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Plano Inclinado do Pilar
fica pronto em março
Foram mantidos o desenho e
a cor originais. As estruturas
metálic.as e as lajes foram
substituídas. A rampa e os trilhos já foram totalmente reconstruídos e serão instaladas
rampas de acesso adaptadas
para portadores de deficiênO Plano Inclinado do Pilar cia. A previsão é de que o
está ficando lindo. A reinau- equipamento seja reinauguraguração deverá acontecer em do em março de 2006. Cada
março e as obras já estão bas- uma das duas cabines tem
tante aceleradas. Reconheci- capacidade para transportar
do pela Unesco como patri- até 20 pessoas.
Todos os testes para gamônio da humanidade, o Plano Inclinado do Pilar parou de rantir a segurança dos usuáfuncionar há cerca de 20 anos. rios estão sendo realizados
O equipamento, que faz parte pela Tecmonte, empresa cada história de Salvador há mais rioca especializada, responde um século, está sendo re- sável pela instalação dos
cuperado pela Prefeitura Mu- bondinhos da Igreja da Penha, no Rio de Janeiro, e
nicipal.
As obras começaram no contratada pela Prefeitura de
mês de julho e estão sendo in- Salvador para trazer a tecvestidos cerca de R$ 1,5 mi- nologia para o Plano Inclinalhão através de convênio fir- do do Pilar.
Revestidas de compensa- ]
mado com a Sociedade Ecoar. A fachada já está pronta. do naval, com vidros tempe- z

O equipamento, que faz
parte da história de
Salvador, está com as
obras bastante aceleradas

O prefeito João Henrique visita o local, que será mais uma ação de
inclusão social e de turismo.

Foram mantidos o desenho e as cores originais da fachada

rados e dotadas de porta au- muitas pessoas em seu tratomática, as cabines serão jeto diário. Além disso, os viacionadas através do siste- sitantes vão subir e descer
ma elétrico computadoriza- observando o cenário que é
do. Em visita às obras, o pre- todo especial".
feito João Henrique destacou
Os moradores, que cona importância do Plano Pilar versaram com o prefeito, elopara a comunidade do entor- giaram a revitalização do Plano e também para os turis- no. Eles aproveitaram para
tas que vão desfrutar da vis- pedir mais segurança no lota da Baía de Todos os San- cal. João Henrique garantiu
tos. "Estamos resgatando mais iluminação, que inibe a
esse equipamento histórico violência, o corte do matagal
que vai facilitar o ir e vir de e a reurbanização do local.
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ATOS DO PODER LEGISlATNO
6.912 /2005

Cria
o
Fundo
Municipal
para
o
Desenvolvimento Humano e Inclusão
Educacional
de
Mulheres
Afro
Descendentes e dá outras providências.

apurado em balanço em cada exercício financeiro será transferido para o exercício
seguinte a crédito do mesmo Fundo.
Art. 7° - A gestão do Fundo Municipal para o Desenvolvimento
Huma!1o e Inclusão Educacional da Mulher Afro Descendente será realizada por
um Conselho Deliberativo, presidido pelo titular da Secretaria Municipal da
Educação e Cultura e composto dos seguintes membros:
I - Secretário Municipal da Reparação.

O PREFEITO DE SALVADOR, Capital do Estado da Bahia, no uso
de suas atribuições legais.

11

Secretário de Relações Internacionais.

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a

111 - Uma Representante do Movimento de Mulheres Negras de
Salvador indicada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura.

seguinte Lei.
Art. 1° - Fica constítuldo o FUNDO MUNICIPAL PARA O
DESENVOLVIMENTO HUMANO E INCLUSÃO EDUCACIONAL DE MULHERES
AFRO - DESCENDENTES, para o qual são destinados 2% da receita do FUNDO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME, com a finalidade de financiar e implementar
políticas, programas, projetos e ações articuladas e intercomplementares, relativas
ao contexto sócio-educacional e que propiciem o acesso e a permanência nas
escolas de mulheres afro- descendentes em situação de vulnerabilidade sociaL
Art. 2° - O Fundo Municipal para o Desenvolvimento 'Humano e
Inclusão Educacional de Mulheres afro " descendentes da Cidade de SalvadorBahia vincula-se à Secretaria Municipal da Educação e Cultura e destina-se,
notadamente, à promoção da inclusão educacional, associada ao trabalho de
mulheres afro- descendentes, através da conclusão do ensino fundamental.
O Fundo Municipal, terá contabilidade e autonomia
Art. 3'
financeira próprias, sendo suas contas submetidas à apreciaç!!o do Tribunal de
Contas dos Municípios na fonna da Lei.
Art. 4' - Constituem-se receitas do Fundo:

I - Dotação orçamentária própria consignada, anualmente, ao
orçamento do Município, correspondente a 2% (dois por cento) da receita
destinada ao FME Fundo Municipal de Educação;
11 - Auxilias, subvenções, doações, legados e contribuições de
pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, nacionais e ou
internacionais e os créditos adicionais que lhes venham a ser atribuídos.

IV - Superintendente Municipal de Políticas para Mulheres
V- Um Representante do Ministério Público Estadual, indicado pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado da Bahia.
VI

Diretor Executivo.

Art. 8' - A estrutura organizacional do Fundo Municipal de
Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afro
Descendentes sua composição e a fonna de sua execução serão definidas em
Regulamento, mediante ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 9º - As d~spesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão
por conta das verbas próprias do orçamento de 2006, ficando o Chefe do Poder
Executivo autorizado a proceder às atterações orçamentárias necessárias à
implementação do Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão
Educacional de Mulheres Afro - Descendentes.
Art. 1O- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 26 de
dezembro de 2005. ·
JOÃO HENRiQUE

Prefeito

111 - Receitas oriundas de convênios, acordos ou contratos
legalmente firmados e provenientes de projetos submetidos à cooperação
internacional;
SÉRGIO BRITO

Secretário Municipal do Governo

IV - Outras receitas eventuais que lhe sejam expressamente
destinadas.
Art. 5' Os recursos do Fundo Municipal para o Desenvolvimento
Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afro-descendente deverão ser
depositados pela Secretaria Municipal da Fazenda, em conta bancária específica.

MARIA OlÍVIA SANTANA
Secretária Municipal da Educação e Cultura

Art. 6' - O saldo positivo do Fundo Municipal para o
Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional da Mulher Afro Descendente

GILMAR CARVALHO SANTIAGO
Secretário Municipal da Reparação

ATOS DO PODER EXECUTNO
DECRETO N• .. .l.~..i:§Z .. de Zfi .•.. de ...de<:ewbr.o ...... de 2005

presente ato.

Abre ao Orçamento foiscal, na Empresa de
lurismo S/A -· EMTURSA, o Crédito
Adicional Suplementar, na forma que indica e
dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuiçlies, com fimdamento no artigo 52, inciso XXVII da Lt.
Orgânica do Município, devidamente autorizado pela Lei Orçamentária Anual
n• 6.591, de 30 de dezembro de 2004, em seu art. 7", inciso I, alínea "d",

Artigo 3•- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Artigo 4"- Revogam-se as disposições em contrário.

dezembro

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR,em26 de
de 2005.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

DECRETA:
Artigo t•- Fica aberto ao Orçamento Fiscal, na Empresa de Turismo S/A
EMTURSA, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 3.731,00 (três mil,
setecentos e trinta e um reais ), na forma indicada no ane:oo a este Decreto.
Artigo 2"- A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a
Controladoria Geral do Munidpio, deveria proceder os registros resultantes do

REUB CELESTINO
Secretário Municipal da Fazenda
DOMINGOS LEONELLI NETO
Secretário Municipal de Economia,
Emprego e Renda
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Mais Social presta homenagem às servidoras municipais
Maria Luíza afirma
que a mulher, com
meiguice, sabe
conquistar o seu
espaço na sociedade
O Dia da Mulher foi marcado
também por um evento na ârea
externa da Secretaria da Administração (Sead), ontem à tarde.
Cerca de 120 servidoras municipais participaram do encontro,
que reuniu ginástica laboral,
palestra interativa sobre os diversos papéis das mulheres na
sociedade e uma saudação especial da primeira-dama do município e presidente do Mais
Social, Maria Luíza Carneiro.
O evento começou com arepresentação de seis deusas gregas que caracterizam o comportamento de grande parte do universo feminino. Convidada pelo
Programa de Valorização do Servi<h>r, a socióloga e consultora
de Recursos Humanos, Márcia
Rúbia, fez um relato intitulado
As Deusas e a Mulher, onde o
objetivo foi a reflexão do compor-
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O evento, realizado na área externa da Sead, reuniu 120 servidoras municipais, que ouviram palestra
interativa sobre o papel da mulher

tamento das mulheres contemporâneas. A convidada utilizou os
diferentes perfis das deusas da
Grécia para estimular a percepção
e a busca pelo
equilibrio entre os
diferentes papéis
assumidos pelas
mulheres.
Exemplificando a vivência das
deusas, Rúbia citou Hera, esposa
de Zeus, que decidiu viver sempre submissa a
um homem; Artemis, a guerreira,
preocupada com
o corpo, a força e
subsistência ;
Deméter, a deusa
mãe, aquela mulher que prioriza a
maternidade sobre todas as coisas; Perséfane, a
A primeira-dama, Maria Luíza: 'Somos abençoadas ' filha, que assume

o papel da insegura, portadora
de carência infinita; Atenas, deusa da Sabedoria, aquela que investe na vida profissional durante todo o tempo e, por fim, Afrodite, a deusa do amor e do sexo.
"Na verdade, somos um pouco de cada uma. Dentro da cabeça e do coração de uma mulher,
certamente vive uma deusa", definiu a palestrante, "por isso precisamos encontrar um equilibrio
entre todos esses lados para não
sermos apenas mães, nem só profissionais. Precisamos viver intensamente cada um desses aspectos", arrematou.
Gloriosas jornadas
Depois da palestra, uma
apresentação de dança do ventre com a professora Mayanna
Martins estimulou as servidoras que estavam na platéia a
copiar os movimentos corporais com graça e sensualidade.
O Coral da Cidade do Salvador

apresentou repertório próprio
para o dia. As participantes receberam rosas e brindes. No evento, foram sorteadas bolsas de
estudo para um curso de inglês.
Maria Luíza Carneiro fechou
o evento com uma apresentação
espirituosa recheada de dados
históricos e indices da economia
atual. A primeira-dama do município lembrou as 129 mulheres
que morreram carbonizadas após
um movimento em 1857, nos Estados Unidos, exigindo redução
da jornada e melhores condições
de trabalho. Citou também que no
Brasil, apenas muitos anos depois dos homens, as mulheres
adquiriram direito ao voto; 60
anos mais tarde elegeram a primeira governadora. "Com salto
alto enfrentamos as dificuldades
diárias, absorvemos três gloriosas jornadas: de mulher, trabalhadora e mãe e sabemos com meiguice conquistar nosso espaço.
Somos abençoadas", concluiu,
arrancando aplausos da platéia.
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1. prover uma instãncia de diálogo entre os órgãos e instituições
integrantes do Conselho Deliberativo do Fundo, para alcançar as políticas de
desenvolvimento, programas, projetos e ações de inclusão educacional da mulher
afro-descendente em situação de vulnerabilidade social.

ANEXO lU

PREFE!TtJRA MUN. 00 SALV

AL lERA O QUADRO DE
DETAUtAMENTO DA DESPESA

11. captar e canalizar recursos financeiros e técnicos para os
programas, projetos e ações previstos no Plano de Ação Anual.

lJ ·Secretaria Muníeipal de Scmç:os f>Ubhcos ~ SESP -

lJ0002- Assessoria TO;nica- ASTEC

PROJETO/
A11VIDADE
15. 452. 029. 2239

ELEMENfO
DE DESPESA

Valores em RS I;00
FONTE

3.3.00.47

ALOCAÇÃO

REDUÇÃO

000

19.000
15.000.000

15.452.029. 2239

3.3.00.92

000

15. 452 029. 2239

3.3.00.35

000

15 452.029.2239

3.3.00.39

000

Art. 4° As linhas de ação do Fundo. estarão definidas através dos
objetivos e políticas institucionais previstos no Plano Operativo Geràl e no Plano de
Ação Anual, priorizando-se, contudo, as adiante indicadas:
19000
15.000.000

TOTAL

15.tl9....

111. executar diretamente ou através de convênios e parcerias,
programas, projetos e ações relativas ao contexto sócio-educacional.

15.&19.M

I. implantação de programas de educação para combater o
abandono e a evasão escolar, e lograr a CQnclusão do ensino fundamental, entre
mulheres afro-descendentes afetadas pela pobreza, exclusão e vulnerabilidade
social e familiar;
11. implantação de programas de melhoramento da qualidade do
ensino. em especial, por via de adoção de currículos diferenciados, métodos
alternativos de educação e gestão de unidades educacionais;

DECRETO N" ..l!i.1fi~ ...... de ...Qf.L. de ........ março de 2006
Aprova o Regulamento do Fundo Municipal
para o Desenvolvimento Humano e Inclusão
Educacional de Mulheres Afro-Descendentes,
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições, e com fundamento na Lei n• 6.912, de 27
de dezembro de 2005,
DECRETA:

111. implantação de modelos educacionais com a perspectiva de
gênero, reconhecimento da diversidade cultural e respeito à diversidade étnica,
como ativos de um capital social inestimável;
IV. estimulo a programas e projetos de assistência financeira e
bolsas de estudo para mulheres negras afetadas pela pobreza, informalidade,
desemprego e gravidez prematura.
Art. 5• Para atingir os objetivos previstos no Plano Operativo Anual •
nos Planos de Ações Anuais e neste Regulamento, o Conselho Deliberativo
adotará estratégias de intervenção, impulsionando a criação de projetos pilotos em
educação e metodologias alternativas de ensino aplicáveis às mulheres afrodescendentes, pertencentes a setores vulneráveis da população.

Art. 1• Fica aprovado o Regulamento do Fundo Municipal para o
Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afro-Descendentes,
que com este se publica.
/
Art. 2• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 08 de
março de 2006.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

CAPÍTULO li
RECEITAS

Art. 6° Constituirão receitas do Fundo Municipal para o
Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afro-descendentes:
I. dotação orçamentária própria, referente a 2% da recefia do Fundo
Municipal de Educação - FME;
11. auxilios, subvenções, doações, legados e contribuições de
pessoas fisicas e jurídicas, de direito público e privado, nacionais e ou
intemacíonais, e os crêditos adicionais que lhes venham a ser atribuídos;
111. receitas oriundas de convênios, acordos e programas dos
governos federal e estadual;

JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal do Governo

IV. receitas oriundas de convênios, acordos ou contratos legalmente
firmados e provenientes de projetos submetidos à cooperação internacional;
V. receitas provenientes do tesouro municipal, oriundas da fonte 00;

NEY JORGE CAMPELLO
Secretário Municipal da Educação e Cultura

VI.

outras receitas eventuais que lhe sejam expressamente

destinadas.
GILMAR CARVALHO SANTIAGO
Secretário Municipal da Reparação
REUB CELESTINO DA SILVA
Secretário Municipal da Fazenda

REGULAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO
HUMANO
E
INCLUSÃO
EDUCACIONAL
DE
MULHERES
AFRODESCENDENTES

Parágrafo únidl. A utilização das receitas do Fundo fica condicionada
a sua compatibilidade com a natureza dos programas, projetos e atividades.
CAPÍTULOIII
GESTÃO E COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DEI,.IBERATIVO
Art. 7" O Fundo para o Desenvolvimento Humano e Inclusão
Educacional de Mulheres Afro-descendentes será administrado por um Conselho
Deliberativo, com a seguinte composição:
I. Secretário Municipal da Educação e Cultura, que o presidirá;
11. Secretário Municipal da Reparação;

CAPÍTULO I
FINALIDADE E COMPETÊNCIA
Art.1• O Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e
Inclusão Educacional de Mulheres Afro-descendentes, instituído pela Lei n• 6.912,
de dezembro de 2005, é vinculado á Secretaria Municipal de Educação e Cultura
SMEC e reger-se-á por este regulamento.

Art. 2" O Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e
Inclusão Educacional de Mulheres Afro-descendentes tem a finalidade de financiar
e implementar políticas, programas, projetos e ações articuladas e
intercomplementares, relativas ao contexto sócio-educacional e que propiciem o
acesso e a permanência na escola, de mulheres afro-descendentes em situação
de vulnerabilidade social.
Art. 3• O Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e
Inclusão Educacional de Mulheres Afro-descendentes tem as seguintes
competências:

111. Secretário Municipal de Relações Internacionais;
IV. Uma representante do Movimento de Mulheres Negras,
livremente indicada pelo( a) Secretário( a) de Educação do Município;
V. Superintendente Municipal de Políticas para Mulheres;
VI. Um representante do Ministério Público Estadual, indicado pelo
Procurador-Geral de Justiça.
Art. s• Comporão tàmbém o Conselho Deliberativo, como suplentes,
os Subsecretários das Secretarias que o integram, um representante do Ministério
Público Estadual e uma representante de organização de Mulheres Negras.

§ 1" Na hipótese de afastamento e impedimentos legais dos titulares
funcionarão junto ao Conselho Deliberativo, os suplentes, devidamente indicados
na forma prevista neste Regulamento.
§ 2• O titular da Secretaria Municipal de Educação e Cultura poderá,

-
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quando conveniente à defesa do interesse público, e ouvidos os demais membros,
delegar provisoriamente a presidência do Conselho Deliberativo do Fundo ao
representante do Ministério Público Estadual.

CAPITULO IV
COMPETÊNCIA DO CONSEUfO DELIBERATIVO

anual previamente aprovado por seus me)Tlbros, na última reunião ordinária do ano.

§ 2° As sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência
mínima de 08 (oito) dias, ou no curso da reunião ordinária.

§ 3" . Para. o funcionamento do Conselho é exigido um quorum
correspondente á ma1ona s1mples (metade mais um) de seus membros· não havendo
"quorum" até a hora estabelecida para o inicio da sessão, lavrar-s'e-á termo de
presença, ficando o expediente e a ordem do dia transferido para a reunião imediata
'
se o Presidente não preferir convocar reunião ext'r,aordinária.

Art 9" Compete ao Conselho Deliberativo:
L traçar as po[íticas de desenvolvimento humano e inclusão
ecucacional, as linhas de desenvolvimento institucional e as diretrizes de
funcionamento do Fundo contidas no Plano Operativo Geral e no Plano de Ação
Anual;
11. apreciar os atos da Presidência quando praticados ad referendum;
111. analisar e aprovar os procedimentos administrativos contidos em
normas, manuais e outros instrumentos de gestão, visando à correta utilização dos
recursos do Fundo;

§ 4" As ~ecisões do Conselho serão tomadas por maioria simples
dos membros presentes as suas reumões, reservado ao Presidente o voto simples e
de qualidade, lavrados em ata.
Art. 14 O Conselho Deliberativo poderá para elaborarem estudos ou
. .
subsrd1arem comissões instituídas no âmbito do próprio colegiado.
.
Art. 19-0 secretário do Conselho Deliberativo será escolhido pelo
Pres1dente, dentre os Integrantes do quadro da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura.

IV. estabelecer relações com instituições nacionais e internacionais,
nos campos financeiro, técnico e educacional que possam ser trasladadas às
instâncias dos programas, projetos e ações;

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GERAIS

V. apreciar e autorizar a celebração de convênios e outros ajustes
para a obtenção de recursos financeiros destinados aos objetivos do Fundo;
VI. analisar e aprovar a prestação de contas do Fundo
encaminhando-a à análise do Tribunal de Contas dos Municípios, na forma da lei;
Vll.acompanhar e avaliar as atividades do Fundo, vigiando a marcha
institucional.
Art.1 O A presidência do Conselho Deliberativo cabe dirigir os
trabalhos, coordenar as suas atividades, bem como supervisionar, orientar e avaliar
a gestão do Fundo, competindo-lhe privativamente:
I. apreciar as matérias que lhe sejam submetidas;
ll.aprovar
as
resoluções
necessárias
implementação e fiscalização das atividades do Fundo;

à

Art. 16 Os recursos do Fundo para o Desenvolvimento Humano e
Inclusão. Educacional de Mulheres Afro-descendentes deverão ser depositados pela
Secretana Mumcrpal da Fazenda em conta bancária específica.
Art. 17 O saldo positivo do Fundo para o Desenvolvimento Humano e
Inclusão E~ucacional de Mu~eres Afro-descendentes apurado em balanço em
cada exercrcro financeiro sera transfendo para o exercício seguinte a crédito do
mesmo Fundo.
.
Art. 18 As administrações orçamentária, financeira, patrimonial e de
matenal e a prestação de contas d~ Fundo observarão as legislações federal,
estadual e mumc1pal, relativas às materias, inclusive as Resoluções do Tribunal de
Contas dos Municfpios, demais normas pertinentes, e ao seguinte:

regulamentação.
I. exercício financeiro coincidente com o ano civil;

111. aprovar as normas de atuação junto aos agentes operativos e
financeiros do Fundo;
IV. firmar convênios, acordos, ajustes e alianças institucionais com o
setor público e privado, nacional e intemacional, inclusive ad referendum visando a
obtenção de recursos na perspectiva de consolidar o Fundo;

11. orçamento e contabilidade próprios;
111. reconhecimento e movimentação de recursos do respectivo
Fundo, efetuados em conta bancária especifica;
IV. transferência do saldo financeiro apurado em balanço, para o
exercício subseqüente, a credito do próprio Fundo;

V pronunCiar-se acerca das propostas de programação orçamentária
e e:<<'c:.:çãc financeira do Fundo, inclusive propondo alterações, emitindo parecer
cnn;. "-ius:vo

V. incorporação dos bens adquiridos com recursos do Fundo ao
patrimônio afeto á Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

VI. acompanhar e avaliar, regular e
operacional, econômica e financeira do Fundo;

.
Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo não prescindirá da
fiscalização do Ministério Público Estadual.

anualmente,

a gestão

Art.11 A Secretaria Municipal de Educação e CuHura- SMEC dará o
apoio técnico necessário à gestão do Fundo, com vistas a:
L implementar as polltícas institucionais definidas pelo Conselho
Deliberativo, com base nos Planos Operativo Geral e no Plano de Ação Anual;

DECRETO N" .. 16.• 369 .. de ...o~

.. de ... março ... de 2006

11. executar as ações pertinentes à operacionalização do Fundo;
111. coordenar, através de assessoria técnica, os projetos, programas
e ações do Fundo, prestando contas de suas atividades, inclusive dos recursos
oriundos de convênios ou acordos, ao Conselho Deliberativo, aos órgãos de
controle interno e externo, e ao Representante do Ministério Público, ao fim de cada
exerci elo ou quando solicitadas.

Prorroga os prazos fixados no Decreto n•
15.535/2005 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO

DA BAHIA, no uso das atribuições,
Art. 12 A assessoria técnica será responsável pelo apoio e
acompanhamento a execução das ações, com as seguintes atribuições:
1. elaborar as propostas de programação orçamentária e execução
financeira do Fundo:
11. promover, sob a supervisão do diretor executivo, a execução
orçamentária da despesa do Fundo, relativa à destinação de recursos;
111. realizar a contabilização das operações orçamentárias, financeiras
e patrimoniais do Fundo;
IV. manter registro e controle dos bens adquiridos com recursos do

DECRETA:
Art 1" Fica prorrogado os prazos fixados no Decreto n"15.535/2005
relativos às solicitações de incentivo para os cursos de Pós Graduação para 15 de
março de 2006 e o prazo para análise e aprovação até 31 de maio de 2006.
Art. 2• Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 08 de
março de 2006.

Fundo;
V. coordenar os projetos, programas e ações do Fundo sob a
orientação do diretor executivo e supervisão do Conselho Deliberativo;
Art. 13 O Conselho Deliberativo reunir-se-á mensalmente, em caráter
ordinário e extraordinariamente sempre que convocado pelo Presidente, de ofício
ou a requerimento, de, no mínimo, 1/3 dos seus membros, para apreciação de
assuntos urgentes e de interesse da população beneficiária do Fundo, em locais e
datas previamente definidos.

§ 1° As sessões ordinárias do Conselho serão fixadas em calendário

JOAO HENRIQUE
Prefeito

JOAO CARLOS CUNHA CAVALCANTI
Secretário Municipal do Governo

NEY JORGE CAMPELLO
Secretário Municipal da Educação e Cultura

