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“Art. 15 Quando se tratar de unidade imobiliária para entrega futura, o imposto

alterada pela Lei Complementar nº 34/2003, o candidato habilitado em Concurso Público, no cargo a

poderá ser pago das seguintes formas:

seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Saúde - SMS, que será lotado na Secretaria
Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza - SEMPS.

I - à vista, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do
contrato de promessa de compra e venda para entrega futura, com o desconto
de até 10% (dez por cento);

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

II - parcelado em até 12 (doze) prestações, mensais e consecutivas, vencendo
a primeira em até 30 (trinta) dias, a contar da data da assinatura do contrato
de promessa de compra e venda para entrega futura, desde que a quitação do
parcelamento se dê até o Alvará de Habite-se;

nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue
no ato da convocação, porém os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais

§ 1º Para efeito deste artigo, considera-se a venda de unidade imobiliária para
entrega futura quando a aquisição ocorrer antes da concessão do Alvará de

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/Dep. de Pessoal

Habite-se.
do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato
§ 2º As parcelas previstas no inciso II do caput deste artigo serão atualizadas

para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

com base na variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês.
PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRADO - PSICÓLOGO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 20H
NOME

§ 3º Na cessão de direitos decorrente de contrato de promessa de compra e
venda de unidade imobiliária para entrega futura, o cessionário é o responsável

VICTOR LUIS RAMOS NAVIO

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

561561974
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pelo pagamento do imposto.” (NR)
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas

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

atribuições,
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 11 de dezembro de 2015.
RESOLVE:
ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO
Prefeito
Nomear LANDA TATIANA DE ASSIS BARRETO, para exercer o cargo em comissão de
Gerente Tipo II, Grau 53, da Gerência da Unidade Básica de Saúde com Saúde da Família, Tipo A3, da

JOÃO INÁCIO RIBEIRO ROMA NETO

USF Alto das Pombas, do Distrito Sanitário Barra/Rio Vermelho, da Secretaria Municipal da Saúde.

Chefe de Gabinete do Prefeito

PAULO GANEM SOUTO

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

Secretário Municipal da Fazenda

atribuições,

DECRETOS SIMPLES

RESOLVE:

DECRETOS DE 11 de dezembro de 2015
Considerar nomeado, desde 01/12/2015, ALAN FREDERICO PEREIRA ROCHA, para
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições,

exercer o cargo em comissão de Gestor de Fundo, Grau 55, do Fundo Municipal de Assistência Social
- FMAS, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza e exonerar, a
pedido, do mesmo cargo, ÂNGELA MARIA LISBOA FERNANDES.

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

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

nº 01/2014, no cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ.
RESOLVE:
O candidato deverá comparecer, no prazo legal, a SEMGE, situada à Av. Vale dos Barris,
nº 125 para tomar posse, das 08:30 às 11:00h e das 14:00 às 16:00h, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue
no ato da convocação, porém os documentos que possuem validade deverão ser entregues originais
e cópias atualizadas. O candidato que já for ocupante de cargo público, caso de acumulação legal de

Considerar exonerada, a pedido, desde 01/12/2015, RENATA DE MATOS BRAGA, do cargo
em comissão de Subcoordenador de Atendimento Integral à Família - Coordenadoria de Proteção
Social Básica, da Secretaria Municipal de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza.

cargos, deverá trazer uma declaração original expedida pelos Recursos Humanos/Dep. de Pessoal
do órgão/entidade informando o cargo, carga horária e o horário de trabalho exercido pelo candidato

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições e tendo em vista o que consta do processo 5344/2015-SMED e com fundamento no artigo

para que se possa atestar a compatibilidade de horários.

47 da Lei Complementar nº 01/91.
Candidatos às vagas reservadas a pessoas com deficiência
CARGO: ANALISTA FAZENDÁRIO - ÁREA DE QUALIFICAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
NOME
AUGUSTO SEIXAS SILVA

DOCUMENTO

CLASSIFICAÇÃO

0720075670 SSP BA

1º

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

RESOLVE:

Considerar exonerada, a pedido, desde

23/09/2015, a servidora SIMONE SANTOS

NASCIMENTO, matrícula 876654, do cargo de Técnico Administrativo Municipal, na área de
qualificação de Técnico Administrativo, Código 20001, lotada na Secretaria Municipal da Educação.

RESOLVE:
Nomear nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 01/91, com redação

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 11 de dezembro de 2015.

