITO VIEIRA
1ª Secretária
Verª. EREMITA MOTA DE ARAÚJO
2ª Secretária
Ver. FLAVIO ARRUDA MORAIS
3º Secretário

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO

Nº 532/2021

Dispõe sobre a denominação da sala da presidência da Câmara Municipal
de Feira de Santana, e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, na conformidade do artigo 71, inciso V, da Lei
Orgânica do Município, e artigos 274, § 2º e, 400, do Regimento Interno, e do Projeto de Resolução nº 739/2021, de autoria
do Ver. Flávio Arruda Morais, promulga a seguinte Resolução:
Art. 1º. Fica denominada Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho à sala da presidência da Câmara Municipal de Feira de
Santana-BA.
Art. 2º. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de verba existente na Secretaria desta Casa.
Art. 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Mesa Diretiva, 30 de Junho de 2021.
Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente Ver. SILVIO DE OLIVEIRA DIAS
1º Vice-Presidente
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Ver. JOSSE PAULO PEREIRA BARBOSA
2º Vice-Presidente
Ver. JOSÉ MARQUES DE MESSIAS
3º Vice-Presidente
Verª. LUCIANE APARECIDA SILVA BRITO VIEIRA
1ª Secretária

Verª. EREMITA MOTA DE ARAÚJO
2ª Secretária
Ver. FLAVIO ARRUDA MORAIS
3º Secretário
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