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LEI Nº 909/2013 

 
Autoriza a abertura de Crédito Especial ao 
Orçamento Municipal vigente e dá outras 
providencias. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado Da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, ao Orçamento 
Municipal vigente o crédito especial destinado à criação de Ação Orçamentária, a ser 
incorporada ao Programa de Trabalho da Secretaria Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial, detalhada, conforme Anexo I, integrante desta lei. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos para atender à abertura do crédito especial de que 
cuida este artigo decorrerão da anulação parcial ou total de dotações, em igual valor, e 
em conformidade ao disposto na Lei Federal nº. 4.320/64, de 17 de março de 1964, no 
artigo 43 e seus parágrafos, conforme Anexo II, que também integra esta lei. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  
 
 
Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2013. 

 
 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

�
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ANEXO I 
CRÉDITO SUPLEMENTAR 

    

 
ORÇAMENTO FISCAL E/OU SEGURIDADE 
SOCIAL 

      Em R$  

DIGO ESPECIFICAÇÃO 
NATUREZA 

DA DESPESA 
FT.REC. 

VLR. 
SUPLEMENTA 

2.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL   

 
GESTÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA 
IGUALDADE RACIAL 
Vencimentos e vantagens fixas - Pessoal Civil 3190.11 00 150.000,00 

Obrigações Patronais 3190.13 00 40.000,00 

Diárias - Pessoal Civil 3390.14 00 8.000,00 

Material de consumo 3390.30 00 5.000,00 

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física 3390.36 00 2.000,00 

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 3390.39 00 25.000,00 

Equipamento e material permanente 4490.52 00 20.000,00 

    

TOTAL DA SECRETARIA   250.000,00 
    

  TOTAL DO ANEXO     250.000,00 
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ANEXO II 
CRÉDITO SUPLEMENTAR 

    

 
ORÇAMENTO FISCAL E/OU SEGURIDADE 
SOCIAL 

      Em R$  

DIGO ESPECIFICAÇÃO 
NATUREZA 

DA DESPESA 
FT.REC. VLR. ANULA 

3.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA     

009.1.054 
CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS  
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 3390.39 00 250.000,00

    

TOTAL DA SECRETARIA   250.000,00

    

  TOTAL DO ANEXO          250.000,00 
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LEI Nº 912/2013 

 
Altera dispositivos das Leis nºs 897/2012, 784/2009 
e 795/2009, que dispoem respectivamente sobre a 
fixação dos vencimentos dos cargos de Diretor e 
Vice-Diretor da Rede Municipal de Ensino, dos 
cargos do Programa Saúde da Família – PSF e do 
Programade Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência – SAMU, e dá outras providências. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso I do Art. 46 da Lei Organica do Municipio faz 
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei; 
 
Art. 1º - Os cargos de Diretor e Vice-Diretor da Rede Municipal de Ensino, instituídos pela 
Lei nº 897/2012, passam a vigorar, a partir de 01 de julho de 2013, com os símbolos dos 
cargos e respectivos valores, instituídos por esta Lei. 

 
PARÁGRAFO ÚNICO – A estrutura remuneratória a que se refere o caput deste Artigo é 
fixada nos seguintes símbolos dos cargos e respectivos valores: 

 
DIREÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 

 
 

CARGO/NOMENCLATURA SÍMBOLO CARGA H. MENSAL QUANT. VENCIMENTO
DIRETOR DE ESCOLA DE PORTE ESPECIAL DAS-2A           40 HORAS      02      3.450,00 
DIRETOR DE ESCOLA DE GRANDE PORTE DAS-2B           40 HORAS      53      2.875,00 
DIRETOR DE ESCOLA DE MÉDIO PORTE DAS-3           40 HORAS      27      2.070,00 
DIRETOR DE ESCOLA DE PEQUENO PORTE DAS-5           40 HORAS      09      1.380,00 

 
 
 

VICE-DIREÇÃO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
 
 

CARGO/NOMENCLATURA SÍMBOLO CARGA H. MENSAL QUANT. VENCIMENTO
VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE PORTE ESPECIAL DAS-5           20 HORAS      06      1.380,00 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE GRANDE PORTE DAS-6           20 HORAS    127      1.035,00 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE MÉDIO PORTE DAÍ-1           20 HORAS      54         805,00 
VICE-DIRETOR DE ESCOLA DE PEQUENO PORTE DAÍ-2           20 HORAS      09         747,50 
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Art. 2º - A estrutura remuneratória dos cargos de Chefe de Gabinete de Secretários, 
Procurador Adjunto e Superintendente Geral do Hospital, Símbolos DAS-2A, de que trata a 
Lei nº 897/2012, passa a vigorar, a partir de 01 de julho de 2013, com o Símbolo DAS-2, 
com vencimento de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

 
Art. 3º - Os vencimentos dos cargos da Equipe do Programa Saúde da Família – PSF, de 
que trata o Art. 7º da Lei nº 784/2009, são fixados nos seguintes valores, com efeito, a partir 
de 01 de julho de 2013: 

 
CARGO/NOMENCLATURA CARGA H. SEMANAL QUANT. VENCIMENTO
MÉDICO - PSF           40 HORAS      20      8.000,00 
ODONTÓLOGO - PSF           40 HORAS      10      3.200,00 
ENFERMEIRO - PSF           40 HORAS      20      3.000,00 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM - PSF           40 HORAS      20         900,00 
AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - PSF           40 HORAS      20         900,00 

Art. 4º - Os vencimentos dos cargos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, 
de que trata o Artigo 1º da Lei nº 795/2009, são fixados nos seguintes valores, com efeito, a 
partir de 01 de julho de 2013: 

CARGO/NOMENCLATURA CARGA H. MENSAL QUANT. VENCIMENTO
MÉDICO INTERVENCIONISTA - SAMU         120 HORAS      07      5.500,00 
ENFERMEIRO INTERVENCIONISTA - SAMU         120 HORAS      06      3.000,00 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM – SAMU          120 HORAS      15      1.800,00 
TÉCNICO DE ENFERMAGEM COM HABILITAÇÃO PARA 
MOTOLÂNCIA - SAMU 

        120 HORAS      04      1.800,00 

CONDUTOR/MOTORISTA CATEGORIA “D” - SAMU         220 HORAS      15      1.600,00 
 
 

Art. 5º - Fica acrescido à estrutura organizacional da Secretaria Municipal do Trabalho e 
Desenvolvimento Social, 02 (duas) vagas de Assessor Jurídico da AJURIS, Símbolo DAS-3, 
passando de 02 (duas), para o total de 04 (quatro) vagas, objetivando o atendimento da 
demanda no assessoramento jurídico a pessoas carentes. 

 
Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta dos recursos 
orçamentários próprios da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de 
Saúde. 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 01 de julho de 2013. 

Gabinete do Prefeito, 25 de junho de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DA ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 914/2013 
 

Altera dispositivo da Lei nº 730/2007, que dispõe 
sobre composição do Conselho Municipal do Fundo 
do Magistério e Desenvolvimento da Educação 
Básica. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições, tendo em vista o disposto no Art. 24 da Lei Federal nº 11.494/2007, de 20 de 
junho de 2007, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a 
seguinte Lei; 
 
Art. 1º - O Artigo 2º da Lei nº 730/2007, de 16 de abril de 2007, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
 
“ Art. 2º - O conselho a que se refere o Art. 1º desta Lei é constituído por 11 (onze) membros 
titulares, acompanhadas de seus respectivos suplentes, conforme representação e 
indicação a seguir discriminadas: 

 
I. dois representantes do Poder Executivo Municipal, sendo pelo menos um 

deles da Secretaria Municipal de Educação, indicado pelo Poder 
Executivo Municipal; 

II. um representante dos professores das escolas públicas municipais; 
III. um representante dos diretores das escolas públicas municipais; 
IV. um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 

públicas municipais; 
V. dois representantes dos pais de alunos das escolas públicas municipais; 
VI. dois representantes dos estudantes da educação básica pública; 
VII. um representante do Conselho Municipal de Educação; 
VIII. um representante do Conselho Tutelar. 

 
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DA ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 915/2013 

 
“Altera dispositivos das Leis nº 760/2009 e 
763/2009, que dispõem sobre contratação por 
tempo determinado pelo Regime Especial de 
Direito Administrativo – REDA.” 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado Da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Parágrafo Único do art. 2º da Lei nº 760/2009, de 29 de janeiro de 2009, e o 
Parágrafo Primeiro do art. 3º da Lei nº 763/2009, de 29 de janeiro de 2009, passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 
- Lei nº 760/2009  
 
Art.2° ...... 

Parágrafo Único.... 

I..... 

II – Na hipótese dos Incisos V e VII de que trata a Lei 760/2009, o prazo máximo das contratações 

por tempo determinado passa a ser de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo período 

necessário à superação à emergência em saúde pública, desde que não exceda a 02 (dois) anos.”   

 
- Lei nº 763/2009  
 
“Art.3° ...... 

Parágrafo Primeiro - O prazo máximo das contratações por tempo determinado, de que trata a 

Lei n° 763/2009, passa a ser de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado pelo período necessário 

à superação à emergência em saúde pública, desde que não exceda a 02 (dois) anos”   

 
Art. 2º - Os demais artigos das Leis nº 760/2009 e 763/2009 permanecerão inalterados. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 26 de Agosto de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 916/2013. 

Alteram dispositivos da Lei Municipal nº 791/2009 
que dispõe sobre o Serviço de Transporte 
Individual Alternativo Complementar - STIAC no 
município de Simões Filho e da Lei Municipal nº 
834/2010, que dispõe sobre regulamentação de 
comércio ambulante no Município de Simões 
Filho. 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado Da Bahia, no uso de suas atribuições 
egais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Altera o Parágrafo 1º do artigo 14, da Lei n.º 791/2009 de 14 de outubro de 2009, 
passando à vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14................................................................................................................................... ” 

§1º - O condutor do veiculo deverá ser maior de 21 anos e possuir Carteira Nacional de 
Habilitação Categoria “A”, há pelo menos dois anos, comprovação da realização de curso de 
capacitação de condutores. 

Art. 2º - Altera o Inciso I e Parágrafo 1º do artigo 16º da Lei n.º 791/2009 de 14 de 
outubro de 2009, passando à vigorar a seguinte redação: 

“Art. 16.....................................................................................................................................” 

- Tenham até 07 (sete) anos, de fabricação, com potencia de motor entre 125 e 250 
cilindradas. 

§�1°���As�licenças�de�que�trata,�o�inciso�V,�deste�artigo,�serão�numeradas�inicialmente�de�forma�

sequencial� correspondente� 650� (seiscentos� e� cinquenta)� veículos,� podendo� esse� número� ser�

aumentado� proporcionalmente� ao� aumento� da� frota� de� motocicletas� que� fazem� o� transporte�

individual�de�passageiros�no�Município.”�

�
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PARÁGRAFO ÚNICO - O�Artigo�18�da�Lei�nº�791/2009�passará�a�ter�a�seguinte�redação:�

Art.�18���O�limite�da�vida�útil�dos�veículos�é�fixado�em�07�(sete)�anos.�

Art. 3º - O artigo 10° da Lei nº 834/2010, de 30 de dezembro de 2010, que dispõe sobre 
regulamentação de comércio ambulante, passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 10 - A Permissão de Uso é uma outorga unilateral feita pelo Poder Público 
Municipal às pessoas físicas que satisfaçam as disposições previstas em Lei. 

Art. 4º - Revogam as disposições em contrario, especialmente os artigos 11, 12 e 13 da Lei nº 
834/2010 de 30 de dezembro de 2010. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo de 60 
(sessenta) dias a contar da sua publicação. 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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           LEI Nº 917/2013 
 

Altera dispositivos da Lei nº 802/2009, que  
dispõe sobre conversão de Pecúnia de 
Licença Prêmio não gozada do Professor da 
Rede Municipal de Ensino do Município de 
Simões Filho, e dá outras providências. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado Da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
 

 
Art. 1º - O art. 1º e seu Parágrafo Único da Lei nº 802/2009 de 25 de novembro de 2009, 
passam a vigorar com a seguinte redação: 
 
“ Art. 1º - Fica assegurado ao Professor do quadro permanente da Rede Municipal de 
Ensino Fundamental e Médio, em qualquer regime funcional, a Conversão em Pecúnia, 
de natureza indenizatória, da Licença Prêmio adquirida nos termos 76 da Lei 601/2001 e 
Art. 41, Inciso II da Lei 729/2007, desde que, não gozada comprovadamente por 
necessidade de serviço.” 
 
“PARÁGRAFO ÚNICO – A conversão em pecúnia a que se refere o caput deste Artigo é 
assegurada ao Professor em qualquer regime funcional, desde que, comprovadamente o 
seu afastamento venha a interferir no cumprimento do calendário escolar e que a 
solicitação do gozo do período da licença tenha sido indeferido pela autoridade 
competente. 
 
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação específica 
prevista na Lei Orçamentária Anual – LOA. 
 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 12 de setembro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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    LEI Nº 918/2013 

Altera a Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de 
Fazenda, criação de cargos e fixação de valores para 
implantação de programas específicos da Secretaria Municipal 
de Saúde e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
egais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Ficam criados na Estrutura Organizacional Secretaria Municipal de Fazenda, os órgãos a seguir 
ndicados: 

7.6 Coordenadoria de Transferências Constitucionais 
      7.6.1. Gerência de Acompanhamento de Apuração de Valor Adicionado do Município 

Art. 2º - A Coordenadoria de Transferências Constitucionais, Órgão diretamente subordinado ao 
Secretário Municipal de Fazenda, tem como finalidade e competência, a coordenação de relação 
nstitucionais consistentes ao acompanhamento de controle das ações relativas as transferências 
constitucionais de FPM, ICMS, ROYALITIES, IPVA, ITR, Cota parte do IPI Exportação, competindo-lhe: 

a) Acompanhar e controlar o cronograma de recebimento de receitas transferidas; 
b) Representar os interesses do Município nos processos de apuração e de liberação de recursos 

transferidos pelos governos estaduais e federais; 
c) Controlar as atividades de apuração do índice de participação no ICMAS/IPI do Município e das 

respectivas transferências 
d) Promover diligências fiscais de orientação e substituição de declarações do movimento 

econômico a contribuintes do ICMS, quando da apuração do Valor Adicionado Fiscal; 
e) Levantar e acompanhar, junto as secretarias e órgãos estaduais e municipais responsáveis pela 

apuração, os dados que resultarão na definição do índice de participação no ICMS; 
f) Apresentar recursos administrativos junto a Secretaria de Estado da Fazenda em defesa do 

interesse do Município no que se refere a participação no índice do valor adicionado fiscal; 
g) Assessorar os contribuintes do Município na interpretação da legislação especifica; bem como na 

elaboração da Declaração Anual do Movimento Econômico Financeiro; 
h) Fiscalização e acompanhamento dos Royalties junto as empresas e no principal órgão 

responsável ANP – Agência Nacional de Petróleo; 
i) Acompanhamento do IPVA junto a Secretaria Municipal de Fazenda; 
j) Exercer outras atividades correlatas. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Gerência de Acompanhamento de Apuração de Valor Adicionado do Município, 
de que trata o caput deste artigo, subordinada diretamente a Coordenadoria de Transferências 
Constitucionais, competindo-lhe: 

a) Gerenciar a operacionalização das atividades da Coordenação e Acompanhamento das 
Transferências Constitucionais; 
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b) Análise e Controle das DMA’s – Declaração Mensal de Apuração junto aos contribuintes do 
município; 

c) Orientar os contribuintes sobre legislação do ICMS e IPI  no que se refere a participação no 
índice do valor adicionado. 

d) Acompanhamento do IPVA junto a Secretaria Municipal de Fazenda; 
e) Fazer diligências fiscais de acompanhamento das DMA’s – Declarações do Movimento 

Econômico aos contribuintes do ICMS, quando da apuração do Valor Adicionado Fiscal; 
f) Exercer outras atividades correlatas. 

Art. 3º - Ficam criados os cargos de provimentos temporários, de livre nomeação e exoneração do 
Chefe do Poder Executivo Municipal, para atender a estrutura da Secretaria Municipal de Fazenda, 
constantes do quadro integrante desta Lei. 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$   Total   

Coordenador I Transferências Constitucionais DAS-2B 1    2.875,00    2.875,00 
Gerente de Acompanhamento de Apuração de Valor 
Adicionado do Município 

DAS-5 1   1.380,00    1.380,00  

PARÁGRAFO ÚNICO – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta dos 
recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Fazenda. 

Art. 4º - Ficam criados, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, cargos e quantitativos de vagas 
dos Programas específicos MELHOR EM CASA, CENTRO DE PARTO NORMAL E NÚCLEO DE 
APOIO À SAUDE DA FAMÍLIA – NASF, dispostos no quadro integrante desta Lei. 

 – MELHOR EM CASA 

Nomenclatura dos Cargos Carga 
Horária 

Quant.  Valor R$   Total   

Médico 20 horas 2    4.000,00    8.000,00 

Assistente Social 30 horas 1   2.500,00   2.500,00  

Enfermeiro 40 horas 1   2.500,00   2.500,00  

Fisioterapeuta 30 horas 1   2.500,00   2.500,00  

Fonoaudiólogo 30 horas 1   2.500,00   2.500,00  
Técnico em Enfermagem 40 horas 5     900,00   4.500,00 

I – CENTRO DE PARTO NORMAL 

Nomenclatura dos Cargos Carga 
Horária 

Quant.  Valor R$   Total   

Enfermeiro 30 horas 2    2.000,00    4.000,00 

Técnico em Enfermagem 40 horas 5      900,00   4.500,00  
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II - NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA – NASF 

Nomenclatura dos Cargos Carga 
Horária 

Quant.  Valor R$   Total   

Assistente Social 40 horas 2   2.500,00   5.000,00  

Enfermeiro Sanitarista 30 horas 2   2.500,00   5.000,00  
Farmacêutico  30 horas 2   2.500,00   5.000,00  

Fisioterapeuta 30 horas 2   2.500,00   5.000,00  

Nutricionista 40 horas 2   2.500,00   5.000,00  
Psicólogo 30 horas 2   2.500,00   5.000,00  

PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores fixados para os cargos dos Programas de que trata o caput deste 
artigo, não terão incidência de vantagens adicionais à titulo de composição remuneratória.  

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à contratação temporária, por tempo 
determinado especificamente em quanto perdurar os programas, para ingresso mediante processo 
seletivo simplificado dos profissionais de que trata o caput do artigo anterior. 

Art. 6º - Os recursos financeiros para implementação dos programas de que trata esta Lei, são os 
consignados em orçamento, do Fundo Municipal de Saúde, e do Piso de Atenção Básica – PAB, 
repassados pelo Ministério de Saúde. 

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 919/2013 

Autoriza a destinação de recursos do 
Orçamento do Município a pessoas físicas e 
jurídicas sem fins lucrativos, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de 
uas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
prova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica autorizada, conforme no Art. 26 da Lei Complementar nº 101 de 04 
e maio de 2000, destinação de Recursos do Orçamento do Município, mediante 
onvênio entre as partes, às pessoas jurídicas de direito privado sem fins 

ucrativos e reconhecidas como de utilidade pública em nível Federal, Estadual 
u Municipal.” 

ARÁGRAFO ÚNICO – A destinação referida no caput deste artigo visa à 
restação de serviços essenciais, nas áreas de educação, saúde, cultura, 
esporto, meio ambiente, ciência e tecnologia, assistência social, agricultura, 
ecuária e horticultura, desde que caracterizada como de interesse público para 
Município. 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
isposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

OSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
REFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 920/2013 

Reajusta os vencimentos básicos dos 
Professores e Coordenadores Pedagógicos da 
Rede Municipal de Ensino do Município de 
Simões Filho, e dá outras providências. 
 

 PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado Da Bahia, no uso de suas atribuições 
gais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

rt. 1º - Ficam reajustados, no percentual de 5% (cinco por cento), com efeito retroativo a 1º 
e maio de 2013, os valores dos vencimentos básicos dos Professores e Coordenadores 
edagógicos da Rede Municipal de Ensino do Município de Simões Filho. 

ARÁGRAFO ÚNICO – O reajuste de que trata o caput deste artigo, será efetivado a partir da 
olha de pagamento do mês de setembro de 2013, e a diferença referente aos meses de maio 

agosto de 2013, será pago nos meses de janeiro à abril de 2014, conforme valores 
tegrantes da Tabela Única desta Lei. 

rt. 2º - O Parágrafo Segundo do Artigo 48 da Lei nº 732/2007, que dispõe sobre o Plano de 
arreira e Remuneração do Magistério Público de Simões Filho, passa a vigorar com a 
eguinte redação: 

Art. 48.......................................................................................................................................” 

ARÁGRAFO SEGUNDO – Os vencimentos básicos dos professores e coordenadores 
edagógicos da Rede Municipal de Ensino, serão reajustados, na forma da Lei, sempre no 
ês de janeiro. 

rt. 3º - As despesas decorrentes desta Lei, correrão por conta de dotação própria do 
rçamento vigente. 

rt. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito, financeiro a partir de 
1 de janeiro de 2014. 

rt. 5° - Revogam-se as disposições em contrário. 

abinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

OSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
REFEITO MUNICIPAL 
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                          TABELA ÚNICA - LEI Nº 920/2013 

TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO 20 HORAS A PARTIR DE MAIO DE 2013 
COM APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL E REAJUSTE DE 5% (CINCO POR CENTO)  

PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PÚBLICO MUNICIPAL 
              

CLASSE A  B  C D  E  F 
NTERVALO DE TEMPO De 0 a  De 5 a   De 10 a De 15 a   De 20 a  Acima de 

CARGO/VALOR R$ 5 Anos  10 Anos  15 Anos  20 Anos  25 Anos 25 Anos 
PROFESSOR NIVEL   I Q. SUPLEMENTAR 822,68 855,59      889,81     925,40      962,42   1.000,92 
PROFESSOR NIVEL  II Q. SUPLEMENTAR    904,95     941,15     978,79  1.017,94   1.058,66   1.101,01 
PROFESSOR NIVEL III Q. SUPLEMENTAR    946,08     983,93  1.023,28  1.064,21   1.106,78   1.151,05 
PROFESSOR NIVEL IV Q. SUPLEMENTAR    987,22  1.026,70  1.067,77  1.110,48   1.154,90   1.201,10 
PROFESSOR NIVEL   I Q. PERMANENTE 1.028,35  1.069,48  1.112,26  1.156,75   1.203,02   1.251,15 
PEDAGOGO  1.028,35  1.069,48  1.112,26  1.156,75   1.203,02   1.251,15 
COODENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 1.028,35  1.069,48  1.112,26  1.156,75   1.203,02   1.251,15 
COODENADOR PEDAGOGICO NIVEL II 1.069,48  1.112,26  1.156,75  1.203,02   1.251,15   1.301,19 
PROFESSOR NIVEL  II Q. PERMANENTE 1.069,48  1.112,26  1.156,75  1.203,02   1.251,15   1.301,19 
PROFESSOR NIVEL III Q. PERMANENTE 1.110,62  1.155,04  1.201,24  1.249,29   1.299,27   1.351,24 
PROFESSOR NIVEL IV Q. PERMANENTE 1.151,75  1.197,82  1.245,73  1.295,56   1.347,39   1.401,28 

      
TABELA ÚNICA DE VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO 40 HORAS A PARTIR DE MAIO DE 2013 
COM APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL E REAJUSTE DE 5% (CINCO POR CENTO)  

PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PÚBLICO MUNICIPAL 
              

CLASSE A  B  C D  E  F 
NTERVALO DE TEMPO De 0 a  De 5 a   De 10 a De 15 a   De 20 a  Acima de 

CARGO/VALOR R$ 5 Anos  10 Anos  15 Anos  20 Anos  25 Anos 25 Anos 
PROFESSOR NIVEL   I Q. SUPLEMENTAR 1.645,36  1.711,17  1.779,62  1.850,81   1.924,84   2.001,83 
PROFESSOR NIVEL  II Q. SUPLEMENTAR 1.809,90  1.882,29  1.957,58  2.035,89   2.117,32   2.202,02 
PROFESSOR NIVEL III Q. SUPLEMENTAR 1.892,16  1.967,85  2.046,56  2.128,43   2.213,56   2.302,11 
PROFESSOR NIVEL IV Q. SUPLEMENTAR 1.974,43  2.053,41  2.135,55  2.220,97   2.309,81   2.402,20 
PROFESSOR NIVEL   I Q. PERMANENTE 2.056,70  2.138,97  2.224,53  2.313,51   2.406,05   2.502,29 
PEDAGOGO  2.056,70  2.138,97  2.224,53  2.313,51   2.406,05   2.502,29 
COODENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 2.056,70  2.138,97  2.224,53  2.313,51   2.406,05   2.502,29 
COODENADOR PEDAGOGICO NIVEL II 2.138,97  2.224,53  2.313,51  2.406,05   2.502,29   2.602,38 
PROFESSOR NIVEL  II Q. PERMANENTE 2.138,97  2.224,53  2.313,51  2.406,05   2.502,29   2.602,38 
PROFESSOR NIVEL III Q. PERMANENTE 2.221,24  2.310,09  2.402,49  2.498,59   2.598,53   2.702,47 
PROFESSOR NIVEL IV Q. PERMANENTE 2.303,50  2.395,64  2.491,47  2.591,13   2.694,77   2.802,56 
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   LEI Nº 921/2013 

 
Altera dispositivo da Lei nº 828/2010, que 
disciplina a cessão de Servidores Públicos 
Municipais para Órgãos Públicos Federais, 
Estaduais e Municipais. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de 
suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Acrescenta dispositivo à Lei nº 828/2010, de 30 de setembro de 2010, 
quanto à cessão de servidor público, por requisição oficial do Poder Judiciário 
do Estado da Bahia. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  – Mediante convênio firmado entre as partes, poderá 
o Poder Executivo Municipal disponibilizar servidor do seu quadro permanente 
e também servidor temporário e ocupante de cargo em comissão, disponível na 
sua estrutura, para atividades essenciais do Fórum da Comarca de Simões 
Filho  

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito, 18 de setembro de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 922/2013 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar, 
mediante Escritura Pública, área de terra de sua 
propriedade para o INSTITUTO NACIONAL DO 
SEGURO SOCIAL, Autarquia Federal vinculada 
ao Ministério da Previdência. 
 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte 
lei: 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar, ao INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, Autarquia Federal, vinculada ao Ministério da 
Previdência, mediante Escritura Pública de Doação, uma área de terra de sua 
propriedade, objetivando a edificação do Prédio para instalação da Agência da 
Previdência Social – APS, deste Município. 
 
Art. 2º - A área de terra a que se refere o Artigo anterior situa-se à Rua B do 
Loteamento Encanto das Árvores, Centro de Simões Filho, com as seguintes 
características: Frente para o Norte limitando-se com a Rua B, medindo 30,00m; Fundo 
para o Sul limitando-se com remanescente da área maior, medindo 30,00m; lado direito 
limitando-se com os lotes 1,2,3, 4 e 5 da Quadra F, medindo 50,00m; e ao lado 
esquerdo a Oeste limitando-se com remanescente da área maior, medindo 50,00m 
apresentando um perímetro de 160,00m e área total de 1.500,00m (um mil e 
quinhentos metros quadrados). 
 
Parágrafo Único – A área de terra com as características a que se refere caput deste 
Artigo, é avaliada em R$ 135.000,00 (Cento e trinta e cinco mil reais). 
 
Art. 3º - Fica a área de terra objeto desta Lei, desafetada da destinação original, 
permitindo o desmembramento conforme o disposto na Lei nº 55/69. 
 
Art. 4º - A área de terra doada deverá obrigatoriamente, atender ao fim especifico, sob 
pena de reversão do bem doado ao Patrimônio Público Municipal. 
 
Art. 5º - A Procuradoria Geral do Município promoverá os meios necessários à 
execução e cumprimento desta Lei, promovendo junto ao Cartório de Imóveis e 
Hipotecas da Comarca de Simões Filho, à lavratura da Escritura Pública de doação. 
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Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Gabinete do Prefeito, 11 de outubro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 923/2013 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a doar 
áreas de terras de sua propriedade ao Fundo 
de Arrendamento Residencial – FAR e 
estabelecer isenção fiscal aplicável aos 
empreendimentos de construção de unidades 
habitacionais, no âmbito do Programa Minha 
Casa Minha Vida, gerido pela Caixa 
Econômica Federal. 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar ao Fundo de Arrendamento 
Residencial – FAR, regido pela Lei nº. 10.188/01, de 12 de fevereiro de 2001, representado 
pela donatária Caixa Econômica Federal, responsável pela gestão do FAR e pela 
operacionalização do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, uma fração de imóvel 
abaixo especificada, a ser desmembrada do imóvel devidamente registrado sob o nº. 01, 
matriculado sob o nº 018 no Cartório do 1º Ofício Imobiliário da Comarca de Simões Filho - 
Ba, conforme descrito abaixo e que já se encontra desafetado, objetivando promover a 
construção de moradias destinadas à habitação para famílias com renda mensal de até 3 
(três) salários mínimos, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV do 
Governo Federal: 
 
Uma área de terras medindo 54.745,65 m2 (cinquenta e quatro mil setecentos e quarenta e 
cinco metros quadrados e sessenta e cinco decímetros de metros quadrados), perímetro de 
1.456,13 m (mil quatrocentos e seis metros e treze centímetros), conforme memorial 
descritivo constante no anexo I desta Lei, a ser desmembrada da área total de 204.244,33 
m2 localizado no “Sítio Preto Velho”, imóvel situado no Município de Simões Filho, Estado 
da Bahia, inscrito no INCRA sob o nº. 3200990032-12-2, havida pelo Município de Simões 
Filho através de escritura pública de compra e venda lavrada no Tabelionato do 1º Ofício da 
Comarca de Cachoeira-Ba, número de ordem 71, livro 145, folhas 111. 
 
Art. 2º - O bem imóvel descrito no Art. 1º desta lei será utilizado, exclusivamente, no âmbito 
do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV e constará dos bens e direitos integrantes 
do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, com fins específicos de manter a segregação 
patrimonial e contábil dos haveres financeiros e imobiliários, observadas, quanto a tal bem, 
as seguintes restrições: 
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I. não integrar o ativo da Caixa Econômica Federal; 
 
II. não responder, direta ou indiretamente, por qualquer obrigação da Caixa Econômica 
Federal; 
 
III. não compor a lista de bens e direitos da Caixa Econômica Federal para efeito de 
liquidação judicial ou extrajudicial; 
 
IV. não ser dado em garantia de débito de operação da Caixa Econômica Federal; 
 
V. não ser passível de execução por quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por 
mais privilegiados que possam ser; e 
 
VI. não ser constituído quaisquer ônus reais sobre o imóvel. 
 
Art. 3º - O Donatário terá como encargo utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei, 
exclusivamente, para construção de unidades habitacionais, destinadas à população de 
baixa renda, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV gerido pelo 
Ministério das Cidades do Governo Federal. 
 
§ 1º As frações de terras não utilizadas reverterão para o Patrimônio do Município. 
 
§ 2º A propriedade das unidades habitacionais produzidas será transferida pelo Donatário 
para cada um dos beneficiários, mediante alienação, segundo as regras estabelecidas no 
Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV. 
 
Art. 4º - A doação realizada de acordo com a autorização contida nesta Lei, ficará, 
automaticamente, revogada, revertendo a propriedade do imóvel ao domínio pleno da 
municipalidade, se: 
 
I. o Donatário fizer uso do imóvel doado para fins distintos daquele determinado no artigo 4º 
desta Lei; e 
 
II. a critério do Município, se a construção das unidades habitacionais não iniciarem em até 
12 (doze) meses contados a partir da efetiva doação, na forma desta Lei.  
 
Art. 5º - Em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei Complementar nº. 101/2000, Lei de 
Responsabilidade Fiscal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município, em contrapartida 
adicional do Município, o Poder Executivo Municipal poderá conceder benefícios fiscais de 
isenção de IPTU, ISSQN e ITIV, na forma prevista pela Lei Municipal nº. 786/2009. 
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Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta do Donatário. 
 
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 17 de outubro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO I 

 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

Inicia-se no marco denominado 'M01' , georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, 
DATUM - SAD69, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 567419,593m 
e N= 8587237,619m, divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  
90°49'08" e a distância de 10,03m até o marco 'M02' (E=567429,623m e N=8587237,475m), 
divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de 75°54'35" e a distância de 
8,86m até o marco 'M03' (E=567438,213m e N=8587239,632m), divisando com a Avenida 
Camaçari; daí segue com o azimute de  67°23'25" e a distância de 8,86m até o marco 'M04' 
(E=567446,390m e N=8587243,037m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o 
azimute de  59°33'00" e a distância de 8,03m até o marco 'M05' (E=567453,308m e 
N=8587247,104m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  49°44'46" 
e a distância de 8,03m até o marco 'M06' (E=567459,434m e N=8587252,290m), divisando com 
a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de 41°44'04" e a distância de 8,44m até o marco 
'M07' (E=567465,054m e N=8587258,590m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue 
com o azimute de  33°32'47" e a distância de 19,22m até o marco 'M08' (E=567475,675m e 
N=8587274,610m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  25°38'56" 
e a distância de 10,78m até o marco 'M09' (E=567480,342 e N=8587284,329m), divisando com a 
Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de 17°49'20" e a distância de 4,49m até o marco 
'M10' (E=567481,715m e N=8587288,599m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue 
com o azimute de  09°11'52" e a distância de 13,93m até o marco 'M11' (E=567483,941m e 
N=8587302,347m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  113°29'34" 
e a distância de 4,74m até o marco 'M12' (E=567488,290m e N=8587300,457m), divisando com 
a área remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o azimute de  110°52'26" e a distância 
de 77,09m até o marco 'M13' (E=567560,319m e N=8587272,989m), divisando com a área 
remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o azimute de 28°12'16" e a distância de 
50,79m até o marco 'M14' (E=567584,324m e N=8587317,750m), divisando com a área 
remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o azimute de  289°06'55" e a distância de 
99,66m até o marco 'M15' (E=567490,163m e N=8587350,384m), divisando com a área 
remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o azimute de  289°06'55" e a distância de 
01,51m até o marco 'M16' (E=567488,724 e N=8587350,846m), divisando com a área 
remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o azimute de 14°33'51" e a distância de 2,60m 
até o marco 'M17' (E=567489,379m e N=8587353,366m), divisando com a Avenida Camaçari; 
daí segue com o azimute de 23°02'51" e a distância de 9,32m até o marco 'M18' 
(E=567493,026m e N=8587361,938m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o 
azimute de  36°02'30" e a distância de 4,34m até o marco 'M19' (E=567495,581m e 
N=8587365,449m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de 56°19'05" e 
a distância de 9,12m até o marco 'M20' (E=567503,166m e N=8587370,504m), divisando com a 
Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  52°42'16" e a distância de 13,69m até o marco 
'M21' (E=567514,057m e N=8587378,800m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue 
com o azimute de 49°51'15" e a distância de 16,52m até o marco 'M22' (E=567526,685m e 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MVEIITS3WQMOFJQPDOTILA

Quinta-feira
26 de Março de 2015
24 - Ano VII - Nº 2184



               ESTADO DA BAHIA 
            PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
               GABIENTE DO PREFEITO 
 
 

 

 

 

5

N=8587389,450m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  44°55'21" 
e a distância de 7,19m até o marco 'M23' (E=567531,759m e N=8587394,538m), divisando com 
a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  35°25'54" e a distância de 11,95m até o marco 
'M24' (E=567538,684 e N=8587404,271m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com 
o azimute de 18°40'29" e a distância de 2,13m até o marco 'M25' (E=567539,365m e 
N=8587406,286m), divisando com a Avenida Camaçari; daí segue com o azimute de  132°59'03" 
e a distância de 29,71m até o marco 'M26' (E=567561,097m e N=8587386,031m), divisando com 
a área da Escola Municipal Ana Nery; daí segue com o azimute de  43°05'15" e a distância de 
28,00m até o marco 'M27' (E=567580,224m e N=8587406,480m), divisando com a área da 
Escola Municipal Ana Nery; daí segue com o azimute de  63°46'36" e a distância de 2,10m até o 
marco 'M28' (E=567582,106m e N=8587407,407m), divisando com a área remanescente do Sito 
Preto Velho; daí segue com o azimute de 108°25'12" e a distância de 2,49m até o marco 'M29' 
(E=567584,645m e N=8587406,621m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de 133°05'15" e a distância de 63,00m até o marco 'M30' 
(E=567630,474m e N=8587363,585m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de  348°29'25" e a distância de 24,86m até o marco 'M31' 
(E=567647,458 e N=8587381,742m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de  16°14'13" e a distância de 111,18m até o marco 'M32' 
(E=567625,274m e N=8587490,682m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de 24°27'40" e a distância de 48,46m até o marco 'M33' 
(E=567638,824m e N=8587537,207m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de  42°26'22" e a distância de 4,79m até o marco 'M34' 
(E=567640,807m e N=8587541,567m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de  59°59'34" e a distância de 4,92m até o marco 'M35' 
(E=567644,125m e N=8587545,196m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de  76°34'55" e a distância de 4,44m até o marco 'M36' 
(E=567647,971m e N=8587547,417m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de 93°28'24" e a distância de 4,44m até o marco 'M37' 
(E=567652,292m e N=8587548,448m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de 110°50'20" e a distância de 4,88m até o marco 'M38' 
(E=567657,160m e N=8587548,152m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; 
daí segue com o azimute de 131°02'09" e a distância de 3,97m até o marco 'M39' (E=567660,875 
e N=8587546,738m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o 
azimute de 140°12'26" e a distância de 6,90m até o marco 'M40' (E=567666,078m e 
N=8587542,210m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o 
azimute de  221°20'33" e a distância de 227,35m até o marco 'M41' (E=567811,586m e 
N=8587367,521m), divisando com a área remanescente do Sito Preto Velho; daí segue com o 
azimute de  229°15'03" e a distância de 21,50m até o marco 'M42' (E=567797,386m e 
N=8587351,387m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de  239°10'26" e 
a distância de 6,65m até o marco 'M43' (E=567792,390m e N=8587347,044m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de 233°29'32" e a distância de 17,08m até o marco 
'M44' (E=567777,683m e N=8587338,292m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de  242°25'53" e a distância de 22,49m até o marco 'M45' (E=567759,623m e 
N=8587324,860m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de  226°17'26" e 
a distância de 13,22m até o marco 'M46' (E=567747,901 e N=8587318,770m), divisando com a 
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área da ferrovia; daí segue com o azimute de 231°04'16" e a distância de 11,04m até o marco 
'M47' (E=567739,921m e N=8587311,143m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de 229°06'19" e a distância de 17,19m até o marco 'M48' (E=567726,545m e 
N=8587300,339m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de 229°22'07" e a 
distância de 38,46m até o marco 'M49' (E=567697,401m e N=8587275,247m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de 214°27'21" e a distância de 10,07m até o marco 
'M50' (E=567691,703m e N=8587266,942m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de 229°45'00" e a distância de 11,24m até o marco 'M51' (E=567683,121m e 
N=8587259,678m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de 241°23'03" e a 
distância de 22,07m até o marco 'M52' (E=567663,748m e N=8587249,108m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de 227°18'06" e a distância de 26,64m até o marco 
'M53' (E=567644,171m e N=8587231,044m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de 257°42'29" e a distância de 24,59m até o marco 'M54' (E=567676,141 e 
N=8587225,808m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de 253°53'14" e a 
distância de 11,00m até o marco 'M55' (E=567609,576m e N=8587222,756m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de  251°31'47" e a distância de 25,00m até o marco 
'M56' (E=567585,864m e N=8587214,836m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de 258°22'02" e a distância de 19,84m até o marco 'M57' (E=567566,434m e 
N=8587210,836m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de 254°31'45" e a 
distância de 7,14m até o marco 'M58' (E=567559,556m e N=8587208,932m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de 263°57'56" e a distância de 3,25m até o marco 
'M59' (E=567556,323m e N=8587208,590m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de 271°08'19" e a distância de 30,75m até o marco 'M60' (E=567525,582m e 
N=8587209,201m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de  267°34'28" e 
a distância de 13,00m até o marco 'M61' (E=567512,596 e N=8587208,651m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de 275°42'20" e a distância de 19,57m até o marco 
'M62' (E=567493,123m e N=8587210,597m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de 273°36'11" e a distância de 28,26m até o marco 'M63' (E=567464,916m e 
N=8587212,737m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de  269°11'10" e 
a distância de 11,47m até o marco 'M64' (E=567453,446 e N=8587212,210m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de 267°05'49" e a distância de 9,52m até o marco 
'M65' (E=567443,936m e N=8587211,728m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o 
azimute de  267°08'17" e a distância de 10,88m até o marco 'M66' (E=567433,072 e 
N=8587211,184m), divisando com a área da ferrovia; daí segue com o azimute de 274°38'56" e a 
distância de 16,12m até o marco 'M67' (E=567417,009m e N=8587212,491m), divisando com a 
área da ferrovia; daí segue com o azimute de  05°52'23" e a distância de 25,28m até o marco 
'M01' (E= 567419,593m e N= 8587237,619m), início da poligonal, fechando assim o perímetro 
do polígono acima descrito com uma área superficial de 54.745,65m² e perímetro de 1.456,13m. 
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LEI Nº 924/2013 
 
“Cria o Programa de Horta Comunitária no 
Município de Simões Filho, e dá outras 
providências.” 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu sanciono a 
seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica instituído o programa de Horta Comunitária no Município de Simões Filho, 
podendo ser urbana ou rural, com os seguintes objetivos: 
 
I – Aproveitar mão-de-obra desempregada; 
II – Proporcionar terapia ocupacional para portadores de deficiência, famílias, homens 
e mulheres da terceira idade; 
III – Aproveitar áreas devolutas; 
IV – Manter terrenos limpos e utilizados. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A Prefeitura Municipal de Simões Filho, através da Secretaria 
Municipal de Agricultura, será considerada o organismo gerenciador do programa 
referido no caput deste artigo. 
 
Art. 2º - Para a implantação das hortas é necessário a transmissão do conhecimento 
técnico principalmente por meio de minicursos, constituídos de encontros práticos e 
vivenciais, os quais priorizarão o uso de tecnologia adaptada para a agricultura familiar, 
sendo esta simples, popular e baseados nos seus próprios sistemas de produção, 
dando ênfase ao saber tradicional no uso e manejo dos recursos locais e nativos. 
 
Art. 3º - A implantação das hortas comunitárias poderá se dar: 
 
I – em áreas públicas municipais; 
II – em áreas declaradas de utilidade pública e ainda não utilizadas; 
III – em terrenos ou glebas particulares; 
IV – em faixas de servidão de passagem da Via Férrea. 
 
Art. 4º - Cada área poderá ser trabalhada por uma pessoa ou por um grupo de 
pessoas, que se cadastrarão individualmente ou coletivamente no órgão encarregado 
da gerência do programa. 
 
Art. 5º - O processo de implantação de uma horta comunitária seguirá os seguintes 
passos: 
 
1º) localização, por parte dos cadastrados, da área a ser trabalhada; 
2º) consulta ao proprietário, em caso de terrenos particulares; 
3º) oficialização da área junto ao órgão gerenciador, após formalizada a permissão do 
uso para o fim determinado nesta lei. 
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Art. 6º - Quando utilizado como terapia ocupacional, o programa de hortas comunitárias 
deverá ser iniciado a partir das Unidades Básicas de Saúde do Município, através dos 
profissionais. 
 
Art. 7º - O produto das hortas comunitárias poderá ser comercializado livremente pelos 
produtores, bem como atender as entidades assistenciais estabelecidas no Município: 
 
I – em Escolas públicas municipais e estaduais; 
II – em creches;  
III – e outros. 
 
Art. 8º - Caso haja a necessidade de ligação de água tratando-se de imóvel urbano, 
deverá a Prefeitura Municipal acionar a EMBASA para que a efetue, exigindo do 
proprietário apenas o pagamento do equipamento necessário. 
 
Art. 9º - Para emitir a realização do programa de hortas comunitárias a Prefeitura 
Municipal de Simões Filho fica autorizada a celebrar convênios com órgãos Estaduais 
ou Federais. 
 
I – Orientação Técnica; 
II – Fornecimento gratuito de sementes. 
 
Art. 10º - A Prefeitura Municipal de Simões Filho deverá dar ampla publicidade ao 
programa de Hortas Comunitárias através da veiculação de cartazes explicativos 
afixados nas unidades públicas de saúde, educação, ação social entre outros. 
 
Art. 11 - A Prefeitura Municipal de Simões Filho dará amplo conhecimento do programa 
de hortas comunitárias aos sindicatos com sede no município, com os quais poderá 
celebrar convênios para o atendimento de desempregados da referida categoria. 
 
Art. 12 - Os canteiros das hortas devem ser manejados de forma ecológica, evitando-se 
o uso de agrotóxicos contra pragas e doenças, e optando-se por utilização de 
biofertilizantes, bioinseticidas e adubos orgânicos elaborados pelos próprios 
comunitários, conseqüentemente, aproveitando-se os recursos naturais encontrados 
nas próprias comunidades. 
 
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 21 de outubro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 925/2013 

 
“Estabelece normas para operações de carga e 
descarga no Município de Simões Filho-BA e dá 
outras providências.” 

 
 
 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1º - Esta Lei estabelece normas para operações de carga e descarga no Município de 
Simões Filho-BA, a ser aplicada no âmbito da zona urbana desta Cidade. 

Art. 2º - Para os fins desta Lei define-se como Operações de Carga e Descarga a 
mobilização de veículos na via pública, pelo tempo estritamente necessário ao 
carregamento ou descarregamento de animais ou carga de bens e mercadorias. 

Art. 3º - As operações de carga e descarga de bens, mercadorias e animais no Município de 
Simões Filho só poderão ser realizadas nos períodos compreendidos: 

– de 18h (dezoito horas) às 7h (sete horas), de segunda a sexta-feira; 
I – de 15h (quinze horas) às 20h (vinte horas), nos sábados, domingos e feriados. 

§ 1º. Estão sujeitos às determinações desta Lei as Operações de Carga e Descarga 
ealizadas por veículos automotores, tais como automóveis, utilitários ou caminhões, bem 

como por semoventes. 

§ 2º Não se aplica o quanto estabelecido no caput deste artigo no caso de tratar-se de 
estabelecimento de serviços de saúde, hospitais, maternidades e prontos-socorros, para 
atender situações de emergência caracterizadas como de risco à segurança e a integridade 
ísica da população. 

§ 3º O serviço de transporte de valores será prestado a qualquer hora e pelo tempo 
estritamente necessário, nas áreas delimitadas e fixadas pela SETRAN. 

§ 4º  Os casos excepcionais deverão ser submetidos previamente à apreciação da 
SETRAN, que poderá conceder autorização especial, especificando dia e hora para 
ealização da operação de carga e descarga. 

Art. 4º - A infração às disposições desta lei acarretará a aplicação da penalidade de multa 
pelos Agentes de Trânsito, além da medida administrativa de remoção do veículo da via 
pública ao pátio da SETRAN, nos moldes da Lei Municipal nº 806/2009. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A multa para o caso de descumprimento deverá ser aplicada, nos 
valores abaixo declinadas, após assegurada a ampla defesa e o contraditório, por meio do 
devido processo legal, além da possibilidade de interposição de recurso, nos moldes da Lei 
Municipal nº 806/2009: 

– 300 UFPs 

I – 400 UFPs, para o caso de reincidência; 

II – 800 UFPs, a partir da segunda reincidência. 

Art. 5º - Caberá à SETRAN no âmbito das respectivas áreas Territoriais, realizar as 
atividades de fiscalização das operações de carga e descarga previstas nesta lei através 
dos Agentes de Trânsito.  

Art. 6º - Incumbirá à SETRAN expedir normas complementares para execução desta lei, 
nclusive no tocante à sua fiscalização. 

Art. 7º - No prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação desta lei, será instalada 
a sinalização adequada nos locais abrangidos pelas restrições aqui dispostas. 

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, contudo nos primeiros 90 
noventa) dias de vigência, a fiscalização será realizada em caráter meramente educativo, 

sem aplicação das sanções a que se refere o artigo 4º desta Lei, tendo as multas terão 
efeito de advertências. 

Gabinete do Prefeito, 13 de novembro de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 926/2013 
 
Dispõe sobre a instituição do Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Sustentável - 
CMDS e dá outras providências.  

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu sanciono 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir o Conselho Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável – CMDS, órgão colegiado gestor do desenvolvimento 
sustentável do Município de Simões Filho, que terá função de formulação, consulta ou 
deliberação, segundo o contexto de cada política pública ou programa de desenvolvimento 
em implementação. 
 
Art. 2° - Ao CMDS compete promover: 
 
I – O desenvolvimento sustentável  do município, assegurando a efetiva e legítima 
participação de representações  dos diversos segmentos sociais e movimentos na 
discussão e elaboração do Plano Municipal de Desenvolvimento Sustentável – PMDS, de 
forma a que este contemple estratégias, ações, programas e projetos de apoio e fomento 
ao desenvolvimento econômico e social, em bases sustentáveis, do Município; 
 
II – A execução, a monitoria e a avaliação das ações previstas no Plano Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável, os impactos dessas ações no desenvolvimento municipal e 
propor redirecionamento; 
 
III – A formulação e a proposição de políticas públicas municipais voltadas para o 
desenvolvimento sustentável; 
 
IV – A aprovação e compatibilização da programação físico-financeira anual, a nível 
municipal, dos programas que integram o Plano Municipal de Desenvolvimento 
Sustentável, acompanhando seu desempenho e apreciando relatórios de execução; 
 
V – A formulação e proposição de ações, programas e projetos no Plano Municipal de 
Desenvolvimento Sustentável para o Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA) do Municipal; 
 
VI – A elaboração, o monitoramento e a avaliação de Planos, Programas, Projetos, Ações e 
Atividades de natureza transitória ou permanente; 
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VII – A Priorização, a hierarquização e o exercício do controle social local no 
desenvolvimento de ações e atividades de responsabilidade do setor público; 
 
VIII – A consulta quanto ao público beneficiário, a localização, ao período adequado e as 
demais informações para a composição dos investimentos governamentais no município; 
 
IX – A instalação de Comissões, Câmaras ou Comitês específicos para deliberar, e/ou 
executar, acompanhar, e avaliar Ações e Atividades Especificas; 
 
X – A interlocução privilegiada junto aos Órgãos Públicos para sugerir adequações e 
denunciar as irregularidades das suas ações; 
 
XI – A compatibilização entre as políticas públicas municipal, territorial, estadual e federal 
voltadas para o desenvolvimento sustentável e para a conquista e consolidação da plena 
cidadania no Município; 
 
XII – O estímulo à implantação e reestruturação de organizações representativas de 
segmentos sociais, tanto no meio urbano, quanto rural, estimulando-as, também para 
participação no CMDS; 
 
XIII – A articulação com os municípios vizinhos visando à elaboração, qualificação e 
implementação dos Planos Territoriais de Desenvolvimento Sustentável; 
 
XIV – Identificação, encaminhamento e monitoramento de demandas relacionadas ao 
fortalecimento da agricultura familiar e outros segmentos sociais fragilizados; 
 
XV – Ações que estimule, preserve e fortaleça a cultura local; 
 
XVI – Buscar o melhor funcionamento e representatividade do Conselho, através do 
estímulo a participação de diferentes atores sociais do Município, estimulando a 
participação de organizações representativas de mulheres, jovens e, quando houver, de 
indígenas e descendentes de quilombos.  
 
Art. 3° - O CMDS tem foro e sede no Município de Simões Filho. 
 
Art. 4º - O mandato dos membros do CMDS será de 02 (dois) anos e será exercido sem 
ônus para os cofres públicos, sendo considerado serviço relevante prestado ao Município. 
Será permitida uma única reeleição dos seus membros, não se admitindo prorrogação de 
mandato. 
 
Art. 5º - Integram o CMDS representantes de entidades da sociedade civil organizada que 
representem, assessorem, estudem e/ou promovam ações voltadas para o apoio e 
desenvolvimento sustentável, cidadania e promoção de direitos; representantes de 
organizações e movimentos da agricultura familiar; representantes de órgãos do poder 
público municipal e representantes de organizações para-governamentais, conforme 
composição abaixo: 
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Órgãos do poder público e para-governamental: 
 
1 Representante da Secretaria Municipal de Agricultura 
2 Representante da Secretaria Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social 
3 Representante da Secretaria Municipal de Educação 
4 Representante da Secretaria Municipal de Saúde  
5 Representante da Câmara Municipal de Vereadores 
6 Representante da Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 
 
Entidades representativas da sociedade civil organizada: 
 
1 Representante do Sindicato dos Trabalhadores/as Rurais 
2 Representante de Instituições Religiosas de Diferente de Expressões de Fé do Município 
3 Representante de Associações Comunitárias  
4 Representante de Organização Não Governamental 
5 Representante de Fundação de Interesse Urbano Rural 
6 Representante de Associações de Classe e Empresariais 
7 Representante de Associação de Moradores 
8 Representante de Marisqueiros (as) e Pescadores (as) 
9.Representante de Entidade Social Beneficente 
 
§ 1º Em virtude das características rurais do Município e da representatividade da 
Agricultura Familiar, será garantido ampla participação de membros representantes dos 
agricultores (as) familiares, trabalhadores (as) assalariados (as) rurais, agroextrativistas, 
pescadores, descendentes de quilombolas, assentados de reforma agrária e outras 
populações e comunidades tradicionais do campo, escolhidos e indicados por suas 
respectivas comunidades, associações, sindicatos e demais entidades representativas. 
 
§ 2º Todos os/as Conselheiros Titulares e Suplentes devem ser indicados formalmente, em 
documento escrito, pelas instituições/entidades que representam: 
 

a) Para conselheiros/as e suplentes indicados por entidades da sociedade civil 
organizada, órgãos públicos e organizações para-governamentais, a indicação 
deverá ser feita em papel timbrado e assinado pelo responsável pela respectiva 
instituição; 

 
b) Para conselheiros/as e suplentes indicados por comunidades rurais ou bairros onde 

não haja organização/entidade constituída, a indicação deverá ser feita em reunião 
especifica para este fim, e deverá ser lavrada a respectiva ata, assinada pelos 
presentes; 

 
c) Para conselheiros/as e suplentes indicados por comunidades rurais ou bairros onde 

haja organização/entidade constituída, a escolha deverá ser feita em reunião 
específica para este fim e a indicação deverá ser assinada por todos os presentes. 
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§ 3º As indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal para publicação, através de 
Decreto ou Portaria Municipal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
Art. 6º - O mandato dos membros do CMDS é de 02 (dois) anos e será exercido sem ônus 
para os cofres públicos, sendo considerado serviço relevante prestado ao município, sendo 
permitido uma única reeleição dos seus membros, não se admitindo prorrogação de 
mandato. 
 
Art. 7º - A composição do CMDS obedece ao estabelecido nas orientações para 
constituição ou reformulação de CMDS, recomendadas pelo Conselho Estadual de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – CEDRS. 
 
Art. 8º - O Executivo Municipal, através de seus órgãos e entidades da administração 
direta e indireta, fornecerá as condições técnicas e materiais e as informações necessárias 
para o CMDS cumprir suas atribuições. 
 
Art. 9º - O CMDS elaborará o seu Regimento Interno, para regular o seu funcionamento. 
 
Art. 10 - Revogam-se as Leis que tratam da instituição de outros conselhos correlatos. 
 
Art. 11 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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   LEI Nº 927/2013 
   

“Dispõe sobre a criação e funcionamento do 
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do 
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher e dá outras 
providências.” 

 
 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei: 
 

Título I 
Do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

 
Capítulo I 

Da Criação e da Finalidade 
 

Art. 1° - Fica instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) vinculado a Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas e Promoção à Mulher, de caráter permanente e autônomo, com a 
finalidade precípua de formular programas e políticas, e coordenar as ações de governo no sentido 
de eliminar as discriminações de gênero e promover a condição social, política, econômica, cultural 
e jurídica da mulher. 
 

Capítulo II 
Da Competência 

 
Art. 2° - Ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher compete: 
 
I - atuar na formação de estratégias, planos e programas da política municipal para mulheres, 
principalmente no tocante à saúde, à educação, à formação técnica e profissional, à assistência 
social e jurídica, para garantia do cumprimento das legislações municipal, estadual e federal 
pertinente, e obedecendo aos princípios e normas da Constituição Federal de 1988; 
 
II - fiscalizar e controlar a atuação dos setores públicos no tocante ao atendimento aos direitos 
legais, civis e humanos das mulheres; 
 
III - propor, aos órgãos competentes, medidas que visem à defesa dos direitos das mulheres, 
principalmente no tocante a: 
 
a) assistência à mulher gestante; 
b) assistência à mulher vítima de violência; 
 
IV - opinar sobre os recursos financeiros destinados pelo Município à implementação da Política 
Municipal para Mulheres e às instituições afins, especialmente creches, assistência à saúde, 
assistência social e jurídica; 
 
V - estimular, apoiar e desenvolver o estudo e o debate das condições de vida das mulheres, no 
município de Simões Filho, visando eliminar todas as formas de discriminação; 
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VI - receber, examinar e efetuar denúncias que envolvam atos de discriminação às mulheres, em 
todos os setores da sociedade, encaminhando-as aos órgãos competentes. 
 

Capítulo III 
Da composição e do Funcionamento do Conselho 

 
Art. 3° - O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher será composto por membros, assim 
discriminados: 
 
I – 06 (seis) representantes de órgãos governamentais, de livre escolha do prefeito: 
 

a) Representante da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Promoção à Mulher; 
b) Representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Social; 
c) Representante da Secretaria Municipal de Educação; 
d) Representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
e) Representante da Secretaria Municipal de Promoção e Igualdade Racial; 
f) Representante da Secretaria Municipal de Cultura. 

 
II – 06 (seis) representantes de órgãos não governamentais e/ou entidades de atendimento à 
mulher, assim distribuídos: 
 

a) 03 (três) representantes de organização não-governamental 
b) 03 (três) representantes de entidades de atendimento à mulher 

 
§ 1º - A cada membro titular do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher corresponderá um 
suplente; 
 
§ 2º - A indicação dos representantes não governamentais será de livre escolha da Secretaria 
Municipal de Políticas Públicas e Promoção à Mulher, que informará ao Executivo Municipal os 
nomes dos representantes; 
 
§ 3º - Os representantes do Governo Municipal serão indicados pelo Chefe do Executivo num prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a publicação da Lei. 
 
Art. 4º - os conselheiros serão nomeados e empossados pelo Prefeito Municipal até 30 dias após 
sua indicação. 
 
Art. 5º - Em sua primeira reunião ordinária, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher elegerá 
sua Diretoria Executiva. 
 
Art. 6º - O mandato dos conselheiros será de dois anos. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Perderá o mandato o conselheiro que deixar de comparecer, sem 
justificação, a três reuniões consecutivas ou quatro alternadas. 
 
Art. 7º - O Conselho reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao mês. 
 
Art. 8º - As sessões plenárias do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, abertas ao público, 
instalar-se-ão e deliberarão com a presença da maioria absoluta de seus membros. 
 

Esta edição encontra-se no site: www.simoesfilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Simões Filho

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: MVEIITS3WQMOFJQPDOTILA

Quinta-feira
26 de Março de 2015
36 - Ano VII - Nº 2184



              ESTADO DA BAHIA 

 

             PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
 

              GABINETE DO PREFEITO 

 

 

3

 
 

Art. 9º - As funções dos conselheiros não serão remuneradas, sendo considerado relevante serviço 
público. 
 
Art. 10 - A organização e funcionamento do Conselho serão disciplinados em Regimento Interno, 
elaborado e aprovado pela maioria absoluta de seus membros.   
 

TITULO II 
Da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher 

 
Art. 11 - A Conferência Municipal dos Direitos da Mulher é constituída com ampla representação 
comunitária, dela participando as Entidades Governamentais e Não Governamentais, entidades 
representativas municipais que trabalham na organização, defesa e conscientização da luta pelos 
direitos da Mulher. 
 
Art. 12 - Compete à Conferência Municipal dos Direitos da Mulher: 
 
I - Integrar as ações de entidades da mulher, municipais, que atuam na defesa dos direitos da 
mulher em sintonia com as prioridades do plano de ação municipal; 
 
II - propor diretrizes e prioridades para as ações de atendimento à mulher; 
 
III - avaliar o desempenho das diversas esferas do Governo Municipal e da comunidade na 
execução das atividades programadas e das metas estabelecidas; 
 
IV - evitar a duplicidade de ações nas diversas esferas do Governo e da comunidade, promovendo 
a otimização dos recursos aplicados no atendimento aos direitos da mulher. 
 
Art. 13 - A Conferência Municipal dos Direitos da Mulher realizada a cada 02 (dois) anos, será 
convocada pelo Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher ou por metade dos 
membros dele.  
 
§ 1º - Caberá ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher a preparação da Conferência Municipal 
como parte integrante do seu plano de trabalho. 
 
§ 2º - A Presidência da Conferência Municipal dos Direitos da Mulher será exercida pelo Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. 
 
§ 3º - Poderão participar das Conferências representantes regionais, desde que especialmente 
inscritos no CMDM do Município de Simões Filho para esse fim. 

 
TÍTULO III 

Do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
 
Art. 14 - Fica criado o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Simões Filho, que 
integrará a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Promoção à 
Mulher, dotado de autonomia administrativa e financeira e destinado, o seu custeio e/ou 
financiamento das ações referentes à Política Municipal e do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher. 
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PARÁGRAFO ÚNICO - Os recursos financeiros vinculados ao fundo Municipal dos Direitos da 
Mulher do Município de Simões Filho,serão administrados pela Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas e Promoção à Mulher, a quem compete praticar todos os atos necessários à sua gestão, 
inclusive abrir e movimentar contas bancárias, tudo em conformidade com as diretrizes e 
programas em execução no âmbito do Município em defesa dos direitos da mulher de Simões Filho, 
e com o plano de aplicação dos recursos devidamente aprovado pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Simões Filho. 
 
Art. 15 - Constituem recursos financeiros ao Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de Simões 
Filho: 
 

I. As dotações orçamentárias anuais e créditos adicionais que 
lhes sejam destinados; 

II. O produto das indenizações e multas oriundas de 
condenações judiciais em ações civis públicas e em ações 
coletivas, previstas pela legislação federal; 

III. Recursos adivinhos da assinatura de convênios firmados com 
órgãos e entidades de direitos públicos e privados, nacionais, 
estrangeiros ou internacionais; 

IV. Transferência dos fundos congêneres de âmbito nacional e 
estatal; 

 
 

V. Recursos originários de contribuições, donativos e legados de 
pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, 
nacionais, estrangeiros  ou internacionais;  

VI. Saldos de exercícios anteriores; 
VII. Recursos provindos de outras fontes que lhe venham a ser 

concedido; 
VIII. Os recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da 

Mulher de Simões Filho, serão aplicados: 
 
a) No financiamento de despesas processuais relativas à atividade pericial em ações civis 

públicas ou ações coletivas, quando necessário se fizer; 
b) Na promoção de eventos educativos e científicos, na edição de material informativo, no 

estímulo à criação e ao desenvolvimento de entidades civis de defesa dos Direitos das 
Mulheres, bem como na modernização administrativa dos órgãos públicos responsáveis 
pela execução da Política Municipal de defesa dos Direitos das Mulheres; 

c) Na atualização e treinamentos permanente dos recursos humanos.   
 
Art. 16 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, junto à Secretaria Municipal de Políticas 
Públicas e Promoção à Mulher, crédito especial para Fundo Municipal dos Direitos da Mulher de 
Simões Filho incluído nas previsões orçamentárias; 
 
Art. 17 - O desempenho de suas funções o Conselho dos Direitos da Mulher poderá manter 
convênios de cooperação técnico com os seguintes órgãos e entidades, no âmbito de suas 
respectivas competências: 

 
I. Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; 

II. Conselho Estadual da Mulher; 
III. Comissão dos Direitos Humanos; 
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IV. Secretarias Estaduais, ou sua substituta: 
a) De Trabalho; 
b) De Segurança Pública; 
c) Da Saúde; 
d) Da Educação; 
e) Da Cultura; 
f) Do Esporte 

V. Juizados Especiais; 
VI. Secretaria Especial de Política para as Mulheres, da Presidência da 

República; 
VII. Ministérios, ou o seu substituto: 

a) Do Trabalho e Emprego; 
b) Da Justiça; 
c) Da Saúde; 
d) Da Educação; 
e) Da Cultura; 

 
f) Do Esporte; 
g) Do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
h) Do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior; 
i) Do Meio Ambiente; 
j) Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 
k) Das Cidades 

 
VIII. Delegacias de Policia Especializadas; 

IX. Associações civis da comunidade; 
X. Defensoria Pública; 

XI. Ministério Público do Estado da Bahia; 
XII. Ministério Público Federal; 

XIII. Ministério Público do Trabalho; 
XIV. Organizações Não Governamentais - ONGs; 
XV. Ordem dos Advogados do Brasil-OAB. 

XVI. Organismos ou entidades estrangeiras ou de âmbito internacional 
 
Art. 18 - Consideram-se colaboradoras do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher as 
universidades e as entidades públicas ou privadas que desenvolvem estudos e pesquisas com 
referência à política em defesa dos direitos da mulher ou correlatas.  
 
Art. 19 - O deslocamento dos órgãos previstos nesta lei, bem como a descriminação das 
competências e atribuições de seus dirigentes serão fixados: 

 
I. Por decisão da maioria de seus membros, nos órgãos 

colegiado; 
II. Por ato do Prefeito Municipal, em relação ao Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher do Município de Simões 
Filho.  
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CAPÍTULO V 

Das Disposições Finais 
 
Art. 20 - Os casos omissos serão resolvidos por decisão da maioria de seus membros nos órgãos 
colegiados. 
 
Art. 21 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário, especialmente a Lei nº 781/2009 de 31 de agosto de 2009. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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     LEI Nº 928/2013 

“Altera dispositivos das Leis nº 897/2012 e 898/2013, 
que tratam da Estrutura Organizacional da 
Prefeitura Municipal de Simões Filho.” 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Ficam extintos na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos e Secretaria Municipal de Saúde, os órgãos e respectivos cargos a seguir nominados: 

I – Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
Órgãos Extintos: 

15.2. – Coordenadoria de Manutenção de Máquinas e Veículos  
Gerência de Manutenção 
Gerência de Expediente 
Gerência da Guarda Municipal 

II – Secretaria Municipal de Saúde  
Órgãos Extintos: 

01 - Superintendente do Hospital Municipal – DAS-2 
01 - Diretor de Enfermagem – DAS-3 
01 - Diretor de Diagnose – DAS-3 
01 - Diretor de Administrativo do Hospital – DAS-3 
01 - Diretor Médico do Hospital – DAS-3 
01 - Diretor de Bio-Imagem – DAS-3 
01 - Coordenador I de Farmácia do Hospital – DAS-2B 
01 - Supervisor – DAS-5  
01 - Secretária Executiva – DAS-5 
07 - Chefe de Equipa Médica – DAS-5 
01 - Coordenador II de Nutrição – DAS-6 
 
 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os cargos extintos de que trata o caput deste artigo, da Estrutura 
Organizacional da Secretaria Municipal de Saúde, entrará em vigor no exercício de 2014, assim 
que ocorrer a Terceirização dos Serviços do Hospital Municipal.  

Art. 2º - Ficam criados na Estrutura Organizacional da Secretaria Municipal de Administração, 
os órgãos e a seguir indicados: 
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I – Coordenadoria Especial da Guarda Municipal, subordinada diretamente ao Gabinete do 
Secretário Municipal de Administração, com a seguinte Estrutura de Cargos: 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$   Total   

Coordenador Especial da Guarda Municipal DAS-2A 1    3.450,00    3.450,00 

Coordenador I da Guarda Municipal DAS-2B 1    2.875,00      2.875,00 

Coordenador I de Vigilância do Patrimônio Público DAS-2B 1    2.875,00      2.875,00 

II – Coordenadoria de Manutenção de Máquinas e Veículos, com a seguinte estrutura de 
cargos: 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$   Total   

Coordenador I de Manut. de Máquinas e Veículos DAS-2B 1    2.875,00      2.875,00 

Gerente de Manutenção DAS-5 1    1.380,00      1.380,00 

Gerente de Expediente DAS-5 1    1.380,00      1.380,00 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2013. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 929/2013 

“Institui a Gratificação Especial da Guarda 
Municipal – GEGM e dá outras providências.” 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte 
lei: 
 
Art. 1º - Esta Lei institui a Gratificação Especial da Guarda Municipal – GEGM, de 
natureza pecuniária, consistente ao incentivo à melhoria da qualidade e desempenho 
funcional nas atribuições determinadas para o cargo, diretamente vinculada à Secretaria 
Municipal de Administração. 
 
Art. 2º - O Guarda Municipal legalmente investida no cargo do quadro permanente, de 
que trata o Art. 6º da Lei nº 366/1989, de 17 de outubro de 1989, no pleno exercício da 
função, fará jus ao vencimento básico e da Gratificação Especial da Guarda Municipal – 
GEGM, no percentual variável de 50% e 100% sobre o vencimento base, a depender da 
condição e regime de trabalho, baseando-se em avaliação impessoal, de acordo com os 
tipos: 
 
- GEGM -TIPO 1 - 50% (Cinquenta por cento) 
- GEGM -TIPO 2 - 100%(Cem por cento) 
- GEGM -TIPO 3 -  50% (Cinquenta por cento) adicional 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Gratificação Especial da Guarda Municipal (Tipo 1 e Tipo 
2) será calculada (50% e 100%), não cumulativa, individualmente e paga de acordo com 
o desempenho do servidor obedecidos os seguintes critérios:  
a) assiduidade; 
b) pontualidade;   
c) postura profissional; 
d) dedicação às atividades pertinentes e cumprimento das obrigações; 
e) registrar, no período mensal apuratório, o comportamento com conceito "BOM", na 
conformidade com as disposições a serem definidas no Regulamento Disciplinar da 
Corporação. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Gratificação Especial da Guarda Municipal (Tipo 3) refere-
se a trabalhos especiais, participação nas atividades de risco, eventos extras e consiste 
em 50% (cinquenta por cento) sobre vencimento base, podendo ser de natureza 
cumulativa com o tipo 1 ou tipo 2, conforme avaliação de desempenho: 
 
I - A avaliação do desempenho será trimestral e o não cumprimento afetará 
proporcionalmente no percentual do adicional; 
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II – As faltas dos servidores sem justificativas e atestados serão deduzidas do salário e 
da gratificação. 
III – Os critérios de avaliação do desempenho serão definidos e regulamentados através 
de um Decreto que atribuirá o tipo de GEGM – Gratificação Especial da Guarda 
Municipal, que fará jus cada servidor. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Excetua-se do caput deste Artigo, a Guarda Municipal que 
se encontra à disposição ou em desvio de função e de finalidade. 
 
PARÁGRAFO QUARTO – Apenas terá direito a perceber a GEGM – Gratificação 
especial da Guarda Municipal o servidor estatutário em exercício das atividades 
pertinentes ao objeto desta lei, não sendo incorporada ao vencimento. 
 
Art. 3º - Para efeitos desta Lei, Guarda Municipal é a pessoa legalmente investida no 
respectivo cargo, competindo-lhe as atribuições indicadas: 
 
I - proteger os bens, serviços e instalações do Município, visando prevenir a ocorrência 
de atos ilícitos, danos, vandalismo e sinistros, mediante vigilância: 
 
a) dos bens de uso comum do povo, assim entendidos as praças, os parques, os jardins, 
os monumentos e quaisquer outros bens de domínio público municipal; 
  
b) das escolas, das unidades de saúde, e dos prédios utilizados na prestação de serviços 
públicos pela Administração Municipal; 
 
c) das áreas de preservação do patrimônio natural do Município, para proteção e 
conservação do meio ambiente e defesa da fauna e da flora; 
  
II - fiscalizar a utilização adequada dos parques, jardins, praças, cemitérios, mercados 
públicos e feiras-livres, além de outras atividades voltadas para o bem-estar dos 
munícipes; 
 
III - prestar apoio às atividades dos agentes de fiscalização de posturas e dos serviços 
prestados nos mercados públicos e nas feiras-livres; 
 
IV - realizar o monitoramento dos prédios ocupados por órgãos, entidades e serviços da 
Prefeitura Municipal; 
 
V - planejar e executar os serviços de vigilância ostensiva e preventiva, visando 
assegurar a proteção dos bens públicos municipais e o cumprimento da lei; 
 
VI - implementar ações e operações de defesa civil, especialmente, nas situações de 
calamidade pública e ocorrências de sinistros que importem em danos a bens e pessoas; 
 
VII - organizar, coordenar e executar, por determinação do Prefeito Municipal, a 
segurança de autoridades municipais e de dignitários em visita à cidade de Simões Filho; 
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VIII - apoiar, quando solicitado e autorizado pelo Prefeito Municipal, os órgãos de 
segurança pública federal e estadual, dentro de suas atribuições específicas, no território 
do Município; 
 
IX - colaborar com campanhas de interesse público e demais atividades de órgãos e 
entidades municipais no desenvolvimento de trabalhos correlatos com a missão da 
Guarda Municipal.  
 
Art. 4º - A Gratificação Especial da Guarda Municipal de que trata esta Lei, será 
assegurada ao Guarda Municipal pela média aritmética dos últimos 12 meses, a título de 
pagamento de férias. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – A Gratificação Especial de que trata o caput deste artigo, é 
incompatível com percepção de qualquer outra gratificação, especialmente a Gratificação 
Especial de Condições de Trabalho – CET, excetuando-se a gratificação como vantagem 
pecuniária à título de adicional por tempo de serviço. 
 
Art. 5º - Para fins do disposto nesta Lei, compete ao Secretário Municipal de 
Administração a adoção de providências necessárias à sua implantação, que de forma 
integrada, atuará na consecução dos objetivos de que trata esta Lei.  
 
Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta da dotação 
própria do orçamento de cada exercício. 
 
Art. 7º - Esta Lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias. 
 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a 
partir de 02 de janeiro de 2014. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 02 de dezembro de 2013. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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   LEI Nº 935/2014 
 

Institui o Auxílio-Alimentação e o Auxílio 
Transporte para o Agente Comunitário de 
Saúde e Agente de Combate às Endemias 
no âmbito da Secretaria Municipal de 
Saúde e dá outras providências. 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, o Auxílio-
Alimentação e o Auxílio-Transporte que fará jus o Agente Comunitário de Saúde e o 
Agente de Combate às Endemias, legalmente admitidos na forma estabelecido pelo 
art. 10 da Lei Municipal nº 734/2007, com jornada de 40 horas semanais. 

 
Art. 2º - O beneficio a que se refere o artigo anterior, visa contemplar as 
necessidades básicas de alimentação e deslocamento do servidor diante da 
complexidade de suas atribuições no exercício de atividades de prevenção de 
doenças e promoção da saúde, mediantes ações domiciliares e/ou comunitárias, 
individuais e/ou coletivas, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do 
Sistema Único de Saúde – SUS e sob a supervisão da Secretaria Municipal de 
Saúde. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – O benefício será devido em função dos dias 
efetivamente trabalhados, conforme apurado em boletim ou atestado de 
freqüência. 

 
Art. 3º - O benefício não se incorporará ao vencimento do servidor e sobre ele não 
incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou fiscais, como 
também não servirá base de cálculo para vantagens remuneratórias. 
 
Art. 4º - Não fará jus ao auxílio-alimentação o servidor que: 
 
I – licenciado ou afastado do exercício do cargo ou função, com prejuízo total ou 
parcial da remuneração; 
 
II – que se encontra sem freqüência regular 

 
III – afastado nas hipóteses dos artigos 65, 67, 69, 71, 72, 73, 76, 80, 81, 82, 91, 96, 
da Lei Municipal nº 601/2001; 
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IV – afastado para prestar serviços ou ter exercício em cargo ou função de qualquer 
natureza junto a órgãos ou entidades da Administração Centralizada ou 
descentralizadas da União, dos Estados ou dos Municípios; 
 
V – beneficiado com base em Programa de Alimentação do Trabalhador, na forma da 
Lei Federal nº 6.321, de 14 de abril de 1976. 

 
Art. 5º - Para efeito deste Projeto de Lei, fica fixado para os benefícios instituídos 
pelo art. 1º, os valores mensais: 

 
- Auxilio - Alimentação - R$  313,00 
- Auxilio - Transporte   - R$  104,00 
 
Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) dias. 

 
Art. 7º - As despesas decorrentes deste Projeto de Lei correrão por conta do 
orçamento vigente. 

 
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do Prefeito, 14 de abril de 2014. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI Nº 936/2014 

“Institui o programa permanente de incentivo 
a Leitura.” 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu sanciono a 
seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica instituído o programa permanente de incentivo á Leitura a ser desenvolvido 
em parceria com a sociedade civil e iniciativa privada, no âmbito do município de Simões 
Filho. 

Art. 2º - O incentivo de que trata o artigo primeiro desta lei terá os seguintes objetivos: 

I - estimular o hábito da leitura 

II - aproximar os autores e editoras do publico leitor 

III - facilitar o acesso ás obras literárias 

IV - estimular o surgimento de novos autores 

V - contribuir para a preservação da língua e cultura nacional 

VI - contribuir para formação crítica e cultural da população Simoesfilhense 

Art. 3º - As ações do programa permanente de incentivo á Leitura incluirão: 

I - estímulo á realização de visitas dos autores junto á rede de ensino municipal e 
bibliotecas municipais; 

II - estímulo a realização de feiras literárias na rede de ensino municipal com participação 
das editoras e disponibilização de livros á preços módicos; 

III - estímulo á realização de palestras e debates com escritores e poetas nas bibliotecas 
municipais; 

IV - elaboração de cursos e oficinas de criação literária nas bibliotecas municipais; 

V - realização de festivais, concursos, exposição de textos e poesias na rede municipal de 
ensino e bibliotecas municipais; 

VI - edição e distribuição gratuita na rede municipal de ensino, bibliotecas municipais e 
veículos coletivos de livretos de poesia e contos de autores que estão em domínio público; 
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VII - implantação de pontos de leituras, a exemplo do CIA II, Simões Filho I, Ponto de 

Parada, Coroa da Lagoa, Ilha de São João, Mapele, Cotegipe, Goes Calmon, Centro, etc. 

VIII - criação de uma biblioteca itinerante; 

IX - instalar setor infantil da Biblioteca Pública para os diversos eventos realizados pela 

SEMUC; 

X - realização da Feira do Livro; 

XI - concurso de artigos científicos sobre Simões Filho;” 

XII - exposição de textos e biografias de autores baianos, principalmente simoesfilhienses.” 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias a partir 
de sua publicação; 

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário; 

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

 
Gabinete do Prefeito, 16 de abril de 2014. 
 
 
 
JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO MUNICIPAL 
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     LEI Nº 941/2014 

Altera dispositivos da Lei nº 897/2012, que dispõe sobre a 
Estrutura Organizacional e da Lei 704/2005, que trata do 
quadro permanente da Prefeitura Municipal de Simões Filho 
e dá outras providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, e 
tendo em vista o disposto no inciso I do artigo 66 da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Altera a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Simões Filho e extingue 
cargos e vagas no âmbito das Secretarias a seguir indicadas: 

I.  Assessoria de Comunicação 
  01  Cargo de Assessor de Comunicação, símbolo DAS-2 
  01  Cargo de Secretária Executiva, símbolo DAS-5 
 

I.  Secretária Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social 
  01 Vaga de Assistente, símbolo DAS-6 
 

I.  Secretaria Municipal de Planejamento 
 01 Cargo de Gerente de Acompanhamento do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano -   
PDDU, símbolo DAS-5 

 
V.  Secretaria Municipal de Fazenda 

  01 Cargo de Coordenador I de Arquivo de Documentos Contábeis, símbolo DAS-2B 

V.  Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito 
   02 Vagas de Assistente, símbolo DAS-3 
   05 Vagas de Supervisor de Trânsito, símbolo DAÍ-3  
   01 Vaga de Coordenador de Grupo de Trabalho, símbolo DAÍ-3 
 

VI . Secretaria Municipal de Educação 
      03 Vagas  de Diretor de Escola de Pequeno Porte, símbolo DAS-5 
      06 Vagas de Vice Diretor de Escola de Pequeno Porte, símbolo DAÍ-2 

PARAGRAFO ÚNICO – A extinção dos cargos de Diretor e Vice Diretor de que trata o caput do item 
anterior, justifica-se à vista da extinção das Escolas Vilobaldo Rocha de Alencar, Evanildes de Araujo 
Freitas e Egídia Figueiredo de Oliveira. 

Art. 2º - A Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Simões Filho, passa a vigorar com 
acréscimos de cargos e vagas no âmbito das Secretarias a seguir indicadas: 
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. Gabinete do Prefeito  

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Chefe de Gabinete do Prefeito  DAS-2     01    4.800,00   40 horas

I. Procuradoria Geral do Município 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Assessor Jurídico da Procuradoria   DAS-2     01    4.800,00   40 horas

II. Secretaria Municipal de Fazenda 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Coordenador Especial de Natureza Extraordinária DAS-1 01 9.600,00 40 horas 
Coord. Especial de Preservação e Arq. de Doc. Contábil DAS-2 01 4.800,00 40 horas 
Gerencia do Simples Nacional DAS-5 01 1.380,00 40 horas 
Gerencia de Acompanhamento e Controle de Atividades DAS-5 01 1.380,00 40 horas 
Assistente  DAS-6 01 1,035,00 40 horas
Coordenador de Grupo de Trabalho DAÍ-3 01    724,00 40 horas 

PARÁGRAFO 1º – O Cargo de Coordenador Especial de Preservação e Arquivo de 
Documentação Contábil e de Prestação de Contas será obrigatoriamente ocupado por 
servidores efetivos do quadro permanente, com conhecimento específico de documentação 
contábil.  

PARÁGRAFO 2º - Fica remanejado o Cargo GERÊNCIA DE ARQUIVOS DE DOCUMENTOS 
CONTÁBEIS E TRIBUTÁRIO da Coordenadoria de Controle de Arquivos e de Documentação 
Contábeis e afins da Secretaria Municipal da Fazenda, para a Coordenadoria de Cadastro 
mobiliário da Secretaria Municipal da Fazenda com a seguinte nomenclatura: GERÊNCIA DE 

CONTROLE DE ARQUIVO E CADASTRO IMOBILIÁRIO. 

IV- Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Coordenador I de Fiscalização de Serviços Públicos   DAS-2B     01    2875,00   40 horas
Auxiliar de Fiscalização de Serviços Públicos   DAS-6     12    1.035,00   40 horas
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V- Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Assessor Técnico DAS-3     02    2.070,00   40 horas
Gerente de Permissão de Táxi DAS-5     01    1.380,00   40 horas 
Gerente de Observatório Segurança DAS-5     01    1.380,00   40 horas
Supervisor de Transporte DAS-6     28    1.035,00   40 horas 

VI- Assessoria de Comunicação 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Assessor Chefe de Comunicação DAS-1     01    9.600,00   40 horas 
Assessor Adjunto de Comunicação DAS-2     01    4.800,00   40 horas
Assessor Técnico DAS-3     01    2.070,00   40 horas

VII- Secretaria Municipal de Administração 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Coordenador Especial de Natureza Extraordinária DAS-1 01 9.600,00   40 horas 

VIII. Secretaria Municipal de Educação 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Coordenador de Grupo de Trabalho DAÍ-3 100 724,00   40 horas 

IX. Secretaria Municipal de Desporto 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Monitor de Esportes DAS-6 08 1.035,00   40 horas 

X. Secretaria Municipal de Cultura 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Instrutor de Fanfarras DAS-6    03 1.035,00   40 horas 
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XI. Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Superintendente do Sist. Único de Assistência Social   DAS-2     01    4.800,00   40 horas
Superintendente Adjunto   DAS-2A     01    3.450,00   40 horas 
Assessor de Assistência Social   DAS-3     06    2.070,00   40 horas
Conselheiro Tutelar   DAS-4     05    1.725,00   40 horas 

XII. Secretaria Municipal de Políticas Públicas e Promoção à Mulher 

Nomenclatura dos Cargos Símbolo Quant.  Valor R$  Jornada 
Coordenador Especial de Natureza Extraordinária DAS-1 01 9.600,00   40 horas 

Art. 3º - Altera a estrutura de cargos permanente, de que trata a Lei nº 704/2005, e cria 08 (oito) vagas 
do cargo de Técnico em Enfermagem, para a Unidade de Pronto Atendimento – UPA, vinculado a 
Secretaria Municipal de Saúde. 

Art. 4º - A Estrutura remuneratória do cargo de Assessor Jurídico da Procuradoria Geral do Município, 
em regime de dedicação exclusiva de que trata a Lei nº 897/2012, passa a vigorar, a partir da vigência 
desta Lei com o valor do símbolo DAS-2 

Art. 5º - Altera a disposição do Art. 5º da Lei 935/2014, de 14 de abril de 2014, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:  

“Art. 5º - Para efeito desta Lei, fica fixado para os benefícios instituídos pelo art. 1º., os valores 
mensais:  

Auxilio Alimentação – R$ 152,60 
Auxilio Transporte -    R$ 104,00 ” 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor, após adequação do índice de folha de pagamento de pessoal à 
Despesa Corrente Liquida, conforme o art. 19 da Lei nº 101 que dispõe sobre Responsabilidade Fiscal. 

Gabinete do Prefeito, 23 de maio de 2014. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO  
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Unidade Nomenclatura dos Cargos Simbolo Quant.  Valor R$  Total (1) 
Chefe de Gabiente do Prefeito DAS-2 1      4.800,00          4.800,00 

Soma 1          4.800,00 

Procuradoria Geral do Municipio Assessor Jurídico da Procuradoria DAS-2 1      4.800,00          4.800,00 
Soma 1 -          4.800,00 

Assessor Chefe  de Comunicação DAS-1 1      9.600,00          9.600,00 

III – Assessoria de Assessor Adjunto de Comunicação DAS-2A 1      4.800,00          4.800,00 

Comunicação Social Assessor Técnico DAS-3 1      2.070,00          2.070,00 
Soma 3 -        16.470,00 

Secretaria de Administração Coordenador Especial  de Natureza Extraordinária DAS-1 1      9.600,00          9.600,00 

Soma 1 -          9.600,00 

Coordenador Especial de Natureza Extraordinária DAS-1 1      9.600,00          9.600,00 

V – Secretaria Municipal de Coordenador Especial de Preservação e Arquivo DAS_2 1      4.800,00          4.800,00 

Fazenda Gerencia do Simples Nacional DAS-5 1      1.380,00          1.380,00 
Gerencia de Acompnahamento e Controle de Atividades DAS-5 1      1.380,00          1.380,00 
Assistente DAS-6 1      1.035,00          1.035,00 
Coordenador de Grupo de Trabalho DAÍ-3 1         724,00             724,00 

Soma 6        18.919,00 

VI – Secretária Municipal de Coordenador I de Fiscalização de Serviços Públicos DAS-2B 1      2.875,00          2.875,00 

Serviços Públicos Auxiliar de Fiscalização de Serviços Públicos DAS-6 12      1.035,00        12.420,00 

Soma 13        15.295,00 

ANEXO ÚNICO A LEI Nº 941/2014

I - Gabinete do Prefeito
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Assessor Técnico DAS-3 2      2.070,00          4.140,00 

VII – Secretária Municipal de Gerente de Permissão de Taxi DAS-5 1      1.380,00          1.380,00 

Transporte e Transito Gerente de Observatorio de Segurança DAS-5 1      1.380,00          1.380,00 
Supervisor de Transporte DAS-6 28      1.035,00        28.980,00 
Soma 32        35.880,00 

VIII – Secretaria Municipal de Coordenador de Grupo de Trabalho DAÍ-3 55 724,00        39.820,00 

Educação
Soma 55        39.820,00 

IX – Secretaria Municipal de Monitor de Esportes DAS-6 8      1.035,00          8.280,00 

Desportos
Soma 8          8.280,00 

X – Secretaria Municipal de Instrutor de Fanfarras DAS-6 3      1.035,00          3.105,00 

Cultura e Trurismo
Soma 3          3.105,00 

XI – Secretaria Municipal de Superintendente do Sistema Único de Assistencia Social DAS-2 1      4.800,00          4.800,00 

Trabalho e Desenvolvimento Superintendente Adjunto DAS-2A 1      3.450,00          3.450,00 

Social Assessor de Assistencia Social DAS-3 6      2.070,00        12.420,00 
Conselheiro Tutelar DAS-4 5      1.725,00          8.625,00 

Soma 13        29.295,00 

ecretaria Municipal de Políticas Coordenador Especial de Natureza Extraordinaria DAS-1 1      9.600,00          9.600,00 

Públicas à Mulher
Soma 1
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LEI Nº 942/2014 

“Institui mecanismo de controle do patrimônio 
público do Município de Simões Filho, dispondo 
sobre provisões de encargos trabalhistas a serem 
pagos às empresas contratadas para prestar 
serviços de forma continua, no âmbito dos Órgãos 
Públicos Municipal”. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal DECRETA e eu sanciono a seguinte 
Lei: 

Art. 1º- Os editais de licitação e contratos de serviços continuados no âmbito dos Órgãos 
Públicos do Município de Simões Filho, sem prejuízo das disposições legais aplicáveis, 
observarão as normas desta Lei, para a garantia do cumprimento das obrigações 
trabalhistas nas contratações. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os editais referentes as contratações de empresas para prestação 
de serviço continuo aos órgãos públicos do Município de Simões Filho, deverão conter 
expressamente o disposto no art. 9º desta Lei, bem como disposição sobre a 
obrigatoriedade de observância de todos os seus termos. 

Art. 2º - As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, 13º salário e multa do 
FGTS por dispensa sem justa causa, a serem pagas pelos órgãos e entidades dos Órgãos 
Públicos do Município de Simões Filho a empresas contratadas para prestar serviços de 
forma continua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente 
em banco público oficial. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Os depósitos de que trata o caput deste artigo devem ser 
efetivados em conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação – aberta em nome 
da empresa, unicamente para essa finalidade e com movimentação somente por ordem do 
órgão ou entidade contratante.  

Art. 3º - A solicitação de abertura e a autorização para movimentar a conta corrente 
vinculada – bloqueada para movimentação – serão providenciadas pelo setor responsável 
do respectivo órgão, na forma do regulamento. 

Art. 4º - O montante do deposito vinculado será igual ao somatório dos valores das 
seguintes provisões previstas para o período de contratação: 

I-  13º Salário; 
II-   férias e abono de férias; 
III-   impacto sobre férias e 13º salário; 
IV-  multa do FGTS. 
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PARÁGRAFO ÚNICO – Os valores provisionados para o atendimento deste artigo serão 
obtidos pela aplicação de percentuais e valores constantes da proposta. 

Art. 5º - Os órgãos contratantes deverão firmar acordo de cooperação com banco público 
oficial, que terá efeito subsidiário à presente Lei, determinando os termos para a abertura da 
conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação, na forma do regulamento. 

Art. 6º - A assinatura do contrato de prestação de serviços entre o órgão contratante e a 
empresa vencedora do certame será precedida dos seguintes atos: 

I – Solicitação pelo órgão contratante, mediante oficio, de abertura de conta corrente 
vinculada – bloqueada para movimentação, de tempo especifico do banco público oficial que 
permita ao órgão contratante ter acesso aos soldos e extratos e vincule a movimentação dos 
valores depositados à sua autorização, na forma do regulamento. 

II – Assinatura, pela empresa a ser contratada, no ato da regularização da conta corrente 
vinculada – bloqueada para movimentação, de termo especifico do banco público oficial que 
permita ao órgão contratante ter acesso aos saldos e extratos e vincule a movimentação dos 
valores depositados à sua autorização, na forma do regulamento. 

Art. 7º - Os saldos da conta vinculada – bloqueada para movimentação – serão 
remunerados pelo índice da poupança ou outro definido no acordo de cooperação previsto 
no art. 6º desta Lei, sempre escolhido o de maior rentabilidade. 

Art. 8º - Os valores referentes às provisões de encargos trabalhistas mencionados no art. 5º 
depositados na conta corrente vinculada  – bloqueada para movimentação – deixarão de 
compor o valor do pagamento mensal à empresa. 

Art. 9º - No âmbito dos órgãos públicos, a autoridade competente disporá sobre o setor 
encarregado de definir, inicialmente, os percentuais a serem aplicados para os descontos e 
depósitos, como também o setor encarregado de conferir a aplicação sobre as folhas de 
salário mensais das empresas e realizar as demais verificações pertinentes. 

Art. 10 - A empresa contratada poderá solicitar autorização do orgão competente para 
resgatar os valores, referentes às despesas com o pagamento de eventuais indenizações 
trabalhistas dos empregados que prestam os serviços contratados, ocorridas durante a 
vigência do contrato. 

§ 1º - Para liberação dos recursos da conta corrente vinculada – bloqueada para 
movimentação – a empresa deverá apresentar ao setor responsável, os documentos 
comprobatórios da ocorrência de indenizações trabalhistas, conforme regulamento. 
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§ 2º - Os órgãos públicos, por meio dos setores competentes, expedirão após a confirmação 
da ocorrência da indenização trabalhista e a conferencia dos cálculos pela unidade de 
auditoria, a autorização de que trata o caput deste artigo, que será encaminhada à 
instituição financeira oficial no prazo Maximo de cinco dias úteis, a contar da data da 
apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa, na forma do regulamento. 

§ 3º - A empresa deverá apresentar ao setor competente, no prazo Maximo de três dias, o 
comprovante de quitação das indenizações trabalhistas, contados da data do pagamento ou 
da homologação.  

Art. 11 - O saldo total da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação – será 
liberado à empresa, no momento do encerramento do contrato, mediante declaração do 
sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados confirmando a quitação das 
indenizações trabalhistas, ocorrendo ou não o desligamento dos empregados. 

§ 1º - A execução completa do contrato só acontecerá quando o contrato comprovar o 
pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes aos 
empregados. 

§ 2º - A falta de saldo suficiente da conta corrente vinculada, não exime a responsabilidade 
da contratada em quitar os débitos trabalhistas. 

Art. 12 - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no prazo de trinta dias contados de sua 
publicação. 

Gabinete do Prefeito, 30 de maio de 2014. 

JOSÉ EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR 
PREFEITO  
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