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Mobilidade Urbana, para apresentar, no prazo de 05
(cinco) dias, defesa, referente ao Parecer da
Comissão de Política de Pessoal da Avaliação
Especial de Desempenho do Estágio Probatório, no
qual foi recomendada a REPROVAÇÃO POR
ABANDONO DE CARGO, em virtude do servidor
citado não ter se manifestado no prazo disposto no
EDITAL DE CITAÇÃO DE SERVIDOR, publicado no
Diário Oficial do Município da Prefeitura Municipal de
Vitória da Conquista, no dia 18 de abril de 2017.

Art. 2º - Garantir ao defensor dativo o direito de vistas
dos autos na sala de reuniões das Comissões de
Processos Administrativos, situada na Praça Joaquim
Correia nº 21, Centro, nesta cidade;

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.

Gabinete do Secretário Municipal de Administração,
11 de Maio de 2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gildásio Oliveira de Carvalho
Secretário Municipal de Administração

LEI

LEI Nº 2.125, DE 10 DE MAIO DE 2017

É proibido qualquer cidadão jogar lixo nos logradouros
públicos, nos limites do município de Vitória da
Conquista.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, Estado da Bahia, aprova a seguinte
Lei:

Art. 1º - É proibido qualquer cidadão jogar lixo nos
logradouros públicos nos limites do município de
Vitória da Conquista, sob pena de aplicação de multa
nos termos previstos nesta lei.

Parágrafo Único - O valor da multa aplicada ao
infrator será de R$ 100,00, (cem reais) e, no caso de
reicidência, o valor da multa será cobrada em dobro.

Art. 2º - Fica o executivo autorizado a criar cadastro
interno para controle das aplicações de multas e
reincidentes, observando os prazos e procedimentos
previstos nesta Lei.

Art. 3º - O Poder Executivo definirá, através de
Decreto, o órgão competente para proceder à
fiscalização e demais imposições de que tratam esta
Lei, observada as peculiaridades de cada caso e a
legislação vigente.

Art. 4º - No caso da infração contida no caput deste
artigo cometida pelo lançamento de lixo de qualquer
veículo automotor, o agente responsável pela atuação
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lançará a multa para aquele veículo, anotando-se
seus dados para entrega da notificação.

Art. 5º - No caso da infração contida no caput deste
artigo ser cometida por pedestres e transeuntes, estes
deverão ser abordados pela autoridade competente
pela lavratura do auto de infração, devendo o infrator
fornecer sua identificação e dados necessários à
lavratura do auto.

Art. 6º - As despesas decorrentes com a execução
desta lei correrão por conta de verbas próprias,
consignadas em Orçamento, suplementadas se
necessárias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 10 de maio de
2017.

Hermínio Oliveira
Presidente

LEI Nº 2.126, DE 10 DE MAIO DE 2017

Que seja garantido, o direito a meia passagem a
todos os estudantes do município de Vitória da
Conquista-Ba.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, Estado da Bahia, aprova a seguinte
Lei:

Art. 1º - O Município de Vitória da Conquista garantirá
o benefício da meia-passagem aos estudantes nos
transportes coletivos, urbanos e intermunicipais no
âmbito de seu território.

Parágrafo único: Consideram-se estudantes para
efeitos desta lei; todos os alunos do ensino
fundamental e médio da rede pública e privada, de
universidade pública e privada, como também, todos
aqueles que frequentam cursos profissionalizantes ou
afins, independentemente da distância entre os locais
de estudos e suas residências. O direito é válido de
domingo a domingo, feriados, inclusive no período de
férias. 

Art. 2º - Para fazer jus ao benefício desta Lei, o
estudante deverá apresentar comprovante de
matrícula e frequência expedido pela secretaria da
instituição em que estiver matriculado.

Art. 3º - A condição de estudante será comprovada
através da apresentação de documento de matrícula
em qualquer instituição de ensino, conforme o
parágrafo único.

Parágrafo Único – Será atribuição das empresas de
transportes coletivos urbanos a confecção dos cartões
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magnéticos relativos ao benefício da meia-passagem.

Art. 4º - Para efeito desta Lei, consideram-se
transportes coletivos urbanos intermunicipais: os
trens, metrô e ônibus de linhas municipais e
intermunicipais da categoria, de acordo com a
classificação atribuída pela Secretaria Municipal de
Mobilidade Urbana de Vitória da Conquista.

Art. 5º - O descumprimento do previsto nesta Lei
obriga o infrator ao pagamento de multa de 1 (um) a
100 (cem) salários mínimos vigentes no país,
conforme os encargos estabelecidos pelo Município
de Vitória da Conquista.

Parágrafo Único - A multa será cobrada após
processo administrativo, podendo ter acréscimo de
até 100% em caso de reincidência.

Art. 6º - Comprovado o uso indevido da meia-
passagem, o usuário terá seu benefício suspenso no
prazo de 30 dias, sendo prorrogado pela segunda
vez, o beneficiário terá seu cartão de passagem
cancelado por 90 dias.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 10 de Maio de
2017.

Hermínio Oliveira
Presidente

LEI Nº 2.127, DE 10 DE MAIO DE 2017

Altera dispositivos da Lei nº 709/1993, e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, Estado da Bahia, aprova a seguinte
Lei:

Art. 1º Fica acrescido o inciso IV ao art. 21 da Lei nº
709, de 25 de maio de 1993, com a seguinte redação:
(...)

IV - A menor distância dentro do perímetro urbano,
medida a partir do ponto de estocagem será de 250
(duzentos e cinquenta metros) de raio do posto de
abastecimento e serviços mais próximo, já existente,
em razão do adensamento de estocagem de
combustível observado no subsolo nos
conglomerados urbanos e rodovias e do risco
potencial de explosões simultânea e concentração de
danos ambiental aos recursos hídricos superficiais e
subterrâneos;

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, ficando revogadas as disposições em
contrário.
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Plenário Vereadora Carmem Lúcia, 10 de Maio de
2017.

Hermínio Oliveira
Presidente

LEI Nº 2.128, DE 11 DE MAIO DE 2017.

Autoriza o Município de Vitória da Conquista, Estado
da Bahia, a participar do Consórcio Público
Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé
Grande e ratifica o Protocolo de Intenções firmado
entre os Municípios de Barra do Choça, Caatiba,
Itambé, Itapetinga, Planalto, Nova Canaã e Vitória da
Conquista; e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA
CONQUISTA, Estado da Bahia, com fundamento na
Lei Orgânica do Município, artigo 74, inciso III:

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu,
prefeito, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a
formalizar a participação do Município de Vitória da
Conquista – BA no Consórcio Público Intermunicipal
da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande,
ratificando o Protocolo de Intenções, firmado em 21
de novembro de 2016 entre municípios de Barra do
Choça, Caatiba, Itambé, Itapetinga, Planalto, Nova
Canaã e Vitória da Conquista, com a finalidade de
instituir o Consórcio Público Intermunicipal da Bacia
Hidrográfica do Rio Catolé Grande, sob a forma de
associação pública, com personalidade jurídica de
direito público e natureza autárquica, integrando a
administração indireta.

Parágrafo único. A finalidade do consórcio é
desenvolver em conjunto ações, políticas e gestão
associada de serviços públicos no âmbito territorial de
cada consorciado, ou regionalizado, voltados à
proteção do meio ambiente, especialmente à
promoção do uso racional dos recursos naturais
situados na Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande.

Art. 2º O estatuto do Consórcio Público Intermunicipal
da Bacia Hidrográfica do Rio Catolé Grande disporá
sobre a organização e o funcionamento de cada um
dos seus órgãos constitutivos.

Art. 3º Os entes consorciados poderão ceder
servidores públicos ao Consórcio, na forma e
condições da legislação de cada um.

Art. 4º O Poder Executivo Municipal regulamentará a
presente Lei, destinando recursos financeiros
necessários para o cumprimento do contrato de rateio
do Consórcio Público Intermunicipal da Bacia
Hidrográfica do Rio Catolé Grande, cujo valor deverá
ser consignado na Lei Orçamentária Anual, em
conformidade com o disposto no artigo 8°, da Lei n°.
11.107/2005 e Decreto Federal nº. 6.017/2007.
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§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada
exercício financeiro e seu prazo de vigência não será
superior ao das dotações que o suportam.

§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por
meio de rateio para o atendimento de despesas
genéricas, inclusive transferências ou operações de
crédito.

§ 3º Os entes Consorciados, isolados ou em conjunto,
bem como o Consórcio Público, são partes legítimas
para exigir o cumprimento das obrigações previstas
no contrato de rateio.

§ 4º Com o objetivo de permitir o atendimento dos
dispositivos da Lei Complementar nº. 101/00, o
Consórcio Público deve fornecer as informações
necessárias para que sejam consolidadas, nas contas
dos entes Consorciados, todas as despesas
realizadas com os recursos entregues em virtude de
contrato de rateio, de forma que possam ser
contabilizadas nas contas de cada ente Consorciado,
na conformidade com os elementos econômicos e das
atividades ou projetos atendidos.

§ 5º Poderá ser excluído do Consórcio Público, após
prévia suspensão, o ente Consorciado que não
consignar, em suas Leis Orçamentárias futuras ou em
créditos adicionais, as dotações suficientes para
suportar as despesas assumidas por meio de contrato
de rateio.
Art. 5º Para atender as despesas decorrentes da
execução da presente Lei serão utilizados recursos
provenientes da dotação orçamentária, constante no
orçamento vigente.

Art. 6º A retirada do ente Consorciado do Consórcio
Público dependerá de ato formal de seu
representante na assembleia geral, na forma
previamente disciplinada no Protocolo de Intenções
do Consórcio Público Intermunicipal da Bacia
Hidrográfica do Rio Catolé Grande.

Parágrafo único. Os bens destinados ao Consórcio
Público pelo Consorciado que se retira somente serão
revertidos ou retrocedidos no caso de expressa
previsão no contrato de consórcio público ou no
instrumento de transferência ou alienação.

Art. 7º A alteração ou extinção do Consórcio Público
dependerá de instrumento aprovado pela assembleia
geral, ratificado mediante lei por todos os entes
Consorciados.

Art. 8º Aplica-se ao Consórcio Público o disposto na
Constituição Federal, na Lei nº. 11.107/2005 e no
Decreto Federal n°. 6.017/2007.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Vitória da Conquista, 11 de maio de 2017.

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito Municipal 
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