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LEI N° 676, DE 27 DE JUNHO DE 2019

"D/spõe soòre alteração da Lei Municipal n°
400/2013, do Órgão Municipal da
Administração Rodoviária de São Félix do
Caribe/BA, cria cargo comissionados e dá
outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FÉLÍX DO CORIBE, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o artigo 49, § 1°, IV, da Lei
Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprova e
eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criada na Estrutura Administrativa do Município a Administração da
Estação Rodoviária de São Félix do Coribe - AERSFC, assegurada a condição
de órgão público municipal, relativamente autónomo, sem personalidade jurídica,
vinculada à Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo.

Parágrafo Único. A Administração da Estação Rodoviária de São Féiix do
Coribe - AERSFC - ficará sujeita ao controle e supervisão da Secretaria Obras,
Transporte e Urbanismo, sem prejuízo da auditoria financeira a cargo do órgão
próprio da Secretaria de Finanças.

Art. 2° - A Administração da Estação Rodoviária - AERSFC - compete
basicamente:

l. Administrar a Plataforma da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe;

II. Zelar pela manutenção e conservação das áreas de uso público da
Estação Rodoviária de São Féiix do Coribe;

III. Gerir a ocupação ou concessão a particulares de instalações de serviços
da Estação Rodoviária e assinar os respectivos contratos, com
observância rigorosa das minutas aprovadas pela Secretaria de Serviços
Públicos e visadas peia Procuradoria Geral;

IV. Propor à Secretaria competente convénios com quaisquer outros órgãos,
em assuntos de interesse da própria AERSFC.
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Art. 3° - Ficam criados os seguintes Cargos de Provimento em Comissão na
Estrutura Administrativa do Poder Executivo Municipal, Lei Municipal n.°
400/2013, com seus símbolos e valores conforme descrito na tabela Anexo l
desta Lei.

l. 01 Cargo de Direíor da Estação Rodoviária;

II. 01 Cargo de Chefe de Serviço Administrativo Financeiro;

III. 01 Cargo de Chefe de Serviço Higiene, Limpeza e Conservação.

Parágrafo Único. A AERSFC será dirigida pelo Diretor de Estação Rodoviária,
e auxiliado pelos Chefes dos cargos acima criados, admissíveis e demissíveis,
"ad nutum", com símbolo, vencimento e atribuições constantes no "anexo l" desta
Lei.

Art. 4° - As rendas provenientes da exploração, a qualquer título, dos bens
patrimoniais sob a Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe,
serão recolhidas diretamente aos cofres municipal através da guia DAM, ou se
recolhido pela AERSFC, em dinheiro, será depositado no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas, através de DAM emitido pelo ao órgão competente da Secretaria
Municipal da Fazenda.

§ 1°. Nos casos em que a exploração por terceiros, dos bens patrimoniais sob a
responsabilidade da Administração da Estação Rodoviária de São Félix do
Coribe, incidir quaisquer tributos, taxa, a ela caberá providenciar fiscalização no
sentido de fazer recolher aos cofres da Prefeitura de São Félix do Coribe,
mediante guia de recolhimento ou ordem de recolhimento, emitida pela
Administração da Estação Rodoviária, ou pela SAEMFAZ nos prazos fixados em
Lei.

§ 2°. Para o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, deverá a
Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe manter estreita
colaboração com A Secretaria Municipal da Fazenda - SEMFAZ.

Art. 5° - A fixação dos valores, taxas, multas ou quaisquer encargos decorrentes
de termos de ocupação, prestação de serviços ou concessões, para a cobrança
aos ocupantes, usuários ou concessionários, deverá ser estabelecida mediante
proposta da Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe, que ^=-4—
será encaminhada ao Prefeito Municipal para aprovação, observado o disposto
na legislação municipal.
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Parágrafo Único. O valor da taxa de Utilização do Terminal (Taxa de embarque)
de todos os passageiros que embarcarem no Terminal Rodoviário de São Félix
do Coribe, será fixada por Ato do Chefe do Poder Executivo, obedecendo o
princípio da razoabilidade.

Art. 6° - As despesas públicas da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe,
serão custeadas com recurso público municipal, garantidas pelas dotações
orçamentarias da Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo.
Parágrafo Único - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir crédito no
orçamento vigente, se for necessário, para cobrir despesas com a Administração
da Estacão Rodoviária de São Félix do Coribe.

Art. 7° - A Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe -
AERSFC, pelo seu Direíor, prestará aos órgãos fiscalizadores, todos os
esclarecimentos relativos aos registros de contratos de concessões, de
adiantamentos e de despesas, bem assim quanto às prestações de contas de
adiantamentos ou de outros assuntos relacionados a receitas e despesas da
AERSFC.

Art, 8° - O Serviço Financeiro da Administração da Estação Rodoviária de São
Félix do Coribe fica submetido técnica e normativamente á Coordenação do
Sistema de Contabilidade da Prefeitura Municipal.

Art. 9° - Competirá a Administração da Estacão Rodoviária de São Félix do
Coribe a requisição de pagamento das despesas ao Município e apresentação
dos comprovantes à Contabilidade Geral do Município, para o processamento
das fases de empenho, liquidação e pagamento das despesas, na forma da
legislação vigente.

Art 10 - A administração da Estação Rodoviária é competente para julgar em
primeira instância os recursos sobre muitas e penalidades aplicadas, bem como,
dirimir questões relacionadas às atividades da Estação Rodoviária.

Art. 11 - A entrega de recursos financeiros consignados à Administração da
Estação Rodoviária de São Félix do Coribe, para fazer face às suas despesas,
processar-se-á da seguinte maneira:

A Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe elaborará o Plano
de Aplicação dos recursos financeiros, que será submetido à aprovação do
Prefeito;
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A Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo, fará suprimentos para as
despesas da Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe,
dentro dos limites que ihe forem atribuídos no processo de desembolso,
aprovado para o exercício.

Art 12 - O suprimento somente poderá ser feito após a apresentação da
requisição e avaliado pelo setor competente que a mesma se encontra em
perfeita ordem.

Art. 13 - Será sempre assinada pelo Diretor da Estação Rodoviária a liquidação
das despesas do órgão.

Art. 14 - O saldo anual dos suprimentos será, obrigatoriamente, recolhido para
o Município, até o último dia útil do exercício.

Art. 15 - A documentação para registro na contabilidade gera! do Município será
fornecida mensalmente pela Administração da Estação Rodoviária de São Féiix
do Coribe, que deverá ser levantada à vista dos seus registros, e entregues até
o dia quinze (15) do mês subsequente através da Secretaria Municipal de Obras,
Transporte e Urbanismo,

Art. 16 -A Administração da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe, poderá
abrir conta bancária em seu próprio nome, desde que seja em estabelecimento
bancário oficiai e movimentada pelo Prefeito e Diretor da Estação Rodoviária.

Art. 17 - Além de outras atribuições, compete ao Diretor da Administração da
Estação Rodoviária de São Féiix do Coribe administrar o pessoal designado pelo
Município para servir na Estação Rodoviária, movimentar e dispensar o pessoal,
aplicar penalidades na forma da Legislação vigente.

Art. 18 - O Diretor da Administração da Estação Rodoviária de São Félix do
Coribe, no inicio de cada exercício financeiro através da Secretaria Municipal de
Obras, Transporte e Urbanismo, submeterá à aprovação do Prefeito a
programação trimestral dos trabalhos e o Plano de Aplicação, referente aos
recursos financeiros que serão fornecidos pela Prefeitura, observado o disposto
nos sistemas auxiliares de planejamento e orçamento.

Art. 19 - Anualmente, 31 (até trinta e um) de janeiro, o Diretor da Administração
da Estação Rodoviária de São Félix do Coribe deverá apresentar à Secretaria
Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo, o relatório de suas atividades e
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todas as informações que possibiiitem uma visão de conjunto da gestão
financeira e patrimonial do órgão.

Art. 20 - O Diretor da Administração da Estação Rodoviária de São Félix do
Coribe, nas datas que forem fixadas, observado o disposto nos sistemas
auxiliares de pianejamento-orçamento, encaminhará para o Município a proposta
orçamentaria para o exercício seguinte.

Art. 21 -A Administração da Estação Rodoviária de São Fé!ix do Coribe, seguira
as disposições das normas contidas no Regulamento expedido pelo Chefe do
Poder Executivo e demais normas municipal, estadual e federal afins.

Art 22 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
demais disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe/BA, em 27 de junho de
2019.

RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal
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ANEXO l - CARGO, SÍMBOLO, VENCIMENTO E ATRIBUIÇÕES

DESCRIÇÃO DOS CARGOS

1. GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTE

CARGO: Diretor da Estação Rodoviária - Lei 400/2013

SÍMBOLO

CC-4

NOMENCLATURA

Diretor da Estação Rodoviária

QUANTIDADE

01

VALOR R$

2.500,00

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, de preferência, que
tenha Graduação ou Pós-Graduação na área de ciências sociais.

Descrição Sumária:

Compete ao Diretor da Estação Rodoviária:

a) Manter em estreita observância às disposições legais e normativas da
Administração Pública Municipal, e, quando aplicáveis, as da legislação
federal e estadual;

b) Administrar a Estação Rodoviária Municipal, aplicar penalidades, julgar
recurso em primeira instância, na forma do regulamento do órgão, cumprir
e fazer cumprir as normas loca!, estadual e federal relacionadas às
atribuições do cargo;

c) Coordenar, fiscalizar o funcionamento da Estação Rodoviária,
promovendo a sua manutenção e acompanhando a arrecadação das
taxas devidas;

d) Observar e cumprir e fazer cumprir o regulamento da Estão Rodoviária e
desempenhar tarefas afins.

2. GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTE

CARGO: Chefe de Serviço Administrativo Financeiro - - Lei 400/2013
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SÍMBOLO

CC-8

NOMECLATURA

Chefe de Serviço Administrativo
Financeiro

QUANTIDADE

01

VALOR R$

1. 500, 00

PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, de preferência, que
tenha Graduação ou Pós-Graduação na área de ciências sociais.

Descrição Sumária:

Compete ao Chefe de Serviço Administrativo Financeiro:

a) Auxiliar na gestão de recursos humanos, contratos, políticas e processos
administrativos.

b) Liderar o planejamento organizacional;
c) Apoiar a Direção da Estação Rodoviária na supervisão do pessoa! e

realizando o planejamento, a organização e a implementação de sistemas
administrativos;

d) Realizar tarefas relacionadas ao cargo;
e) Contribuir para o planeamento estratégico e a gestão financeira;
f) Supervisionar investimentos, receitas e desembolsos;
g) Realizar relatórios de gestão, planejamentos financeiros e orçamentarias

anuais, previsão de orçamento;
h) Elaborar e manter sistemas financeiros, procedimentos e controles

internos;
í) Preparar contas mensais de gestão e relatórios financeiros periódicos;
j) Preparar previsões mensais de fluxo de caixa para o exercício; e
k) Aplicar penalidade quando designado, aos que infringirem as normas da

Estação Rodoviária;
l) Desenvolver atividades correlatas ao cargo.

3. GRUPO OCUPACIONAL: TRANSPORTE

CARGO: Chefe de Serviço Higiene, Limpeza e Conservação --- Lei 400/2013

SÍMBOLO

CC-8

NOMECLATURA

Chefe de Serviço Higiene, Limpeza
e Conservação

QUANTIDADE

01

VALOR R$

1.500,00
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PRÉ-REQUISITOS:
Livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo, de preferência, que
tenha Graduação ou Pós-Graduação na área de ciências sociais.

Descrição Sumária:

Compete ao Chefe de Serviço Higiene, Limpeza e Conservação:

a) Execução de todas as atividades ligadas à manutenção da limpeza nas
áreas administradas peia Estação Rodoviária, mediante a capinação,
varrição, lavagem e irrigação das plantas, jardins;

b) Planejar e supervisionar a execução dos serviços de coleta de lixo,
mediante a elaboração de itinerários visando à utilização máxima dos
veículos em colaboração com o setor público competente;

c) Exercer a correção dos serviços de limpeza das vias de responsabilidade
da administração da Estação Rodoviária, supervisionar, limpeza, higiene
e conservação do prédio e compartimentos que estão sob a
responsabilidade da Administração da Estação Rodoviária;

d) Manter coordenação e controle de veículos e máquinas destinados a
atender ao serviços do pessoal que embarca e desembarca na rodoviária,
primando a limpeza e ordem na ocupação do locai;

e) Manutenção de serviços encarregado da eliminação ou desíinação do
lixo, advertindo e aplicando penalidade aos que desobedecerem as
normas de limpeza no local;

f) Manter serviço planejado e orientado de varrição, limpeza e conservação
em toda a área ocupada pela Estação Rodoviária;

g) Realizar tarefas correlatas ao cargo.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Félix do Coribe/BA, em 16 de maio de
2019

RIBEIRO FERREIRA
Prefeito Municipal
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