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I - Secretaria Municipal de Gestão - SEMGE;
II - Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação - SECIS;
III - Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ;

DECRETOS SIMPLES
DECRETOS de 31 de agosto de 2018

IV - Gabinete do Prefeito - GABP.
V - Companhia de Governança Eletrônica do Salvador - COGEL.
§ 1º Os membros serão nomeados por ato do Prefeito.
§ 2º O representante do Órgão referido no inciso I deste artigo será o Presidente

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

do Comitê.
RESOLVE:
§ 3º O representante do Órgão referido no inciso II deste artigo será o VicePresidente do Comitê.
Nomear nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação
§ 4º O Comitê disporá de um Secretário Executivo que será indicado pela SEMGE,
dentre o seu quadro técnico.

alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, o candidato habilitado em Concurso Público - Edital
nº 01/2014, no cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

§ 5º Poderão ser convidados a participar de reuniões do Comitê, com direito a voto,
representantes dos outros Órgãos e Entidades da Prefeitura, relacionados direta ou indiretamente
O candidato deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,

com as questões em exame.
§ 6º Sempre que o representante de outro Órgão ou Entidade da Prefeitura for

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,

convidado a participar, deverá ser acompanhado de um representante da área de tecnologia da

contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue

informação do respectivo Órgão/Entidade.

no ato da convocação, porém os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

Art. 3º O Comitê se reunirá ordinariamente uma vez ao mês em data previamente
fixada e, extraordinariamente, quando convocado por seu Presidente ou maioria de seus membros.
Parágrafo único. Poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê
representantes de outras esferas de governo, bem como da iniciativa privada e do meio acadêmico,
que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das
matérias em exame, porém, sem direito a voto.

e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de
cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de
Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo
candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

Cargo: AUDITOR INTERNO
Art. 4º Para o desenvolvimento de suas atividades o Comitê poderá, sempre que
necessário, constituir Grupos de Trabalho para a elaboração de estudos e pesquisas, pareceres
opinativos e discussões articuladas sobre temas específicos relacionados às matérias em exame.

Área de Qualificação: AUDITOR INTERNO

Convocação de candidato que se autodeclarou como afrodescendente
§ 1º Poderá ser solicitada a participação de representantes de qualquer Órgão ou
Entidade do Município nos Grupos de Trabalho citados no caput desse artigo.
INSCRIÇÃO
§ 2º Poderão ser convidados a participar dos Grupos de Trabalho citados no caput
desse artigo representantes de outras esferas de governo, bem como da iniciativa privada e do meio
acadêmico.
Art. 5º Caberá aos órgãos e entidades da Prefeitura adotar as providências
necessárias para cientificar a Comitê, previamente e em tempo hábil, acerca dos processos para
contratações de tecnologia da informação de que trata o inciso XVI do artigo 1º deste Decreto.
Art. 6º O Comitê terá sua organização e demais normas de funcionamento definidas
em seu regimento.
Art. 7º A Secretaria Municipal de Gestão e a Secretaria da Cidade Sustentável e
Inovação prestarão o apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do Comitê.
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O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE:

Nomear nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação
alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, o candidato habilitado em Concurso Público - Edital
nº 01/2014, no cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.

Art. 8º A participação no Comitê não será remunerada, sendo considerada de
relevante interesse público.

O candidato deverá comparecer, no prazo legal, à SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,

Art. 9º Ficam extintos os seguintes Órgãos Colegiados:

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:30h e das 13:30 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,

I - Conselho Municipal de Informática Pública - COMIP, criado pelo Decreto

contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue

II - Comitê Permanente de Segurança da Informação da Prefeitura Municipal,
criado pelo Decreto nº 16.164/2005;
III - Comitê de Qualidade da Gestão Pública, criado pelo Decreto nº
23.747/2013;
IV - Comitê de Tecnologia da Informação e Comunicação, criado pelo Decreto
nº 24.787/2014;
V - Comitê Municipal de Inovação da Cidade, criado pelo Decreto nº
29.037/2017.

no ato da convocação, porém os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

nº 11.393/1996;

e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de
cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Departamento de
Pessoal do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo
candidato para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 31 de agosto de 2018.
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito
KAIO VINICIUS MORAES LEAL
Chefe de Gabinete do Prefeito
THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário Municipal de Gestão
PAULO GANEM SOUTO
Secretário Municipal da Fazenda
ANDRÉ MOREIRA FRAGA
Secretaria da Cidade Sustentável e Inovação

Cargo: AUDITOR INTERNO
Área de Qualificação: AUDITOR INTERNO

Convocação de candidato da ampla concorrência

INSCRIÇÃO
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 31 de agosto de 2018.

