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LEI
L E I N° 375/2021
Dispõe sobre a disponibilização dos locais de descanso para
os profissionais de enfermagem nos equipamentos de saúde
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 75/2021, de autoria da Edil Luciane
Aparecida Silva Brito Vieira, e na conformidade do artigo 78, §7º da Lei Orgânica do Município, artigo 25, inciso V, alínea “e”
do Regimento Interno, PROMULGA a seguinte Lei:
Art. 1º Os equipamentos de saúde, públicos ou privados, localizados no Município de Feira de Santana, ficam obrigados a
disponibilizar, para os profissionais de enfermagem, locais de repouso com as condições de conforto e salubridade, para os
períodos reservados a este fim.
§ 1º - Os equipamentos de saúde das redes privadas terão o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequarem ao
disposto neste artigo.
§ 2º - Esta Lei não se aplica aos equipamentos de saúde que tem funcionamento em horário comercial, sem regime de
plantão noturno.
Art. 2º. Os locais para repouso e destinados especificamente para o descanso dos trabalhadores devem contar com, no mínimo,
as seguintes características:
I – ser provido de mobiliários adequados;
II – ser dotados de conforto térmico e acústico;
III – ser equipados com instalações sanitárias;
IV – ter área útil compatível com a quantidade de profissionais diariamente em serviço.
Art. 3º. A ausência das áreas de descanso ou das condições adequadas para o descanso dos trabalhadores de que trata essa
lei, ensejam a aplicação das seguintes sanções administrativas aos responsáveis pelo equipamento:
I – advertência;
II – multa no valor de R$ 1.000 (mil reais).
Parágrafo único. O valor de que trata o inciso II deste artigo será atualizada anualmente pela variação do índice de Preços ao
Consumidor Amplo9 – IPCA, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício
anterior, sendo que no caso de extinção desse índice, será adotado outro, criado por legislação federal, que reflita a perda do
poder aquisitivo da moeda.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta de dotações orçamentarias próprias.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e deverá ser regulamentada no prazo de 90 dias contados a partir
de sua publicação.
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 08 de Dezembro de 2021.
FERNANDO DANTAS TORRES
Presidente
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LEI
LEI

Nº 376/2021

Dispõe sobre desafetação do bem da categoria de bem de uso comum
para categoria de bem dominial e reconhece o Feiraguai como patrimônio
cultural de Feira de Santana, e dá outras providências.
O PRIMEIRO VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia,
FAÇO saber que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº 144/2021, de autoria dos Edis Luiz Ferreira Dias
e Fernando Dantas Torres, e na conformidade do artigo 78, § 7º, da Lei Orgânica do Município, artigo 33, inciso IV do Regimento
Interno, PROMULGA a seguinte Lei:
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1°. Considerando as disposições do Art. 380 da Lei nº1.613/1992 e em observância ao disposto na Lei nº 311/2014, que
veda o uso nos logradouros de personagens que colaboraram com o regime que vigorou de 1964 até 1985 e, ainda, que a área
em destaque, nos termos do plano diretor do município encontra-se, nos termos do Art. 29 da norma mencionada, no Centro
Comercial do município e em zona comercial, além da necessidade de regularização deste importante entreposto para benefício
dos feirenses.
DAS DETERMINAÇÕES
Art. 2º. Fica desafetada da categoria de bem de uso comum para categoria de bem dominial, com a finalidade de permitir o
direito de uso econômico pelos comerciantes ali estabelecidos, desde sua alocação, conservando a historicidade, o turismo e
reconhecendo a consolidação dos que ali se encontram, que o fazem por meio de boxes individualizados, a área urbana
correspondente a 4.934,53 m²(quatro mil novecentos e trinta e quatro metros quadrados e cinquenta e três centímetros
quadrados) com atual denominação de Praça Presidente Médici s/n, no centro de Feira de Santana, com Código de
Endereçamento Postal nº 44.001-760, com as seguintes confrontações: delimitada por duas vias paralelas, uma, sentido norte/sul
e outra sul/norte, denominadas ambas, também, como Praça Presidente Médice e ao Norte com a Rua Marechal Floriano Peixoto,
já ao Sul com a Rua Dom João VI , conforme levantamento topográfico que consta do Anexo I.
Art. 3°. Fica alterado nome da Praça Presidente Médici, que, deixando de nomear-se como praça, terá a denominação de
CENTRO COMERCIAL DO FEIRAGUAY.
Parágrafo Único. O Poder Executivo está autorizado a mandar confeccionar as placas relativas à denominação de que trata o
artigo anterior.
Art. 4°. Os atuais ocupantes do espaço poderão manter e atualizar seu cadastro junto à Secretaria do Trabalho, Turismo e
Desenvolvimento Econômico de Feira de Santana, ou órgão com função equiparada, devendo a municipalidade outorgar
permissão de uso, a título precário, a fim de que possam exercer suas atividades com dignidade.
§1º. No contrato compreenderá, ainda, o enquadramento fiscal da pessoa física ou Microempreendedor Individual, desde que
inscritos no SIMPLES NACIONAL ou equiparado.
§2º. Para fixação da alíquota, utilizar-se-ão os critérios adotados já em outras áreas, a exemplo da praça de alimentação e do
Mercado de Arte Popular, e será fixada por meio de Projeto de Lei, após audiência pública da Administração com os
permissionários.
Art. 5°. Com subsídio legal das disposições que constam da Lei nº 1.613/1992, o município exercerá a fiscalização,
cadastramento e fornecimento de estrutura e suporte ao equipamento, podendo, porém, os permissionários - por conta própria manterem e zelarem pelo espaço, desde que se mantenham as características e que sejam respeitadas as normas de direito
para modificações nas áreas internas, chamadas de ruas, e que serão de uso comum, as quais deverão ser mantidas e
preservadas da mesma forma atual: ruas e os boxes organizados de forma alfanumérica.
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Art. 6°. O município viabilizará o acesso seguro aos pedestres que se dirijam ao local, fazendo jus a importância do CENTRO
COMERCIAL DO FEIRAGUAY.
Art. 7º. Para efeito desta Lei, considerar-se-ão permissionários as pessoas físicas ou, se microempreendedores individuais,
pessoas jurídicas, estendendo-lhes os benefícios da Lei Complementar Municipal nº 35/2007, desde que atendidas as exigências
e requisitos.
Art. 8°. Fica reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Município de Feira de Santana o CENTRO COMERCIAL DO
FEIRAGUAY.
Art. 9°. Altera a redação do Art. 1º da Lei nº 2.483/2004, passando a seguinte redação:
“Art. 1º. É passível a transferência, por meio de sucessão ou legado, da concessão ou permissão para prestação do Serviço de
Transporte Público Alternativo e Complementares (STPAC), permissão precária de uso de solo, feirante ou equiparados com
matrícula junto ao município, Serviço de Transporte Individual Alternativo Complementar (STIAC) e Transporte Individual de Táxi,
no caso de falecimento do titular para sucessores, indicados na Lei Civil.”
Parágrafo Único. A transferência será concedida mediante processo administrativo e passará a surtir efeitos após o requerimento,
podendo, no entanto, no inventário ou arrolamento, haver alteração a fim de satisfazer o direito sucessório.
Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, em 08 de dezembro de 2021.

SILVIO DE OLIVEIRA DIAS
1º Vice-Presidente

INEXIGIBILIDADE
CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA
CNPJ: 14.488.415/0001-60
INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021
A Câmara Municipal de Feira de Santana-BA torna pública a Inexigibilidade nº 003/2021, Processo Administrativo n° 070/2021,
para contratação da empresa Cedro Editora Gráfica Ltda., inscrita no CNPJ nº 05.979.204/0001-30, Objeto: fornecimento anual
de 29 (vinte e nove) assinaturas do jornal diário impresso Folha do Estado, para a Administração da Câmara Municipal de Feira
de Santana, com valor unitário de R$ 396,00 (Trezentos e noventa e seis reais) e global de R$ 11.484,00 (Onze mil, quatrocentos
e oitenta e quatro reais). Base legal: caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93.
Feira de Santana, 06 de dezembro de 2021.

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
Presidente
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ERRATA
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE FEIRA DE SANTANA, ANO VII, EDIÇÃO 1051, EM 08 DE DEZEMBRO
DE 2021, DECRETO Nº 587/2021.

I. ONDE SE LÊ: CONTA PROGRAMÁTICA 01.031.0001.2002,
II. CORRIJA-SE, RETIFIQUE-SE E LEIA-SE: 01.031.0001.2001

Ver. FERNANDO DANTAS TORRES
- Presidente -

FERNANDO DANTAS
TORRES:40914771515
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