Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe
Terça-feira • 21 de Junho de 2022 • Ano X • Nº 3740
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário
Decretos ......................................................................................................................... 02 a 02
Extratos de Contratos ..................................................................................................... 03 a 03
Leis ................................................................................................................................. 04 a 06
Licitações ....................................................................................................................... 07 a 07

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Gestor - Tânia Marli Ribeiro Yoshida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n - Conceição do Jacuípe - Ba Centro

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: NEFBMJMWMUI4NDA1MUU2QZ

Terça-feira
21 de Junho de 2022
2 - Ano X - Nº 3740

Conceição do Jacuípe

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA

DECRETO nº 261/2022, 21 de junho de 2022.
“Dispõe sobre a proibição de comercialização
de bebidas em embalagens de vidro durante os
festejos juninos e dá outras providências”.

A Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia,
Excelentíssima Senhora, TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA, no uso das
atribuições legais que lhe são conferidas pela Magna Carta, Lei Orgânica do
Município, demais legislações em vigor, e
CONSIDERANDO o aumento do número de pessoas em trânsito pelo
Município, em decorrência da Festa Junina
CONSIDERANDO a necessidade de se regulamentar as condutas e posturas a
serem adotadas pelos comerciantes e vendedores ambulantes para o
atendimento ao público, durante os festejos do São João
DECRETA
Art. 1º. É vedada a comercialização de bebidas em embalagens de vidro, durante
a vigência deste decreto, em todo o perímetro das Praças de Alimentação (Praça
Manoel Teixeira de Freitas, Praça Manoel Leôncio Ribeiro e Praça Benjamin
Costa), bem como nos quiosques, restaurantes e comércios afins no período em
que estiver ocorrendo os festejos compreendido entre 19:00h e 07:00h.
Art. 2°. Aplicam-se aos quiosques situados nas praças Benjamin Costa e Manoel
Leôncio Ribeiro as normas do presente Decreto.
Art. 3°. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário e ficando mantidas as demais disposições do Decreto nº
257/2022, 14 de junho de 2022.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 21 de junho de 2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
Praça Manoel Teixeira de Freitas, s/n – Centro –
Conceição do Jacuípe – Bahia - CEP 44.245-000
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Extratos de Contratos
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE.
EXTRATOS DE CONTRATOS Nº 174/2022 e 175/2022 – PREGÃO
PRESENCIAL N° 012/2022 – P.A. Nº 166/2022.
Registrador: Município de Conceição do Jacuípe - Bahia. Objeto:
Contratação de serviço de sonorização, iluminação cênica, painel de
led e grupos geradores, com fornecimento de mão de obra
especializada, para atender ao São João 2022 do município de
Conceição do Jacuípe-BA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas em edital e seus anexos. Modalidade: Pregão
Presencial nº 012/2022. Prazo de vigência: 180 (cento e oitenta) dias a
partir da data de assinatura. Processo: P. A. Nº 166/2022. Contrato n°
174/2022, Empresa: B. LEAL PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº.
16.804.797/0001-10, situado na Rua Godofredo Rebello de Figueiredo
Filho, 840, SIM, Feira de Santana - BA, CEP: 44.085-132; vencedora
do LOTES: 03 e 04, valor total estimado de R$ 355.000,00 (trezentos
e cinquenta e cinco mil reais); Assinatura: 15/06/2022. Contrato n°
175/2022, Empresa: B. LEAL PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº.
16.804.797/0001-10, situado na Rua Godofredo Rebello de Figueiredo
Filho, 840, SIM, Feira de Santana - BA, CEP: 44.085-132; vencedora
do LOTES: 01 e 02, valor total estimado de R$ 445.000,00
(quatrocentos e quarenta e cinco mil reais); Assinatura: 15/06/2022.

Conceição do Jacuípe-Ba, 15 de junho de 2022.
Tânia Marli Ribeiro Yoshida
Prefeita Municipal.
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Leis

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 810/2022, DE 21 DE JUNHO DE 2022.

“Fixa o piso salarial para os profissionais do Magistério
Público Municipal da Educação Básica e atualiza os
valores iniciais dos níveis e referências da tabela de
vencimento do quadro dos Profissionais do Magistério
para o exercício de 2022, de acordo com o piso
profissional nacional do magistério público da educação
básica fixada pelo Ministério da Educação, na forma que
especifica”.

A Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
CONSIDERANDO que a Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, estabelece que o piso
salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado
anualmente de acordo com o percentual de crescimento do valor anual mínimo por educando,
relativo aos anos iniciais do ensino fundamental urbano;
CONSIDERANDO que o Plano Nacional de Educação - PNE (Lei no 13.005, de 25 de junho
de 2014) dispõe que o reajuste do piso salarial dos profissionais do magistério da educação
básica pública é uma política de valorização profissional;
CONSIDERANDO a Meta 17 do Plano Nacional de Educação - PNE que objetiva "valorizar
os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar
seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência deste PNE",
CONSIDERANDO que a Estratégia 17.4, da Meta 17, do Plano Nacional de Educação —
PNE, defende a necessidade de ampliação da assistência financeira específica da União aos
entes federados para fins de implementação de políticas direcionadas à valorização dos (as)
profissionais do magistério, notadamente o piso salarial nacional profissional;
CONSIDERANDO que o piso salarial dos profissionais da educação escolar pública, é uma
diretriz constitucional albergada no inciso VIII, do art. 206, da Constituição Federal, que
enumera os princípios do ensino nacional;
CONSIDERANDO que a Constituição da República Federativa do Brasil prevê, em seu art.
212-A, que os entes federados destinarão parte dos recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb) à remuneração condigna de seus profissionais;
CONSIDERANDO que a Portaria no 67, de 4 de fevereiro de 2022, do Ministério da
Educação, em seu art. 1 0, homologou o Parecer no 2/2022/CHEFWGAB/SEB/SEB, de 31 de
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA

janeiro de 2022, apresentando o piso salarial nacional dos profissionais do magistério da
educação básica pública para o ano de 2022.
Art.10. O piso salarial dos profissionais do magistério público municipal da educação básica
para o ano de 2022 será no valor de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais
e sessenta e três centavos), incidindo o reajuste do percentual de 33,24% (trinta e três virgula
vinte e quatro por cento), em conformidade com a Portaria no 67, de 4 de fevereiro de 2022.
Parágrafo Único– Nenhum servidor integrante da classe docente do Quadro de Magistério da
Educação Básica (QMEB), no âmbito da rede municipal de ensino do município de Conceição
do Jacuípe/Ba, receberá remuneração inferior ao piso salarial profissional nacional do
Magistério Público da Educação Básica previsto no caput deste artigo.
Art. 20. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a atualizar anualmente o vencimento
mínimo do Profissional do Magistério Público, nos termos do art. 50, da Lei Federal no 11.738,
de 16 de julho de 2008.
Art. 30. As vantagens que compõem a estrutura remuneratória dos profissionais observarão o
constante no Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Magistério do
Município de Conceição do Jacuípe — BA.
Art. 40 - As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão à conta de dotação
própria prevista na Lei Orçamentária Anual (LOA) e no Plano Plurianual (PPA) do Município
de Conceição do Jacuípe — BA
Art. 50 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros retroativos
a partir de 01 de janeiro de 2022, ficando revogadas as demais disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Conceição do Jacuípe, em 21 de junho de 2022.

TANIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO JACUÍPE
GABINETE DA PREFEITA

LEI MUNICIPAL Nº 809/2022, DE 21 DE JUNHO DE 2022

“Dispõe sobre a alteração no art. 12 da
Lei nº 788/2021 que institui o Hino
Oficial do Município de Conceição do
Jacuípe-Ba e dá outras providências”.

A Prefeita do Município de Conceição do Jacuípe, Estado da Bahia, no uso das
suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores
aprovou e eu sancionei e promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. O artigo 12 da Lei Municipal nº 788/2021 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 12º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, concedendo ao Poder Executivo prazo de 30
(trinta) dias para publicação do Edital de respectivo concurso.

Gabinete da Prefeita, Conceição do Jacuípe, 21 de junho de 2022.

TÂNIA MARLI RIBEIRO YOSHIDA
PREFEITA MUNICIPAL
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Licitações
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO JACUIPE.
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO
PRESENCIAL N° 012/2022 – P.A. Nº 166/2022.
OBJETO: O Município de Conceição do Jacuípe na Bahia avisa que
considerando o resultado final de julgamento, ADJUDICOU E
HOMOLOGOU o resultado do PREGÃO PRESENCIAL nº
012/2022, para Contratação de serviço de sonorização, iluminação
cênica, painel de led e grupos geradores, com fornecimento de mão
de obra especializada, para atender ao São João 2022 do município
de Conceição do Jacuípe-BA, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas em edital e seus anexos. Vencedora: B.
LEAL PRODUÇÕES LTDA, CNPJ nº. 16.804.797/0001-10, situado
na Rua Godofredo Rebello de Figueiredo Filho, 840, SIM, Feira de
Santana - BA, CEP: 44.085-132; vencedora do LOTES: 01, 02, 03 e
04, valor total estimado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais);

Conceição do Jacuípe-Ba, 15 de junho de 2022.
Tânia Marli Ribeiro Yoshida
Prefeita Municipal.
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