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PORTARIA 

PORTARIA N° 341, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.  

 
“Estabelece a prorrogação do prazo do concurso público 

realizado por esta Casa Legislativa para o provimento de 

cargos efetivos – edital n.º 005/2018 – com fulcro no 

disposto no item 1.6 do citado ato editalício”.  

 

 A CÂMARA MUNICIPAL DE FEIRA DE SANTANA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, 

resolve: 

CONSIDERANDO as restrições administrativas e econômicas decorrentes do Novo Coronavírus (COVID-19), doença 

esta que causa elevado risco à saúde humana da população mundial;  

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil;  

CONSIDERANDO a faculdade estabelecida no item 1.6 do Edital n.º 005/2018 de abertura do concurso público para 

o provimento de cargos efetivos da Câmara Municipal de Feira de Santana; 

CONSIDERANDO o disposto no art. 10 da Lei Complementar n.º 173, de 27 de maio de 2020, que determina a 

suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos no âmbito da União; 

CONSIDERANDO a independência funcional e administrativa dos entes públicos municipais para regular as matérias 

de interesse local, consoante o disposto no inciso I do art. 30 da CRFB/88; 

CONSIDERANDO que o prazo do concurso público realizado pela Câmara Municipal (edital n.º 005/2018) expira no 

dia 21 de agosto de 2020 (edital de homologação n.º 01/2018);  

DECRETA:  

Art. 1º Fica prorrogada a validade do concurso público realizado pela Câmara Municipal de Feira de Santana  

(Edital n.º 005/2018), com a participação do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), pelo prazo 

de 2 (dois) anos, a partir do termo final do Ato de Homologação n.º 01/2018, 21 de agosto de 2020, tudo com 

fulcro no disposto no item 1.6 do Edital n.º 005/2018. 

Art. 2º Este ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, 03 de agosto de 2020. 

Ver. JOSÉ CARNEIRO ROCHA 

- Presidente - 
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EXTRATOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS  

EXTRATO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 13/2020 

Dispõe sobre a concessão da Comenda Maria Quitéria ao 

Senhor José Carlos Brito Lacerda, e dá outras providências. 

Câmara Municipal de Feira de Santana, em 05 de Agosto de 2020. 

Ver. José Carneiro Rocha –  Presidente  

 

EXTRATO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 14/2020 

Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Feirense ao 

Senhor Eduardo Borges Freitas, e dá outras providências. 

Câmara Municipal de Feira de Santana, em 05 de Agosto de 2020. 

Ver. José Carneiro Rocha –  Presidente  

 

EXTRATO 

DECRETO LEGISLATIVO Nº 15/2020 

Dispõe sobre a concessão do Título de Cidadã Feirense a Senhora 

Edileuza Suely Cardoso Ramos, e dá outras providências. 

Câmara Municipal de Feira de Santana, em 05 de Agosto de 2020. 

Ver. José Carneiro Rocha –  Presidente  

 

EXTRATO RESUMO DE CONTRATOS DE ESTÁGIARIOS  

                                       CNPJ: 14.488.415/0001-60 

EXTRATO RESUMO DE CONTRATOS DE ESTAGIÁRIOS FIRMADOS NO MÊS DE JULHO E AGOSTO/2020                                                                                                

Contratado Objeto Valor contratado 

TAINA DA COSTA FERREIRA Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 
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PALOMA FIGUEREDO SENA Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

PEDRO GABRIEL SANTOS 

GORDIANO 

Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

FABIANA LIMA MOTA Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

ANTONIO MARTINS CERQUEIRA 

JUNIOR 

Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

KARINE COSTA DE FIGUEIREDO Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

ALEK SANDRO OLIVEIRA SANTOS Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 
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prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

RAIEMILY WIDIANY ANDRADE 

DIAS 

Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente. 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

POLLYANA MARIA DE MORAES 

MOREIRA ALVES 

Estágio curricular desenvolvido em ambiente 

de trabalho que possibilite a preparação do 

estagiário (a), para o trabalho produtivo de 

caráter complementar e educacional de 

prática profissional, acompanhado e avaliado 

em conformidade com os currículos e horário 

escolar, aperfeiçoamento técnico-cultural, 

cientifico e de relacionamento humano. Não 

acarretando qualquer vínculo de caráter 

empregatício com concedente 

R$ 430,00 (Quatrocentos e trinta reais) referente 

bolsa auxílio, mais R$ 70,00 (Setenta reais) 

referente ao auxílio transporte. 

                                                

FEIRA DE SANTANA 05 DE AGOSTO DE 2020 

Ver. JOSÉ CARNEIRO ROCHA 

- Presidente - 
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