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Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 09 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe de Gabinete do Prefeito

AlBÉRICO MACHADO MASCARENHAS

Chefe da Casa Civil

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretário Municipal de Gestão

MAURO RICARDO MACHADO COSTA

Secretário Municipal da Fazenda

ANEXO AO DECRETO N' 24.541/2013

PREFEITURA MUN. 00 SALVADOR ALTERA o QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA

Valores em R$ I 00

ÓRGÃO! PROJETO I ELEMENTO FONTE ALOCAÇÃO REDUÇÃO
UNIDADE ATIVIDADE DE DESPESA

230002-PGMS 02.122.045.2000 3.1.90.11 000 250.000

02.122.045.2000 3.1.91.13 000 50.000

02.122.045.2000 3.1.90.13 000 300.000

SUB-TOTAl.. 300.000 300.000

417002-COGEL 23.122.045.2001 3.3.90.36 000 23.250

23.122.045.2001 3.3.90.30 000 23.250

SUB-TOTAl.. 23.250 23.250

423002-FMLF 15.122.045.2000 3.1.90.11 000 82.050

15.122.045.2000 3.1.90.08 000 10.000

15.122.045.2000 3.1.90.13 000 18.700

15.122.045.2000 3.1.91.13 000 5J.J50

SUB-TOTAL 82.050 82.050

456002-SUSPREV 06.122.045.2000 3.1.91.13 000 550.000

06.122.045.2000 3.1.90.16 000 550.000

SUB-TOTAL 550.000 550.000

457oo2-UMPURB 15.122.045.2001 3.3.90.93 052 1.000

15.122.045.2001 3.3.90.92 052 1.000

SUO-TOTAL 1.000 1.000

461010-FMAS 08.244.026.2214 3.3.90.30 024 1.500

08.244.026.2214 3.3.90.93 024 1.500

SUB-TOTAL 1.500 1.500

463002-FCM 08.122.045.200 1 3.3.90.93 050 300

08.122.045.2001 3.3.90.39 050 300

SUB-TOTAL 300 300

477oo2-DFSAL 22.122.045.2001 3.3.90.47 000 10.000

22.122.045.2001 3.3.90.37 000 10.000

SUB-TOTAL 10.000 10.000

8oooo3-EGM-SEFAZ 04.123.045.2523 3.1.90.04 000 10.000

04.123.045.2523 3.3.90.47 000 5.000

04.123.045.2523 3.1.90.11 000 10.000

04.123.045.2523 3.3.90.91 000 5.000

SUB-TOTAL 15.000 15.000

TOTAL GERAL 983.100 983.100

DECRETOS NUMERADOS

DECRETO N° 24.542 de 09 de dezembro de 2013

Dispõe sobre o expediente das repartições
públicas municipais nas datas que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1° - Ressalvados os serviços públicos essenciais cuja prestação não admita
interrupções, o expediente das repartições públicas do Poder Executivo Municipal, nos dias 23 e
30/1212013 será cumprido por compensação, mediante acréscimo de 01(uma) hora na jornada
normal de trabalho nos dias úteis antes elou após as datas citadas, de acordo com a Instrução
Normativa a ser expedida pela Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE.

§ l' A Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE, promoverá as medidas necessárias
com vistas ao fiel cumprimento dos horários prorrogados na forma deste Decret6.

§ 2° Os dirigentes dos órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal, juntamente
com as chefias imediatas dos servidores, serão responsáveis em fazer cumprir os horários dos
dias de compensação estabelecidos neste Decreto e na Instrução Normativa expedida pela
Secretaria Municipal de Gestão, especialmente no que diz respeito à frequência de pessoal.

Art. 2° Excetuam-se das disposições contidas neste Decreto, os serviços essenciais
que não podem sofrer solução de continuidade.

Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, em 09 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO
Chefe de Gabinete do Prefeito

ALEXANDRE TOCCHETIO PAUPERIO
Secretário Municipal de Gestão

PAG:I DECRETO N° 24.543 de 09 de dezembro de 2013

Dispõe sobre os procedimentos para o
encerramento do exercício financeiro de 2013 e
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso V do art. 52 da Lei Orgãnica do Município,

Considerando as normas de direito financeiro constantes da Lei Federal nO4320 de
17 de março de 1964,

Considerando as normas voltadas para a responsabilidade na Gestão Fiscal,
estabelecidas na Lei Complementar n' 101, de 04 de maio de 2000, em especial os arts. 48 a 51
da referida Lei, e,

Considerando o Decreto n' 23.750/2013 que fixa normas referentes à execução
orçamentária e financeira para o exercício de 2013.

DECRETA:

Art. 1° Este Decreto trata sobre os procedimentos de encerramento do exercício
financeiro de 2013, no âmbito da Administração Pública Municipal, devendo a Coordenadoria
de Contabilidade - CCT, da Diretoria Geral do Tesouro Municipal - DGTM, vinculada à Secretaria
Municipal da Fazenda SEFAZ, exercer a coordenação e orientação das normas e informações
técnicas, conforme as disposições aqui estabelecidas.

CAPíTULO I

DAS REGRAS GERAIS

Art. 2° Para fins de encerramento do exercício financeiro de 2013 e do levantamento
do Balanço Geral do Municlpio do Salvador, de suas autarquias. fundações, fundos especiais
e empresas municipais dependentes, observar-se-ão as normas orçamentárias, financeiras,
patrimoniais e contábeis vigentes, bem como as disposições estabelecidas neste Decreto.

Art. 3° Todas as unidades da administração direta e indireta do Município deverão
adotar, para fins de encerramento do exercício financeiro, os procedimentos de análise,
conciliação e ajuste das contas que afetam os resultados financeiro, econômico e patrimonial
do Município, bem como daquelas cujos saldos serão transferidos para o exerclcio subsequente.

§ l' Até dia 10 de janeiro de 2014, as unidades referidas no parágrafo anterior
deverão encaminhar à Coordenadoria de Contabilidade - CCT, relatório descritivo da origem dos
saldos e das providências em curso para recebimento, pagamento ou baixa dos valores sem
movimentação, observando o que dispõem os itens 30, 31 e 32 do art. 7' da Resolução do TCM
n' 1.061/2005 e os itens 36, 37 e 38 do art. 9' da Resolução TCM n' 1.060/2005.

§ 2' Até dia 30 de dezembro de 2013, as unidades referidas no parágrafo anterior
deverão consolidar e apresentar à CCT toda a documentação de suporte dos registros do passivo
circulante e não circulante, efetuando a baixa dos valores inconsistentes, prescritos ou que
careçam de documentação adequada à manutenção do registro contábil.

§ 3° O descumprimento das determinações contidas no § 2° ensejarão a apuração de
responsabilidade do servidor, cabendo à CCT o ajuste do passivo de acordo com a documentação
levantada pela unidade.

CAPíTULO 11

DA INSCRiÇÃO EM RESTOS A PAGAR

Art. 4° Todos os Órgãos e Entidades do Município devem encaminhar à Coordenadoria
de Contabilidade - CCT, o demonstrativo da disponibilidade financeira por fonte de recurso,
acompanhado de todos os extratos bancários até 06 de janeiro de 2014.

Art. 5' As despesas empenhadas e não pagas serão inscritas em Restos a Pagar,
distinguindo-se as processadas das não processadas.

§ 1° A inscrição em restos a pagar será realizada para as despesas efetivamente
incorridas e desde que comprovada à disponibilidade de caixa na fonte de recursos especifica.

§ 2° A disponibilidade de caixa que trata o caput desse art. deverá ser suficiente para
cobertura dos restos a pagar inscritos, bem como para as demais obrigações financeiras de curto
prazo contrafdas no exercício 2013.

Art. 6' Os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta encaminharão

à Coordenadoria de Contabilidade - CCT, até 06 de janeiro de 2014, demonstrativo dos Restos

a Pagar referentes aos exercícios anteriores e aqueles relativos ao exerclcio que se encerra,

distinguindo-se os processados dos não processados, contendo:
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I. o número de ordem, pela numeração dos empenhos, a dotação, com os

respectivos valores e nomes dos credores;

11.o número da inscrição do credor no CNPJ ou CPF;

111. a data do contrato, do empenho e, se processados, a data de liquidação;

IV. a fonte de recurso que será inscrita no Sistema de Gestão Fiscal - SGF,

distinguindo-se Fonte Tesouro, Fonte Própria e Outras Fontes.

Art. 7° Os empenhos emitidos e os seus respectivos saldos, que não observarem o
disposto no art. 5°, deverão ser anulados até 30 de dezembro de 2013, mediante formalização de
processo administrativo próprio contendo a justificativa da anulação.

§ 1° Os empenhos que atendam as condições para a inscrição em Restos a Pagar não
poderão ser anulados. (Instrução Cameral nO0512011 - l' C do TCM)

Art. 8° Os restos a pagar de exercícios anteriores processados e não processados
liquidados não terão seus registros cancelados.

CAPíTULO 11I
DAS DESPESAS COM ADIANTAMENTO

Art. 9° A concessão de adiantamento poderá ser feita até 09 de dezembro de 2013,
exceto para aquelas situações previstas no art. 3°, item 111 do Decreto N" 21.903/2011, que
admitirão o prazo de 20 de dezembro de 2013.

§ l' Os responsáveis por adiantamentos, sob pena de responsabilidade, na forma da
lei, independentemente do prazo de aplicação previsto no ato da concessão, deverão apresentar
as respectivas comprovações até dia 22 de dezembro de 2013.

§ 2° Caso sejam realizados saques em espécie para a realização de despesas miúdas,
na forma do inciso I do art. 3' do Decreto n° 21.903, de 11 de julho de 2011, o responsável pelo
adiantamento deverá recolher o saldo remanescente até 22 de dezembro de 2013 através de
guia de recolhimento a ser fornecida pela Coordenadoria de Administração Financeira - CAF, em
caso de Fonte Tesouro, ou em conta designada pela entidade da Administração Pública Indireta,
em caso de Fonte Própria.

§ 3° As despesas relativas a adiantamentos concedidos e pendentes de liquidação,
por falta de comprovação, terão os correspondentes empenhos anulados, inscrevendo-se os
respectivos servidores em alcance na conta "Responsabilidade Imposta".

Art. 10. A Coordenadoria de Administração Financeira - CAF e os demais responsáveis
por acompanhamento e inserção de crédito para gastos nos cartões corporativos devem retirar os
limites de crédito de todos os usuários na data final da prestação de contas.

§ 2' Os cartões corporativos em nome dos responsáveis da Administração Pública
Direta, das Autarquias e das Fundações lnsütuídas e mantidas pelo Poder Público que não
permanecerão habilitados para o exerci cio de 2013 devem ser inutilizados e devolvidos á
Coordenadoria de Contabilidade - CCT até 11 de janeiro de 2014.

§ 3° As empresas municipais deverão estabelecer os procedimentos correlatos,
observada a leqislação pertinente.

CAPíTULO IV

DAS INFORMAÇÕES SOBRE AlMOXARIFADO, BENS MÓVEIS,

BENS IMÓVEIS, ORÇAMENTO E GASTOS COM PESSOAL

Art.11. A Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE deverá encaminhar à Coordenadoria
de Contabilidade - CCT até o dia 06 de janeiro de 2014, as informações relativas à administração
direta e indireta municipal:

I. a posição final dos valores baixados, relativamente aos materiais de consumo;

11. o resumo do "Inventário de Bens Móveis e Imóveis do Município", assim como

o do 'Inventário dos Bens em Almoxarifado";

111. a Certidão de Controle de Bens do Municipio, firmada pelo Secretário Municipal

de Gestão e o Coordenador Central de Material e Patrimônio, conforme modelo apresentado no

ANEXO I do presente documento;

IV. Relação atualizada em 31 de dezembro de 2013 dos bens patrimoniais,

indicando-se sua alocação, por setor, e números dos respectivos tombamentos;

V. Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, no âmbito da Administração Pública

Direta e Indireta, combinado com as informações declaratórias contidas no Sistema Integrado de

Gestao de Auditoria - SIGA. dos seguintes quantitativos:

a) servidores em cargo efetivo;

b) servidores em cargo comissionado;

c) servidores em cargo celetista;

d) servidores com função gratificada;

e) servidores à disposição;

f) trabalhadores temporários, e

g) agentes políticos.

CAPíTULO V

DA DíVIDA ATIVA E DOS PRECATÓRIOS

Art. 12. A Procuradoria Geral do Município deverá encaminhar à Coordenadoria de
Contabilidade - CCT até o dia 10 de janeiro de 2014:

I. o Relatório da Divida Ativa demonstrando os créditos do Municipio existentes

em 31 de dezembro de 2013, com a indicação dos valores referentes às inscrições, à atualização

monetária e às baixas ocorridas no exercício, discriminados por tributos e por tipo de baixa

(anistia, pagamento, remissão, compensação, transação e outros);

11. a relação dos processos administrativos relativos ao cancelamento de dívidas

ativas (prescrição ou anistia fiscal) e passivas (prescrição ou inadimplêncía);

111. relação de valores e titulos da Divida Ativa Tributária e Não Tributária corrigidos

e discriminados por contribuintes;

IV. a cópia do registro da última inscrição da Dívida Ativa no exercicio de 2013;

V. as especificações da quantidade e valores de ações ajuizadas para cobrança

da divida ativa, conforme determinação da Resolução do TCM n' 1.060/2005, art. 9', item 30;

VI. o relatório sobre as ações desenvolvidas para cobrança da dívida ativa, para

subsidiar a construção das notas explicativas ao balanço consolidado;

VII. a relação dos precatórios existentes em 31/1212013 por ordem cronológica de

inscrição, segregando-os em alimentares e não alimentares.

Art. 13. Todas as unidades da Administração Direta, exceto fundos, que arrecadem
receitas tributárias e patrimonial, exceto as receitas de valores mobiliários, deverão encaminhar à
Coordenadoria de Contabilidade - CCT, até o dia 06 de janeiro de 2014, a posição dos créditos a
receber não inscritos em Divida Ativa na data de 31.12.2013.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de base para apuração dos
créditos tributários e não tributários devem ficar a disposição dos Órgãos de Controle.

Art. 14. Todas as unidades da Administração Indireta e os Fundos que arrecadem
receitas tributárias, de contribuições, industrial e patrimonial, exceto as receitas de valores
mobiliários, deverão contabilizar, até o dia 06 de janeiro de 2014, a posição dos créditos a receber
não inscritos em Divida Ativa na data de 31.12.2013.

Parágrafo único. Os relatórios analíticos que servirão de base para apuração dos
créditos tributários e não tributários devem ficar a disposição dos Órgãos de Controle.

CAPíTULO VI

DA DíVIDA PÚBLICA

Art. 15 A Coordenadoria de Administração Financeira - CAF deverá encaminhar à
Coordenadoria de Contabilidade - CCT o Demonstrativo da Divida Fundada Interna, contendo lei
autorizativa, objeto, data do contrato, prazo de pagamento, valor principal, valor dos encargos,
número de parcelas a pagar, montante autorizado e saldo a pagar, acompanhado das certidões
ou extratos emitidos pelos órgãos pertinentes, até o dia 06 de janeiro de 2014.

Art. 16. Os Gestores das autarquias, fundações e empresas dependentes integrantes
da administração indireta, assim como os fundos especiais, devem encaminhar à Coordenadoria
de Contabilidade - CCT, até o dia 06 de janeiro de 2014, a documentação a seguir descrita:

comprovantes, por meio de certidões ou extratos emitidos pelos

órgãos pertinentes, demonstrando os saldos das dívidas registradas no passivo permanente do

balanço patrimonial do exercício;

11. cópia dos processos administrativos de inscrição, atualização e

cancelamento de dividas.

CAPíTULO VII

DA CONSOLIDAÇÃO NOS BALANÇOS

Art. 17. As autarquias, as fundações instituidas e mantidas pelo Poder Público, as
empresas dependentes e os fundos especiais realizarão, até o dia 11 de janeiro de 2014, todos os
lançamentos e ajustes contábeis necessários ao encerramento do exercício financeiro de 2013.

Art. 18. As unidades mencionadas no art. anterior deverão encaminhar, à Coordenadoria
de Contabilidade - CCT, até o dia 18 de Janeiro 2013, 01 (uma) cópia dos balanços relativos ao
exercício de 2013 assinados pelo contador e pelo gestor da unidade, sem prejuízo do disposto no
art. 6° da Resolução nO 1.061/05 e o art. 6° da Resolução 1.062/05, ambas do Tribunal de Contas
dos Municipios do Estado da Bahia.

Art. 19. Os balanços apresentados deverão conter notas explicativas, conforme
definido pela Portaria STN nO 43712012 - MCASP 5'. Edição, contendo todas as informações
relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não
constantes no corpo das demonstrações contábeis, especialmente os seguintes itens:

I. apresentar informação acerca da base para a elaboração das demonstrações

contábeis e das políticas e critérios contábeis específicos utitizados;

11. evidenciar as informações requeridas pelas normas de contabilidade, que não

tenham sido apresentadas nas demonstrações contábeis;

111. prover informação adicional que não tenha sido apresentada nas

demonstrações contábeis, mas que seja relevante para a sua compreensão;

IV. declaração de alinhamento com as normas de contabilidade aplicáveis, caso
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cumpridas todas as suas determinações;

V. sumário dos critérios contábeis utilizados.

§ 1° As notas explicativas podem ser apresentadas tanto na forma descritiva como
forma de quadros analíticos, ou mesmo englobar outras demonstrações complementares
necessárias para a melhor evidenciação dos resultados e da situação financeira da entidade.

CAPíTULO VIII

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 20. A Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, através da Coordenadoria de
Administração Financeira - CAF, os fundos especiais e as entidades da Administração Pública
Indireta deverão criar a Comissão para Contagem de Caixa, conforme determina o art. go, item
20, da Resolução TCM n' 1.060/05.

Parágrafo único. Dos valores apurados segundo o caput, devem ser discriminados os
valores pertencentes a terceiros, como, por exemplo, cauções, cautelas e outros.

Art. 21. Os fundos especiais e as entidades da Administração Pública Indireta deverão
encaminhar relatório de conciliação bancária à Coordenadoria de Contabilidade - CCT, até o dia
10 de janeiro de 2014.

Art. 22. Os responsáveis pelo cadastramento e envio das informações de cada módulo
do SIGA, definidos no art. 3' do Decreto n' 20.506/2009, deverão encaminhar até o dia 13 de
janeiro de 2014 o comprovante da remessa dos dados enviados ao SIGA, referentes ao mês de
dezembro, observando os prazos e normas contidas na Resolução TCM nO 128212009 e suas
alterações.

Art. 23. As contas de ativo de natureza não permanente só poderão ter saldo no
encerramento do exercicio se constatada a evidência de que se trata de valor sujeito a tratamento
dependente, direito líquido e certo ou em trânsito.

Art. 24. As contas de obrigações a pagar de curto prazo somente poderão ter como saldo
os valores não recolhidos que tenham data de vencimento compreendida até final do exercício
seguinte e os valores inscritos como obrigações estejam comprovadamente documentados.

Art. 25. O Secretário Municipal da Fazenda poderá editar normas complementares
para disciplinar o encerramento do exercicio financeiro de 2013.

Art. 26. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 09 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe de Gabinete do Prefeito

MAURO RI CARDO MACHADO COSTA

Secretário Municipal da Fazenda

ALEXANDRE TOCCHETTO PAUPERIO

Secretário Municipal de Gestão

DECRETO N° 24.544 de 09 de dezembro de 2013

Dispõe sobre o nível de emissão sonora, relativo
aos eventos realizados na Arena Fonte Nova.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições, com fundamento do inciso V, do art. 52, da lei Orgânica do Município, tendo
em vista as disposições da Lei n' 5.354 de 29 de janeiro de 1998, e

Considerando a singularidade e o formato multiuso da Arena Fonte Nova construída
para sediar e promover eventos esportivos e não esportivos, como festas, shows, espetáculos
de grande porte, etc.;

Considerando a importância da Arena Fonte Nova para suprir as necessidades sociais
e de lazer da cidade do Salvador, notadamente face à carência de equipamentos com estrutura
semelhante;

Considerando que a Arena Fonte Nova será sede da Copa do Mundo da FIFA de 2014,
em que abrigará, além de partidas de futebol, eventos de entretenimentos diversos, com vasta
produção sonora, visual e artística,

DECRETA:

Art.1° A emissão de sons e ruídos decorrentes de quaisquer atividades desenvolvida
dentro da Arena Fonte Nova obedecerá aos padrões estabelecidos por este Decreto.

Parágrafo único. Para os efeitos deste Decreto, considera-se som ou ruído toda e
qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas.

Art. 2° Os níveis de sons e ruidos serão medidos por aparelho Medidor de Nível de
Som - decibellmetro - observando-se o disposto na Norma NBR 10.151 da ABNT - Associação
Brasileira de Normas Técnicas, ou das que lhe suceder e utilizando sempre a curva de ponderação
do respectivo aparelho.

Art. 3° O nível máximo de emissão sonora admitida durante os eventos que a Arena
Fonte Nova sediar, promover e executar, tais como jogos de futebol, competições de outras
modalidades esportivas, shows, festas e demais atividades de entretenimento, será de 110 dB
(cento e dez) decibéis, independentemente do horário em que ocorrer.

§ l' A Arena Fonte Nova poderá realizar anualmente até 114 (cento e quatorze)
eventos não esportivos, cujo nível máximo de emissão sonora, inclusive para a área externa do
ambiente, poderá atingir o limite de 110 dB (cento e dez) decibéis.

§ 2° Os eventos citados no parágrafo anterior serão realizados seguindo a previsão do
Cronograma de Eventos identificados no Anexo 1 deste Decreto.

Art. 4° O nível máximo de sons e ruídos de que trata o art. 3°, deste Decreto, será
medido a partir dos limites do imóvel onde se encontra a fonte emissora ou no ponto de maior
nível de intensidade no recinto receptor.

Art. 5° A multa prevista em caso de descumprimento do limite máximo de emissão
sonora indicado no art. 3', deste Decreto, será de 300 (trezentos) UFIR's.

Art. 6' Para a garantia da proteção auditiva dos que trabalham dentro da Arena Fonte
Nova, durante os eventos realizados, deverão ser disponibilizados a estas pessoas o uso efetivo
do protetor auricular interno do tipo p/ug de cordão.

Art. 7' Caberá à Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do
Município - SUCOM, exercer o controle do cumprimento do disposto neste Decreto.

Art. 8' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 09 de dezembro de 2013.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

Chefe de Gabinete do Prefeito

JOSÉ CARL0!l ALELUIA COSTA

Secretário Municipal de Urbanismo e Transporte

DECRETOS SIMPLES

DECRETOS de 09 de dezembro de 2013

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições,

RESOLVE:

Nomear ITAMAR VELAME SILVEIRA JÚNIOR para exercer o cargo em comissão de
Gerente de Unidade de Saúde, Grau 53, do Centro de Atenção Psicossocialll Pau da Lima - Tipo
Especial, da Coordenadoria de Distritos Sanitários da Secretaria Municipal da Saúde e exonerar,
a pedido, do mesmo cargo, MARCELO ELLOY SILVA

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições,

RESOLVE:

Nomear FRANCISCA DE SOUZA SILVA para exercer o cargo em comissão de Gerente
de Unidade de Saúde, Grau 53, da Unidade de Saúde da Família Congo, da Coordenadoria de
Distritos Sanitários da Secretaria Municipal da Saúde e exonerar, a pedido, do mesmo cargo,
ALESSANDRO NUNES DIAMANTINO.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições,

RESOLVE:

Tornar sem efeito, o Decreto s/n' de 02/10/2013, publicado no DOM de 03/10/2013,
referente a IVAN DE MATTOS PAIVA FILHO, mantendo a nomeação constante no Decreto de
05/12/2013, publicada no DOM de 06/12/2013.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições, com fundamento no § 5', do art. 5', do Regimento do Conselho Municipal de
Saúde, aprovado pelo Decreto n' 17.184/2007,

RESOLVE:

Designar para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR, nos
termos das indicações formuladas, representando o segmento de Profissionais de Saúde, na
condição de Conselheira Titular UUANE ELZE FALCÃO UNS KUSTERER, em substituição
a FRANCISCO XAVIER PARANHOS COt:LHO SIMOES. Na condição de Suplente, MATEUS
ARAÚJO RIBEIRO DIAS, em substituição a LlLIANE ELZE FALCÃO UNS KUSTERER, ambos
representantes do Conselho Regional de Odontologia da Bahia - CROBA, no referido Conselho.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições,

RESOLVE

Designar os servidores municipais, como membros titulares, JOSÉ REBELLO NETO,
mal. 78-7, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA n" 10419, MÉDICI ALMEIDA
E SILVA, mal. 545-2, Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho - CREA n' 29589, e LYGIA
MARIA BURGOS MENEZES BAQUEIRO, mal. 496, Arquiteta especializada em Engenheira de
Segurança do Trabalho - CAU n", A186104, todos do quadro permanente da Superintendência de
Controle e Ordenamento do Solo do Município - SUCOM, para compor a Comissão Permanente
de Controle da Aplicação das Normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, criada pelo
Decreto n' 24.325, de 02 de outubro de 2013.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 09 de dezembro de 2013.


