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Prefeitura Municipal do Salvador-Bahia

Prefeitura conclui até março 1ª etapa do Parque da Cidade
A Prefeitura deve concluir até
março do ano que vem a primeira
etapa das obras de recuperação
do Parque da Cidade. Nessa fase,
está sendo realizado o serviço de
infra-estrutura de uma área do Parque com cerca de 30 mil m2 • Os
trabalhos incluem a instalação de
macro e microdrenagem, esgotamento sanitário, terraplanagem,
ampliação da via de acesso, estacionamento, colocação de grama,
entre outras intervenções.
Ontem, o prefeito Antonio
Imbassahy, acompanhado de secretários e técnicos do município,
vistoriou as obras no Parque.
"Aconteceram algumas modificações no projeto original com o
sentido de preservar a cobertura
vegetal, que é a coisa mais importante de todo o Parque, e as obras
acabaram atrasando um pouco",
explicou o prefeito, durante a visita, acrescentando que agora os
trabalhos serão acelerados.
A primeira fase da recuperação do Parque da Cidade tem um
custo estimado de R$ 2,5 milhões

- recursos provindos da Petrobras, que firmou uma parceria
com a administração municipal.
A área onde estão sendo realizadas as obras era a mais abandonada de todo o Parque. Antes do início dos trabalhos, o
local era um grande brejo onde
caíam os esgotos dos bairros da
Santa Cruz e Nordeste de
Amaralina. Por conta disso, havia muita muriçoca no Parque.
Para acabar com o problema, a Prefeitura fez toda a
macrodrenagem da área, colocando cerca de 455 metros de
galerias de 3m x 2m, além de
obras de microdrenagem. Depois fez toda a terraplanagem
do brejo. Até março será ainda
construído um estacionamento com 400 vagas, além da colocação de gramas numa área
de 20 mil m 2 • A Superintendência de Parques e Jardins (SPJ)
vai plantar também 50 mudas
de pau-brasil ou sibipiruna.
A pista dentro do Parque também será ampliada e o acesso de

Serviços de urgência nas festas
Buscando oferecer serviço médico de urgência durante o Réveillon
e a Fesia de Bom Jesus dos Navegantes, na Boa Viagem, a Secretaiia
Municipal de Saúde (SMS) colocará à disposição de baianos e turistas
quatro postos de saúde móveis ao
longo da orla maritima. Os postos
vão funcionar das 19 horas no dia 31
até as 7 horas do dia I de janeiro.
As quatro unidades de saúde
estarão localizadas no Parque
Metropolitano do Abaeté (ao lado
do módulo policial), no Costa
Azul (Jardim dos Namorados), na
Barra (em frente ao Hospital Espanhol) e no Largo da Boa Viagem, na Cidade Baixa. Neste último, além do atendimento na noite
da passagem de ano, equipes médicas estarão em regime de 24 horas atendendo das 7 horas do dia
I Q às 7 horas do dia 2 de janeiro.
Com a sua capacidade física
ampliada, os postos de saúde agora medem 72m2 com o objetivo de
riM maior conforto aos usuários
Q

que necessitem de assistência e aos
profissionais envolvidos no trabalho. Todos eles estão equipados e
contam com equipe multidisciplinar qualificada, formada por
médicos, enfermeiros e auxiliares
de enfermagem. Cada posto contará com duas ambulâncias convencionais para remoção de pacientes
que venham a necessitar de atendimento especializado. A SMS
disponibilizará ainda ambulâncias
adaptadas para tratamento intensivo (UTI) nos postos do Abaeté
e na Barra, cedidas pela Secretaria
Estadual de Saúde do Estado.
"Vamos oferecer o que temos
de melhor em assistência médica,
como fazemos todos os anos, para
que a população possa comemorar
a chegada do novo milênio e a Festa
de Bom Jesus dos Navegantes com
saúde e paz", desejou a secretária
Aldely Rocha. Além dos postos de
saúde móveis, as cinco unidades da
SMS que atendem em regime de 24
horas funcionarão normalmente.

lmbassahy esteve vistoriando as obras na última quinta-feira

carros permitido. Ao lado da via
serão construídas uma pista para
pedestres e outra para ciclistas e
será deixado um espaço para um
pequeno trem que circulará pelo
Parque transportando as famílias
que visitarem o local. A segunda
etapa das obras, cujo início ainda
não foi determinado, prevê a
construção de quiosques, lancho-

netes e a implantação de outros
equipamentos infantis.
Acompanharam o prefeito,
os secretários municipais Geraldo Cova (Infra-Estrutura),
Manoel Lorenzo (Planejamento), Tasso Franco (Comunicação), o superintendente de Parques e Jardins, Thelmo Gavazza,
e técnicos da Prefeitura.

Cumprimentos- O prefeito Antonio Imbassahy recebeu
muitos cumprimentos no penúltimo dia útil de seu primeiro
mandato à frente da gestão municipal. Na última quintafeira, secretários municipais, dirigentes de órgãos e empresas públicas, parlamentares do legislativo municipal,
servidores da Prefeitura e amigos estiveram no gabinete
do prefeito de Salvador para desejar boas festas, um próspero ano-novo e energias renovadas para o seu segundo
mandato, que se inicia na próxima segunda-feira.
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ATOS DO PODER LEGISlATIVO
Publicada no DOM de 15112/2000
Republicada por ter saldo incompleta

LEI N.0 5 845/200Q

I)

Altera disposições da Lei n" 5.245197
que modifaca a estrutura organizacional
da Prefeitura Municipal do Salvador,
com suas alterações posleriÓres, cria a
Secretaria. Municipal da Habitação e dá
outras providências.

m)

n)
o)
p}

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO
ESTADO DA BAHIA, faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a
seguinte Lei;
Art. 1" - Fica extinta a Secretaria Municipal de Promoção de
Investimentos e Projetos Especiais.
Art. 2" - A Secretaria Municipal do Planejamento, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Econômico e a Secretaria Municipal do Saneamento, Habitação e
Infra-Estrutura Urbana passam a denominar-se, respectivamente, Secretaria
Municipal do Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria Municipal do
Saneamento e Infra-Estrutura Urbana.

q)

·Art. 25...
Parágrafo único - A Secretaria Municipal dos Transportes
Urbanos tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgão Colegiado
Conselho Municipal de Transportes

li- Órgãos da Administração Direta.
a) Gabinete do Secretário
b) Assessoria Técnica
1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira
c) Coordenadoria Administrativa
d) Coordenadoria de Programas Institucionais
1. Subcoordenadoria de Integração e Campanhas
Institucionais;
2. Subcoordenadoria de Capacitação e Treinamento
Operacional;
e) Coordenadoria de Planejamento . de Transportes
Urbanos e do Sistema Viário
1. Subcoordenadoria de Planejamento do Transporte
Urbano;
2. Subcoordenadoria de Planejamento do Sistema
Viário;
f) Coordenadoria de Informação e Atendimente à
Comunidade;
1. Subcoordenadoria de Recepção e Triagem;
2. Subcoordenadoria de Divulgação e Dilígenciamento
de Projetos;
g) Coordenadoria de Investimentos em Transporte Público
1. Subcoordenadoria de Estudos e Projetos;
2. Subcoordenadoria de Acompanhamento e
Avaliação;
3. Subcoordenadoria de Desenvolvimento de Projetos
Estruturantes.

Parágrafo único
As competências relacionadas com o
desenvolvimento econômico e a promoção
de investimentos no Município
passarão a ser exercidas no ãmb~o do Gabinete do Prefeito, na fonna e condições
previstas em Decreto.
Art. 3" - As competências constantes dos incisos VIl e VIII do art. 25
da lei n• 5.245197, acrescentados pela Lei n• 5.252197, passam a ser exercidas pela
Superintendência de Engenharia de Tráfego SET.
Parágrafo único - Em decorrência do disposto neste artigo, fica
criada, na estrutura organizacional da Superintendência de Engenharia de Tráfego
- SET, a Gerência do Sislema Viário, bem como o cargo em comissão de Gerente,
nível 06, grau 55.
Art. 4" - •Fica acrescido aos órgãos colegiados da Secretaria
Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social, o Conselho Municipal de
Entorpecentes, atualmente vinculado à Secretaria Municipal da Saúde.
Art. 5" - O Conselho Municipal de Saúde, a que se refere a alínea
'a', do inciso I, do parágrafo único, do art. 28 da Lei 5.245197, é constituído de
dezesseis membros sob a presidência do Secretário Municipal da Saúde, mantida,
em sua composição, a representatividade prevista no art. 208 da Lei Orgânica do
Município, na forma definida em seu regimento interno.
Art. 6" - A Lei n• 5.245197, com as suas modificações posteriores,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
'Art. 23 ...
Parágrafo único- A Secretaria Municipal da Fazenda tem a seguinte
estrutura básica:
Órgão Colegiado:
Conselho Municipal de Contribuintes;
11 - órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria Técnica;
1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira.
c) Coordenadoria Administrativa;
d) Coordenadoria de Captação de Recursos;
1. Subcoordenadoria de Administração de Convênios;
2. Subcoordenadoria
de
Articulação
e
Acompanhamento de Projetos;
e) Controladoria Geral do Município:
1. Subcontroladoria de Planejamento e Informações
Gerenciais;
2. Subcontroladoria de Contabilidade;
3. Subcontroladoria de Auditoria;
4. Subcontroladoria de Normas e Desenvolvimento de
Processos;
5. Subcontroladoria de Coordenação de Órgãos
Setoriais.
f) Coordenadoria de Tributos Imobiliários
g) Coordenadoria de Tributação;
h) Coordenadoria de Fiscalização;
i) Coordenadoria de Informações Econômicos-Fiscais;
j) Coordenadoria do Tesouro:
1. Subcoordenadoria de Controle Financeiro;
2. Subcoordenadoria da Dívida Pública;
3. Subcoordenadoria de Encargos Gerais;
k) Coordenadoria de Administração do Patrimônio;
1. Subcoordenadoria de Cadastro;
2. Subcoordenadoria de Cobrança e Fiscalização;

Coordenadoria Geral de Arrecadação:
1. Subcoordenadoria de Cobranças Administrativas;
2. Subcoordenadoria de Planejamento e Controle de
Receitas;
Coordenadoria Central de Orçamento:
1. Subcoordenadoria de Planejamento e Orçamentário;
2. Subcoordenadoria de Acompanhamento;
Corregedoria da Fazenda Municipal;
Coordenadoria de Atividades Econômicas;
Coordenadoria de Atendimento ao Contribuinte:
1. Subcoordenadoria de Apoio ao Atendimento;
2. Subcoordenadoría
de
Acompanhamento
da
Qualidade;
Coordenadoria de Planejamento de Sistemas

111 -·Entidades da Administração Indireta.
a) Superintendência de Transporte Público- STP
b) Superintendência de Engenharia de Tráfego- SET
c) Companhia de Transporte de Salvador- CTS
d) Agência de Regulação dos Serviços de Transportes
Coletivos de Passageiros - AGERT
Art. 28.
Parágrafo único - A Secretaria Municipal da Saúde tem a seguinte
estrutura básica:
·
I - Órgãos Colegiados
a) Conselho Municipal de Saúde;
b) Conselhos Distritais de Saúde;
c) Conselhos Locais de Saúde.
11 - Órgãos da Administração Direta
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria Técnica;
1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira
c) Ouvidoría em Saúde;
d) Coordenadoria Administrativa
1. Subcoordenadoría de Apoio Administrativo;
2. Subcoordenadoria de Material de Patrimônio;
3. Subcoordenadoria de Informática;
e) Coordenadoria de Desenvolvimento de Recursos
Humanos;
1. Subcoordenadoria de Administração de Pessoal;
2. Subcoordenadoria
de
Capacitação
e
Desenvolvimento de Pessoal;
f) Coordenadoria de Regulação e Avaliação
1. Central de Regulação de Vagas e Internação;
2. Subcoordenadoria de Informação em Saúde;
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3. Subcoordenadoria de Controle dos Serviços de
g)

h)

i)

j)
k)

Saúde;
4. Subcoordenadoria de Auditoria.
Coordenadoria da Atenção e Promoção à Saúde
1. Subcoordenadoria
de
Acompanhamento
e
Desenvolvimento de Distrito Sanitário;
2. Subcoordenadoria de Atenção à Saúde da
Comunidade;
3. Subcoordenadoria de Assistência Hospitalar e
Pronto Atendimento.
Coordenadoria de Saúde Ambiental
1. Subcoordenadoria de Vigilância Epidemiológica;
2. Subcoordenadoria de Vigilância Senitária; '
3. Subcoordenadoria de Controle às Zoonoses;
Coordenadoria de Distritos Sanitários (16)
1. Subcoordenadoria de Atenção e Vigilância à
Saúde (16)
2. Subcoordenadoria de Acompanhamento Distrital
(8)
3. Subcoordenadoria Administrativa (16)
4. Gerência de Unidade de Saúde Tipo Especial (3);
5. Gerência de Unidade de Saúde Tipo IV (7);
6. Gerência de Unidade de Saúde Tipo 111 (18);
7. Gerência de Unidade de Saúde Tipo 11 (21);
8. Gerência de Unidade de Saúde Tipo I (44);
Diretoria Hospitalar (3).
Coordenadoria Executiva do Fundo Municipal de
Saúde
1. Subcoordenadoria de Controle de Contas;
2. Subcoordenadoria de Contabilidade de Custos;
3. Subcoordenadoria de Uquidação de Despesas;

SEÇÃO XI
Secretaria Municipal de Saneamento e Infra-Estrutura
Urbana
Art. 31 - A Secretaria Municipal do Saneamento e Infra-Estrutura
Urbana tem por finalidade planejar, coordenar e executar a
política de saneamento, infra-estrutura e urbanização do
Município e a administração das áreas verdes, com a seguinte
área de competência:
1estudos, projetos, execução e conservação de obras,
vias públicas e estradas;
11
estudos, projetos e execução de programas de
saneamento;
111 - elaboração do Plano Diretor de Saneamento do
Município
IV - estudos, projetos e execução de obras de infraestrutura urbana;
V - estudos, projetos, execução e conservação de
edificações públicas do Município, inclusive de
unidades de saúde e de estabelecimentos escolares;
VI - intervenção em encostas e áreas de risco;
VIl - ação preventiva em relação às encostas;
VIII -administração dos parques e das reservas naturais do
Município;
IX - preservação
e
aproveitamento
das
áreas
paisagísticas;
X- administração dos jardins e áreas verdes;
XI - execução de programas de reflorestamento.

11 -

elaboração, acompanhamento, desenvolvimento e
avaliação do Plano Diretor de Desenvolllimento
Urbano;
111 elaboração de pesquisas, estudos e projetos
urbanísticos;
elaboração do plano diretor de áreas verdes de lazer
IV do Município;
Vpromoção de medidas para previnir e corrigir as
alterações do meio ambiente natural, urbano, rural e
insular;
VI
análise de situações específicas causadoras de
poluição do meio ambiente;
VIl - proposição de normas necessárias ao controle,
prevenção e correção da poluição ambiental;
VIII- promoções de educação ambiental em articulação
com a Secretaria Municipal de Educação e Cultuta,
bem como companhas e eventos voltados para a
comunidade;
IX - monitoração e fiscalização das atividades industriais,
comerciais, de prestação de serviços e outras de
qualquer natureza, que causem ou que possam
causar impacto ou degradação;
X
estabelecimento de diretrizes e políticas d~
preservação e proteção de fauna e flora, bem como
para o reflorestamento;
XI promoção e execução de projetos e atividades
voltados para a garantia de padrões adeqúados de
qualidade ambiental do Município;
XII - controle de ordenamento do uso e ocupação do solo
e preservação do meio ambiente;
XIII- definição da política de uso e ocupação do solo e
aplicação
das
normas
de
ordenamento
correspondentes, bem como de administração e
fiscalização do tumprimento das normas ·sobre
publicidade em logradouros públicos;
XIV- exame
e
aprovação
de
projetos
de
empreendimentos, de edificações, do parcelameoto
do solo e projetos de atividades e fiscalização das
normas relativas ao uso do solo;
XV- desenvolvimento e manutenção .do Cadastro de
Terras Públicas Municipais;
Parágrafo umco - A Secretaria Municipal do Planejlilmento,
Urbanismo e Meio Ambiente tem a \leguinte estrutura básica:
Órgãos COlegiados:
a) Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano CONDURB;
b) Conselho Municipal do Meio Ambiente.
11 -

Parágrafo único - A Secretaria Municipal do Saneamento e
Infra-Estrutura Urbana tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria Técnica;
1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira.
c) Coordenadoria Administrativa;
d) Coordenadoria de Infra-Estrutura Urbana;
1. Subcoordenadoria de Macro-Drenagem
e) Coordenadoria de Saneamento
1. Subcoordenadoria de Articulação
f) Coordenadoria de Áreas de Risco Geológico
1. Subcoordenadoria de Estabilização de Encostas
11 - Entidades da Administração Indireta:
a) Superintendência de Urbanização da Gapital SURCAP;
b) Superintendência de Manutenção e Conservação da
Cidade - SUMAC;
c) Superintendência de Parques e Jardins SPJ

SEÇÃO XI
Secretaria Municipal do Planejamento, Urbanismo e
Meio Ambiente
Art. 33 A Secretaria Municipal do Planejamento, Urbanismo e
Meio Ambiente tem por finalidade exercer as funções de
planejamento e desenvolvimento urbano, política ambiental, com
a seguinte área de competência:
definição, coordenação e execução das políticas,
I
diretrizes e metas relacionadas com o planejamento
urbano;
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Órgãos da Administração Direta:
a) Gabinete do Secretário;
b) .Assessoria Técnica
1. Núcleo de Execução Orçamentária e Financeira
c) Coordenadoria Administrativa;
d) Coordenadoria
Central
de
Planejamento
e
Desenvolvimento Urbano:
1. Subcoordenadoria de Planejamento Urbano;
2. Subcoordenadoria
de
Estudos
para
o
Planejamento;
e} Coordenadoria Central de Ordenamento do Uso e
Ocupação do Solo - CUSO
1. Subcoordenadoria de Análise;
2. Subcoordenadoria de Estudos e Pesquisas.

À Coordenadoria Central de Ordenamento do Uso e
Ocupação do Solo - CUSO, que tem por finalidade
elaborar, acompanhar e avaliar a aplicação dos
instrumentos normativos · do uso e ocupação do solo
compete:
1 - Através da Subcoordenadoria de Análise:
a. Emitir parecer técnico sobre as solicitações de
utilização do TRANSCOM e solo criado;
b. emitir parecer técnico sobre os empreendimentos
geradores
de
impacto
sugerindo
medidas
mitigadoras;
c. emitir parecer técnico sobre as situações que não
estejam devidamente regulamentadas nos institutos
legais em vigor;
d. dirimir dúvidas sobre a interpretação das normas de
uso e ocupação do solo.
2- Através da Subcoordenadoria de Estudos e
Pesquisas:
a. Avaliar a
aplicação dos instrumentos
de
Oreenamento do Uso e Ocupação do Solo diante
dos princípios determinados pelo Plano Diretor de
Desenvolvimento Urbano;
b. fornecer os subsídios necessários à definição de
diretrizes relativas ao ordenamento, uso e ocupação
do solo;
c. promover a complementação e ajustes na Lei de
Ordenamento, Uso e Ocupação do Solo LOUOS
visando a sua permanente adequação às
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transformações da realidade;
d. avaliar a ade~uação dos instrumentos de
ordenamento de uso e ocupação do solo aferindo a
eficácia destes face à realidade da cidade e dos
vários segmentos que a compõem;
e. produzir informações, indicadores e estudos
relativos a uso e ocupação do solo;
f. exercer competências correlatas.
f) Coordenadoria Central de Planejamento Ambiental;
1. Subcoordenadoria de Planejamento Ambiental;
2. Subcoordenadoria de Avaliação de Impacto
Ambiental;
3. Subcoordenadoria de Educação Ambiental;
4. Subcoordenadoria de Controíe Ambiental;

111

Entidades da Administração Indireta:
a) Fundação Mário Leal Ferreira;
b) Superintendência de Controíe e Ordenamento do Uso
do Solo do Município - SUCOM "

Art. 7" Os incisos I, 11, IV, e VI do art. 8", da Lei n• 3688186 passam a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 8" ...
1acompanhar a execução de obras e serviços municipais
realizados nos limites de sua Região;
11 - subsidiar o planejamento regional, sugerindo priondades para
intervenção de órgãos do poder público, na Região;

..

.. ..

..

..

IV- · ~;IÍ~ii~~· ;~f~~~~~- ~ ·;;~~i~;~;;;;;;~,:;tc:;~·- sob;~· ~b~~~· e
serviços relacionados com a Região, diagnósticos e
pareceres técnicos de órgãos e entidades públicas e pnvadas;

\ii .::· ·-;;;~~~~- ·~;;; ·~ .A:ct~.i~i~t~d~~ R~i;;~~i:·~-t;.;~~i~· ·ct~s
propostas orçamentánas, relativas às obras e serviços de sua
região."
Art. 8" - Fica criada a Secretaria Municipal da Habitação, com a
finalidade de formular e executar a política municipal de habitação popular,
promover a regularização fundiária de imóveis sí~ados em á~eas públicas no
âmbito de programas habitacionais de interesse soaal do Mumc1p10 e executar a
defesa civil, com a seguinte área de competência:
L
11.

111.
IV.

v.

VI.

fomento e estímulo à oferta de habitação voltada para a população
de baixa renda;
regularização fundiária de imóveis situados .em . áreas . públicas
declaradas integrantes de programas habitaCionais de Interesse
social do Município;
apoio e assistência no planejamento, licenciamento e construção de
habitação popular;
promoção de melhorias habitacionais,
promoção de estudos, programas e projetos de erradicação de
condições sub-humanas de moradia;
coordenação e execução de atividades relacionadas com a defesa
civil da Cidade e de sua população em situação de emergência e
calamidade pública .

§ 1• A Secretaria Municipal da Habitação tem a seguinte estrutura básica:
I - Órgão Colegiado
1.
Conselho Municipal de Defesa Civil

11 - órgãos da Administração Direta
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria Técnica;
1. Núcleo de Execução Orçamentário e Financeira;
c) Coordenadoria Administrativa:
d) Coordenadoria de Fomento à Produção de Habitação Popular;
e) Coordenadoria de Regularização Fundiária
1. Subcoordenadoria de Cadastro
2. Subcoordenadoria de Planejamento
f) Coordenadoria de Promoção de Melhorias Habitacionais;
g) Defesa Civil
1. Subcoordenadoria de Planejamento
2. Subcoordenadoria Operacional das Ações de Defesa Civil
3. Subcoordenadoria de Apoio às Ações de Defesa Civil
4. Subcoordenadoria de Apoio Administrativo

§ 2" O Conselho Municipal de Defesa Civil será presidido pelo Prefeito,
sendo secretário executivo o titular da Secretaria Municipal da Habitação.
Art. 9"

Ficam criados e alterados na forma -do Anexo Único, o!il

cargos em comissão necessários à implantação da estrutura decorrente desta Lei.
Parágrafo único
Os atuais cargos em comissão vinculados aos
órgãos extintos ou alterados, em decorrência desta lei, desprovidos, deverão ser
vinculados aos órgãos integrantes da nova estrutura.
Art.10 - Ficam criadas onze (11) Subgerências de Unidades de
Saúde e nove (9) Subdíretorias Hospitalares e os respectivos cargos em comissão
de Subgerente grau 53, nível 04 e de Subdiretor, grau 53, nível 04, vinculados aos
órgãos integrantes da estrutura da Secretaria Municipal da Saúde, na forma
prevista em seu regimento interno e que serão proVidos, progressivamente, à
medida em que forem transferidos, pelo Estado, ao Município, as correspondentes
unidades de saúde.
Art. 11
Os cargos em comissão vinculados à Coordenadoria de
Distritos Sanitários e á Diretoria Hospitalar, da estrutura da Secretaria Municipal da
Saúde, correspondem aos quantitativos expressamente citados por unidade, na
forma das alíneas "i" e '1", e respectivos itens, do parágrafo único, inciso 11,- do art.
28, da Lei 5.245197, com as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover,
mediante decreto, a complementação das estruturas das Secretarias de que trata
esta Lei, com as respectivas competências dos órgãos, atribuições dos cargos em
comissão e das funções de confiança, bem como a consolidar a legislação
municipal que trata da estrutura organizacional da Prefeitura, a partir da edição da
Lei n• 5.245197.
Art. 13 -O art. 7" da Lei n• 474/54, revogado o seu parágrafo único,
passa a vigorar com a redação seguinte:
"Art. 7° Na fixação dos prazos para exploração do serviço público
deverão ser observadas as normas federais que dispõem sobre o regime
de concessão e permissão."
Art. 14 - As despesas decorrentes de execução da presente lei
correrão por conta das dotações próprias do orçamento de 2001, ficando o Chefe
do Poder Executivo autorizado a efetuar as modificações orçamentárias que se
fizerem necessárias ao cumprimento desta Lei.
Art. 15 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1• de janeiro de 2001.
Art. 16 - Ficam revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 14 de
dezembro de 2000.
ANTONIO IMBASSAHY
Prefeito

GILDÁSIO ALVES XAVIER
Secretário Municipal do Govemo

SÉRGIO PASSARINHO SOARES DIAS
Secretário-Chefe de Gabinete do Prefeito

IVAN CARLOS ALVES BARBOSA
Secretário Municipal dos Transportes
Urbanos, em exercício

MARLÚCIO CERQUEIRA SOARES
PALMEIRA· Secretário Municipal da
Admínistração, em exercício

JORGE LINS FREIRE
Secretário Municipal da Fazenda

TASSO PAES FRANCO
Secretário MuniCipal da Comunicação Social

ALDELY ROCHA DIAS
secretária Municipal da Saúde

DIRLENE MATOS MENDONÇA
Secretária Municipal da Educação e Cultura

JALON SANTOS OLIVEIRA
Secretário Municipal de ServiÇos
Públicos

RAIMUNDO HUMBERTO CAIRES ARAÚJO
Secretário Municipal do Trabalho e
Desenvolvimento Social

CARLOS GERALDO LINS COVA
Secretário Municipal do Seneamento,
Habitação e Infra-Estrutura Urbana

MANOEl RAYMUNOO GARCIA LORENZO
Secretário Municipal do Planejamento, Meio
Ambiente e Desenvolvimento Econômico

IVAN CARLOS ALVES BARBOSA
Secretário Municipal da Promoção de Investimentos
e Projetos Especiais
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Agentes de Saúde integrarão quadro especial de servidores
Carlos Catela

Na sede do Ministério
Público do Trabalho, o
prefeito João Henrique
destacou a importância
deste momento único na
história da administração
pública
A Prefeitura de Salvador sai na
frente e de maneira inédita no país
regulariza a situação dos agentes de
saúde da capital, atendendo uma reivindicação da categoria que deve beneficiar cerca de três mil trabalhadores terceirizados da área de saúde. O
prefeito João Henrique assinou na
última sexta-feira o Termo de Ajuste
de Conduta (TAC) proposto pelo
Ministério Público da União, que
prevê a regulamentação das relações
de trabalho dos agentes de saúde que
atuam em Salvador.
Com isso, os profissionais que
prestam serviço em regime de terceirização, os agentes que trabalham no combate às endemias, no
Programa Saúde da Família (PSF},
no tratamento e prevenção da hipertensão e diabetes, acompanhamento de parturientes, casos de
desnutrição infantil e vacinação
serão incorporados a um quadro especial de servidores municipais de
Salvador. Trata-se de um quadro
distinto do servidor público, mas
que tem amparo na lei, disciplinada pela Constituição Federal.
A assinatura do TAC aconteceu
na sede do Ministério Público do
Trabalho em Salvador e foi presidida pelo procurador do Trabalho Pedro Lino de Carvalho Júnior, que
durante a abertura da solenidade fez
questão de parabenizar o prefeito
João Henrique pela iniciativa que
marca um novo tempo na relação
destes profissionais com a administração pública municipal. "Este TAC
é um avanço importante que se dá a
partir de hoje. Um momento histórico para nossa instituição. Salvador dá
exemplo de moralidade, compromisso, buscando o resgate de uma categoria tão importante para a vida da
comunidade", conclui o procurador.
Exemplo
O processo de negociação teve
à frente a procur~dora regional do

Ao assinar o acordo, o prefeito afirmou estar feliz por beneficiar os agentes, solucionando um problema que se
arrastava há anos
Trabalho, Edelamare Melo, coordenadora do Núcleo de Combate
às Irregularidades Trabalhistas na
Administração Pública da PRT5 .
A procuradora agradeceu à Administração Municipal, que se fez
presente e atuante durante todo
o processo de negociação. "Quero destacar a contribuição e parceria da Prefeitura não apenas na
solução deste problema dos funcionários da saúde, mas também
no combate às fraudes trabalhistas em diversos setores da administração municipal."
"Estou muito feliz hoje." Foi assim que o prefeito João Henrique
definiu o sentimento de assinar o
TAC, que vai beneficiar cerca de três
mil agentes de saúde que deixam de
ser terceirizados e passam a integrar
o quadro de servidores.
O prefeito disse que "assinar
este TAC é um sinal da coragem que
temos como gestor público de enfrentar e resolver os problemas.
Quero dizer que daqui para adiante
sempre recorreremos ao Ministério
do Trabalho para resolver questões
deste tipo", destacando a importância da atuação do Ministério na intermediação desta questão.
Feliz também estava o coorde-

nador-geral e estadual do Sindicato
dos Agentes Comunitários de Saúde e Controladores de Doenças Endêmicas e Epidemiológicas da
Bahia, Edvaldo Leite Santana.
"Este momento representa a nor-

matização e a definição dos agentes de saúde na Prefeitura, resgatando os direitos da categoria. Quero agradecer a concretização que a
assinatura deste TAC representa
para a classe", festejou Edvaldo.

Salvador mais arborizada
A SPJ está efetuando o plantio de mudas nativas de árvores em vários bairros de Salvador, recuperando a composição arbórea e deixando a cidade mais florida e bonita. A
preservação da natureza é uma das prioridades da gestão
do prefeito João Henrique. As mudas estão amparadas pelos protetores com o slogan "Quem ama, cuida". Página 2.
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Artigo 2"- As Unidades Orçamentirias abrangidas por este Decreto e a
Controladoria Geral do Municlpio, deverlo proceder os J"e&iatros resultantes do
presente ato.
Artigo 3"- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Artigo 4"- Revogam-se as disposiçlies em contrário.
julho

em 13

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR,
de 2007.

OSCIMAR ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda

ANGELA GORDILHO SOUZA
Secretária Municipal da Habitaçlo

JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal do Governo

JAIR OLIVEIRA PINTO DE
MENDONÇA - Secretário Municipal da
Comunicaçlo Social

de
NEY CAMPELLO
Secretário Municipal !I• Educaçlo e
Cultura

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

PEDRO ANTÔNIO DANTAS COSTA
CRUZ - Secretário Municipal dos
Transportes e Infra-Estrutura

OSCIMAR ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda

LISIANE MARIA GUIMARÃES
SOARES- Secretária Municipal da
Administraçlo

DECRETO N' 17. 461
ANEXO I
PREFEITURA MUN. DO SALVADO

11007

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

PAG:

04 - Secretaria Municipal da Habitaçlo - SEHAB
Valores em RS 1,00

040002- Assessoria TCcnica- ASTI:C

DECRETO N'

17 • 460

11007

ANEXO I
PREFEITURA MUN. DO SALVADO

AL lõRA O QUADRO DE
DETALHAMENTO DA DESPESA

PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

FON'lli

16. 122 001. 1001

3.3.90.39

000

16.482.045. 1298

3.3.90.39

000

SUPLEMENTAÇÃO

ANULAÇÃO

40.000
10.000
50.000

TOTAL

PAG:

14 ·Secretaria Municipal dos Transportes e Infni-Estrutura- SETIN
1455- Superintcndtncia de Manutcnçlo c Conscf\laçl!o da Cidade- SUMAC

ANEXO H

145502 • Gertncia Administrativo- Financeira- GERAF

Valores em R$ 1,00

PREFEITURA MUN. DO SALVADO
PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE

I S. 512.007.2121

3.3.90.30

013

I S. 512.007.2121

3.3.90.30

000

ALOCAÇÃO

1.500.000

1.500.000

1.500.000

050002- Assessoria Técnica- ASTEC

PROJETO/
ATIVIDADE

Valores em RS 1,00

ELEMENTO
DE DESPESA

04. 244. 027. 2222

SUPLEMENTAÇÃO

FON'lli

3.3.50.43

ANULAÇÃO

000

50.000
50.000

TOTAL

ANEXO 11
PREFEITURA MUN. DO SALVADO

PAG:

05 -Secretaria Municipal do Governo- SEGOV
1.500.000

TOTAL

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

REDUÇÃO

ALTERA O QUADRO DE
DETALHAMENTO DA DESPESA

PAG:

ANEXO III
80 - Encargos Gerais do Municlpio - EGM
800004 - Gestllo da Sead - SEAD
PROJETO/
ATIVIDADE

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Valores em RS 1,00

ELEMENTO

FONTE

ALOCAÇÃO

PAG:

REDUÇÃO

DE DESPESA

08- Secretaria Municipal da Comunicaçlo Social- SMCS

04. 122 OS I. 2513

3.3.90.93

000

04. 122. OS I. 2513

3.3.90.92

000

40.000

080002- Assessoria Técnica- ASTEC

Valores em R$ 1,00

40.000
40.000

TOTAL

40.000

PROJETO/
ATIVIDADE

ELEMENTO
DE DESPESA

24. 131. os I. 2508

SUPLEMENTAÇÃO

FON'lli

3.3.90.39

ANULAÇÃO

500.000

000

500.000

TOTAL

uJCCRETO N"lZA~Hi.t... •. de •. lL de .••.j.U.lhc........... de 2007
Abre ao Orçamento Fiscal, na Secretaria
Municipal da Comunicaçlo Social, 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 fundamento no arti&o 52, inciso XXVII da Lei
Orgânica do Municlpio e devidamente autorizado pela Lei Orçamentária Anual
n" 7.187, de 28 de dezembro de 2006, em seu art. 6", inciso I, aiiDea "d",
DECRETA:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Artigo 2" - As Unidades Orçamentárias abrangidas por este Decreto e a
Controladoria Geral do Municipio, deverlo proceder os registros resultantes do
presente ato.
Artigo 3" -

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçlo.

Artigo 4°-

Rev01am-se as disposiçlies em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 13 de
2007.
JOÃO HENRIQUE
Prefeito

PAG:

IO- Secretaria Municipal da Educaçlo e Cultura - SMEC
1030- Fundaçlo Gregório de Matos- FGM
103002- Gertncia Administrativo- Financeira- GERAF

PROJETO/
ATIVIDADE

Artigo 1" - Fica aberto ao Orçamento Fiscal, na Secretaria Municipal da
Comunicaçlo Social, o Crédito Adicional Suplementar, no valor de RS 500.11110,00
( quinhentos mil reais ), na forma indicada nos anexos I, 11, 111 e IV a este Decreto.

julho

ANEXO IV

ELEMENTO
DE DESPESA

FONTE

Valores em RS 1,00

SUPLEMENTAÇÃO

ANULAÇÃO

13.392.004.2351

3.3.50.43

000

295.000

13. 392.004.2351

3.3.90.30

000

5.000

13. 392. 004. 235 I

3.3.90.35

000

5.000

13.392.004.2351

3.3.90.36

000

5.000

13. 392. 004.2351

3.3.90.39

000

5.000

13. 392. OI O. 2133

3.3.90.36

000

85.000

TOTAL

DECRETO N°

400.000

i.?.•.4!i?....... de .. U .. de ..julho .. de 2007
Altera

o

Regimento

dos

Conselhos

Diário Oficial do Município
Distritais de Saúde do
Salvador.
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CAPITULO 11
DA COMPOSIÇÃO

Município do

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR. CAPITAL DO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
DECRETA:
Art. 1• Fica alterado o Regimento dos Conselhos Distritais de Saúde
do Município do Salvador, que com este se publica.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 13 de
julho de 2007.
JOÃO HENRIQUE
Prefeito
JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal do Governo
JOÃO CAVALCANTI
Secretário Municipal da Saúde, em exercício
LISIANE MARIA GUIMARÃES SOARES
Secretária Municipal da Administração

REGIMENTO DOS CONSELHOS DISTRITAIS DE SAÚDE
DO MUNICiPIO DO SALVADOR

CAPITULO I
DA FINALIDADE E COMPETt:NCIAS
Art.1 ° Os Conselhos Distritais de Saúde CDS, criados pela Lei n•.
5.845, 14 de dezembro de 2000, integrantes da estrutura da Secretária
Municipal da Saúde silo órgãos de instlincia colegiada do Sistema Único de
Saúde do Município do Salvador, de natureza permanente, de composição
paritária, co-responsáveis pela elaboração das políticas de saúde e controle das
ações e serviços de saúde, com função fiscalizadora, consultiva e normativa, no
ãmbito dos Distritos Sanitários do Município do Salvador.
Art.2° Compete aos Conselhos Distritais de Saúde:
I • propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e
funcionamento do Sistema Único de Saúde;
11 • atuar na formulação das diretrizes e políticas do Distrito
Sanitário a que estiver vinculado, bem como a programação
anual de suas atividades;
111 • participar da elaboração do Plano Operativo do Distrito
Sanitário a que estiver vinculado;
IV· examinar, anualmente e no prazo legal, os relatórios de
gestão, e de atividades do Distrito Sanitário a que estiver
vinculado, confrontando.os com o Plano Municipal de Saúde,
com vistas à verificação de resultados:
V· articular-se com os demais colegiados em nível municipal
em defesa dos interesses da comunidade;
VI aprovar o regulamento do Distrito Sanitário e suas alterações,
cujo conteúdo não pode contrariar o disposto no presente
Regimento;
VJI • encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde, 30 (trinta) dias
após o encerramento do exercício, relatório anual das
atividades do respectivo Conselho Distrital;
VIII assegurar, junto aos órgãos competentes, a capacitação
permanente dos Conselheiros Distritais de Saúde, para que
possam exercer as suas funções;
IX • propor diretrizes a serem observadas na elaboração do Plano
Operativo do Distrito Sanitário, adequando-as à realidade
deste;
X • participar anualmente da elaboração da proposta
orçamentária do Distrito Sanitário;
XI • examinar propostas e denúncias e responder a consultas
sobre assuntos pertinentes a ações e serviços de saúde do
Distrito Sanitário;
XII • acompanhar
o desenvolvimento das atividades dos
Conselhos Locais de Saúde, no âmbito de ação do respectivo
Conselho Distrital de Saúde;
XIII acompanhar a implantação das propostas emanadas da
Conferência Municipal de Saúde e das Pré-Conferências
Distritais de Saúde que guardarem pertinência com o Distrito
Sanitário a que o Conselho Distrital de Saúde estiver
vinculado;
XIV • cooperar com a administração do Distrito Sanitário;
XV • manter estreito contato com o Conselho Municipal de Saúde,
através da Comissão de Comunicação e Controle Social.

Art.3• Os Conselhos Distritais de Saúde têm a seguinte composição:
I - representantes das entidades de usuários na proporção de
50%( cinqüenta por cento) das vagas;
11 • representantes dos servidores do Distrito Sanitário, na
proporção de 25%(vinte e cinco por cento) das vagas;
111 - representantes do Gestor Municipal no Distrito Sanitário de
Saúde e de prestadores de serviços de saúde da área de
abrangência do respectivo Distrito Sanitário, na proporção de
25%(vinte e cinco por cento) das vagas.
§1•. O Presidente do Conselho Distrital de Saúde será eleito
entre os membros do respectivo Conselho de Saúde.
§2". Os Conselhos Distritais de Saúde serão compostos
paritariamente, por, no mínimo OS(oito) membros e no máximo 12(doze)
membros.
§3°. A eleição dos membros representantes dos servidores do
Distrito Sanitário, deverá ser realizada em assembléia especifica para este fim,
convocada em Diário Oficial do Município e discutida nas Unidades de Saúde e
no Distrito Sanitário, devendo obedecer critérios democráticos e transparentes.
§4°. A eleição das entidades representantes dos usuários de
Saúde, a compor os Conselhos Distritais de Saúde, deverá obedecer a critérios
democráticos e transparentes, e deverá ser feita através de eleições diretas ou
em assembléias especificas para este fim, precedidas da publicação de Edital
em Diário Oficial do Municfpio, devendo aquele ocorrer com, no mínimo, 30
(trinta) dias antes da data da realização da eleição.
§s•. Para cada membro titular deverá haver um membro
suplente.
§6". No caso das entidades representantes dos usuários, deverá
haver uma outra entidade suplente.
§7°. Os representantes dos usuários deverão residir na área de
abrangência do Distrito Sanitário a que estiverem vinculados.
§8". Com vistas á comprovação de sua legitimidade e
funcionamento, as entidades representadas no Conselho Distrital de Saúde
deverão encaminhar para o arquivo deste, cópias dos seguintes documentos:
I - Ata da última eleição da diretoria;
11 • Ata da última reunião da Entidade que indicou o
representante;
111 - Estatuto registrado em Cartório;
IV • Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou
Declaração de utilidade Pública.
§9°. Os Membros do Conselho Distrital de Saúde terão um
mandato de 2 (dois) anos.
§10. O Plenário dos Conselhos Distritais de Saúde terá autonomia
para recomendar acerca da gestão do Presidente, quando este não exercer as
suas funções na forma deste regimento.
CAPITULO 111
DA ORGANIZAÇÃO E DO FUNCIONAMENTO
Art.4° Os Conselhos Distritais de Saúde têm a seguinte
organização:
I· Plenária;
11 - Presidente;
111 • Vice Presidente;
IV - Secretaria Executiva;
V- Comissões e Grupos de Trabalho.
§ 1o. A Secretaria Executiva de que trata o caput deste artigo é
parte da estrutura do Conselho Distrital de Saúde, subordinada à Presidência do
Conselho para prestar apoio administrativo e assessoramento técnico ao
Conselho.
§2°. O dirigente do Distrito Sanitário de Saúde designarà um
servidor para exercer as funções de Secretário Executivo do Conselho vinculado
ao respectivo Distrito Sanitário.
CAPITULO IV
DAS REUNIOES
Art.5° As reuniões dos Conselhos Distritais de Saúde, de acordo
com uma agenda anual, com local e data predeterminadas, terão duração de 2
(duas) horas, podendo ser prorrogadas por mais 30(trinta) minutos, a critério dos
Conselheiros presentes à reunião.
§ 1°. A Secretaria Executiva deverá, na ultima reunião do ano,
apresentar a agenda básica do Conselho Distrital de Saúde com o calendário
anual de reuniões do ano subseqüente, para aprovação pelos membros do
Conselho.
§2". O Conselho reunir-se-á extraordinariamente, sempre que
convocado, com pauta definida:
I - pelo Prefeito Municipal do Salvador;
11 • pelo Secretário Municipal de Saúde do Salvador;
111 pelo Coordenador do Distrito Sanitário do qual a Unidade faz
parte;
IV • pelo Presidente do Conselho Distrital de Saúde;
V· por 213 (dois terços) dos seus membros.
§3°. As ausências não justificadas do Conselheiro às reuniões
ordinárias do Conselho, por 03(três) vezes consecutivas ou 06(seis) vezes
intercaladas, no período de 01(um) ano, serão comunicadas à instituição ou
entidade por ele representada, para que seja providenciada a sua substituição;
§4°. Em caso de impedimento do membro titular, este deverá
oficiar ao suplente, solicitando sua presença á referida reunião, visando ao
exercício eventual das funções de Conselheiro, e caso o impedimento seja
prolongado, o Conselheiro deverá formalizar pedido de licença ao Presidente do
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Conselho, devendo ser substituído pelo suplente;
§5•. Em caso de impedimento do titular e do suplente,
simultaneamente, em participar de reunião ordinária, a entidade deverá
comunicar até 48(quarenta e oito) horas após a reunião ao Presidente, e por
escrito, para configurar-se justíficativa;
§6". Será exigido quorum mínimo de 50 %(cinqüenta por cento)
mais um dos membros do Conselho para início da reunião, aguardando-se até
30(trinta) minutos para a sua formação, podendo ser suspensa quando houver
constatação de falta de quorum, situação em que haverá uma nova convocação
para 07(sete) dias após, sendo o seu início também condicionado ao quorum de
50%(cinqoenta por cento) mais 01(um) dos membros do Conselho e, não sendo
constatada ainda tal quorum, em uma terceira convocação, a reunião será
iniciada com qualquer número de membros;
§7". O quorum mínimo para as decisões do Conselho será de
50%(cinqOenta por cento) mais 01(um) dos membros, e havendo uma terceira
convocação, as decisões serão tomadas por metade mais um dos Conselheiros
presentes.
Art.s• O membro do Conselho poderá ser substituído mediante
solicitação da instituição ou entidade que representa, nas situações em que se
configure o impedimento definitivo.
Art.7" O Conselheiro titular que se candidatar a qualquer cargo
eletivo deverá afastar-se do exercício de suas atividades de Conselheiro pelo
prazo de 03(três) meses que antecedem o pleito eleitoral, devendo seu suplente
ser conduzido á função de Conselheiro titular durante o período.
Art.s• As
recomendação.

decisões

do

Conselho

serão

formalizadas

como

Art. 9" Os trabalhos do conselho far-se-ão na seguinte ordem:
I - abertos os trabalhos, o Presidente da reunião determinara ao
Secretário Executivo passar os informes e colocar em
apreciação a(s) ata(s) da(s) reunião(ões) anterior(es),
pendente(s) de aprovação;
11 - concluída a apreciação, feitas as correções eventualmente
indicadas, e aprovadas a(s) ata(s), o Presidente porá em
mesa as matérias da pauta na seqOência que dela
constarem;
111 - iniciada a ordem do dia, o relator designado para o ponto de
pauta procederá à leitura do seu parecer e proferirá o seu
voto fundamentado;
IV - aberta a discussão pelo Presidente, este concederá a palavra
a cada membro que a solicitar;
V- concluídos os debates em cada ponto de pauta, e no caso de
não haver consenso, o Presidente da sessão dará inicio á
votação, assegurando declaração de voto a qualquer dos
Conselheiros que a requeira;
VI - finda a votação, o Presidente da sessão apurará e
proclamará o resultado, determinando ao Secretário
Executivo fazê-lo constar em ata, com as declarações de voto
porventura requeridas pelos Conselheiros;
VIl- concluídas as discussões da ordem do dia, o Presidente
abrirá a palavra para o que ocorrer;
VIII - encerramento.
§ 1°. As eventuais correções á ata em apreciação constarão da
ata da reunião em curso.
§2". Qualquer Conselheiro poderá propor alteração na pauta,
para atribuir prioridade diversa da estabelecida, adotando-se a alteração, se
aprovada pelo plenário.
§3°. Para cada matéria será concedido o período máximo de 03
(três) minutos de fala aos Conselheiros, prorrogável, por no máximo, 02 (dois)
minutos.
§4". No caso de empate nas votações, o Presidente terá direito
ao voto de qualidade.
§5". Não sendo um parecer apreciado em 02 (duas) reuniões
ordinárias consecutivas, o Presidente designará outro relator.
§6". As sessões plenárias ordinárias e extraordinàrias do
Conselho Distrital de Saúde serão abertas à comunidade, no entanto, só terão
direito a voz e voto os Conselheiros titulares e, no caso de seu impedimento, os
seus suplentes.
§7". Em caso de ausência do Presidente, do Vice Presidente e do
Secretário Executivo, os cargos serão ocupados provisoriamente por 02 (dois)
Conselheiros escolhidos pelo plenário.
.
M.1 O Decidindo o Plenário, por maioria simples dos presentes, pela
des1gnação de um Relator, ou Comissão dos Conselheiros, para matéria que
necessite de melhor apreciação técnica, será este ou os membros da Comissão,
escolhidos pelo Plenário, considerando-se para esta escolha, especialmente a
vivência dos Conselheiros quanto à matéria em discussão.
§1". As comissões serão presididas por um Conselheiro.
§2". O Relator ou as Comissões deverão apresentar o seu
parecer até a primeira sessão ordinária subseqüente, encaminhando-o à
Secretária Executiva do Conselho até 08 (oito) dias anteriores á reunião em que
será apreciado, para que seja reproduzido e encaminhado aos Conselheiros
juntamente com a convocatória para a reunião e nele deverá constar o histórico
o resumo da matéria e as considerações de ordem prática e doutrinária, qu~
fundamentem seu voto e a sua conclusão.
Art.11 Todos os Conselheiros, salvo o Relator ou Presidente de
Comissão para esclarecimentos necessários, poderão usar a palavra até 02
(duas) vezes sobre o assunto em debate.
M.12 A concessão da palavra aos Conselheiros ficará condicionada
a inscrição prévia junto à Secretaria Executiva do Conselho.

Art.13 Até o inicio da votação, qualquer Conselheiro poderá pedir
vistas á documentação relativa á matéria que estiver sendo apreciada, e terá até
07(sete) dias úteis para apresentar parecer substitutivo em reunião
extraordinária e, não sendo considerada possível a apresentação do parecer no
prazo citado, o mesmo deverá encaminhar solicitação oficial de prorrogação ao
Presidente do Conselho.
§1°. Nos casos mais complexos, quando da solicitação do pedido
de vistas, o Conselheiro fará a solicitação de um prazo maior, o qual será
submetido á aprovação do Plenário.
§2°. A cada tema a ser julgado, caberá 01 (um) pedido de vistas
e, no caso do Conselheiro não se sentir esclarecido, outro Conselheiro poderá
fazer pedido de vistas.
CAPITULO V
DAS ATRIBUIÇÓES
Art.14 São atribuições do Presidente do Conselho Distrital de
Saúde:
I - coordenar o conjunto das atividades do Conselho;

11 - representar o Conselho, inclusive em juizo;
111 - assinar as recomendações do Conselho;
IV - expedir atos decorrentes de deliberações do Conselho e ad
referendum deste;
V- ter assegurada a sua indicação para representar o Conselho
nos eventos externos;
VI - votar em situações de empate nas votações.
M.15 São atribuições do Vice Presidente:
I substituir o Presidente em seus impedimentos;
11 - auxiliar na Coordenação dos trabalhos do Conselho Distrital;
111 - participar de comissões de trabalho;
IV - representar o P~idente quando por este designado;
V - zelar pelo bom e fiel cumprimento das ações do Conselho.
Art.16 São atribuições do Conselheiro:
I - representar a instituição ou entidade que o tenha designado
para tal junto ao Conselho;
11 - realizar tarefas especificas determinadas pelo Presidente do
Conselho;
111 - elaborar e apresentar relatórios e pareceres ao Plenário do
Conselho, quando solicitado;
IV- participar de Comissões Temáticas criadas pelo Conselho
Distrital;
V representar o Conselho Distrital de Saúde, quando designam
formalmente;
VI - votar e ser votado quando da indicação para relator ou
formação de Comissões Temporárias e Grupos de Trabalho;
VIl - votar e ser votado para os cargos internos do Conselho
Distrital de Saúde.
Parágrafo único. Não constitui atribuição do Conselheiro Distrital,
interferir na rotina do Distrito Sanitário, sendo seu dever observar o
funcionamento desta, discutir as situações pertinentes em Plenária e
encaminhar as denúncias que possam existir para, inicialmente, a Coordenação
do Distrito e, no caso de não observância, para o Conselho Municipal de Saúde.
M.17 São atribuições do Secretário Executivo:
I • assessorar o Conselho, seus Relatores, Comissões ou
Grupos de Trabalhos em assuntos técnicos e administrativos;
11 - preparar a pauta e o registro das reuniões do Conselho;
111 - expedir convocatórias de reuniões, as quais deverão ser
assinadas pelo Presidente;
IV- responsabilizar-se pelo expediente do Conselho;
V - comunicar é entidade a ausência do Conselheiro que
completar 02(duas) faltas consecutivas não justificadas, ou 05
(cinco) intercaladas, também não justificadas, no período de
um ano;
VI - fazer chegar aos Conselheiros as matérias para sua
apreciação até 48(quarenta e oito) horas antes da reunião
em que serão apreciadas;
VIl exercer as demais atividades e/ou atribuições que lhe forem
conferidas pelo Presidente e/ou Plenária do Conselho.
Parágrafo único. As solicitações encaminhadas á Secretaria
Executiva do Conselho, referentes a documentos e/ou outros serviços, a fim de
facilitar o ordenamento das atividades, deverão ser feitas por escrito, justificadas
e devidamente assinadas, para que tenham sua pertinência analisada.
CAPITULO VI
DAS SUBSTITUIÇ0ES
M.18 Os membros do Conselho Distrital de Saúde serão investidos
na função pelo prazo de 02(doís) anos, podendo ser reconduzidos por igual
período, a depender da sua reeleição, e a investidura cessará antes do fim do
mandato por renúncia, destituição ou perda da condição original de
representante.
Art.19 A eleição dos membros do Conselho deverá ser sempre
realizada 30(trinta) dias antes do final do mandato, através de processo eleitoral
transparente e conduzido por comissão eleitoral designada pelo Conselho;
Parágrafo único. O início do mandato do Conselheiro será contado
a partir da data da publicação de sua nomeação no Diário Oficial do Município.
Art.20 As substituições dos membros do Conselho deverão ser
feita~ por convocação do P~sidente é respectiva entidade e/ou instituição,
med1atamente após a vacânCia do cargo, sendo que o substituto somente
poderá atuar após a publicação de sua nomeação em Diário Oficial do
Município.
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CAPITULO VIl
DAS DISPOSIÇOES GERAIS
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Art.21 A funçllo de membro do Conselho Distrital de Saúde nlio será
remunerada, sendo seu exercício considerado de interesse público relevante à
saúde da populaçllo.
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Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ

Art.22 O Regimento dos Conselhos Distritais de Saúde só poderà
ser modificado pelo Conselho Municipal de Saúde, mediante convocaçllo prévia
de 30(trínta) dias feita pelo Presidente, ou por 213(dois terços) de seus
membros, em reuniilo especifica para esse fim.

DESPACHOS FINAIS DO ILM' SR' SUSSECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
DELEGAç..\0 DE COMPET~NCIA·PORTAAIA N' 00412005

Art.23 As deliberações do Colegiado Pleno dos Conselhos Distritais
de Saúde do Salvador serão materializadas em Recomendações, homologadas
pelo Dirigente da Unidade de Saúde e encaminhadas para o Conselho Municipal
de Saúde.

Assunto: ISENÇÃO BELAT!l/!1 AO IMI'OSTO SOBRE A TIWlSMISSAO INTERY!VOS::IDV

Proceuo nCJ: 361-4612007
-:VIRGINIA WOLFOVITCH
(lnsetíÇAO Mutlicipal n• 382.994-4)

Art.24 Os Conselheiros Distritais, representantes dos Trabalhadores
de Saúde, nilo poderlio ser transferidos para outro Distrito Sanitàrio durante o
mandato, a nlo ser por livre opçllo.
Art.25 Os casos omissos e as dúvidas originárias da interpretaçllo
do presente Regimento serlo apreciados pelo Plenérlo do Conselho Municipal
de Saúde.

DESPACHOS FINAIS DO ILM' SR' SU8SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
DELEGAÇ.IIO DE COMPET~NCIA·PDRTÁRJA N' 00412005

!.1........... de ..........J~.J.~..<1..................... de 20...Q?

0ectt11o de ...............

Assunto: !SENci.O RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTERVIYOS::IT!Y

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Designar para compor a Comísslo do Processo de Revisão do
Plano de Cargos e Vencimentos dos Servidores do Grupo Magistério da Prefeitura
Municipal do Salvador, os servidores: CtoLIA DA SILVA LEAL, matricula 20.266,
que a presidirá e IVONE MARIA PORTELA, matrícula 870593, represenlantes da
Secretaria Municipal de Educaçllo e CuHura - SMEC; MARIA DO SOCORRO
TANURE TELLES, matricula 17982 e VIRGINIA MARIA MAIA BAPTISTA,
matricula 19030, representantes da Secretaria Municipal da Administraçllo SEAD; ELZA SOUZA MELO, matrícula 13056 e MARILENE DOS SANTOS
BETROS, representantes da APLB - Sindicato.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 13

n': 3601912007
I n - : NOEME LORDELQ GUIMARÃES TAVARES
(lnsetíÇAO Municipal n• 618.431·2)

Proceooo n': 31531112007
- : JERSON AI.MEIOA PEREIRA
(lnsetlç.Ao Municipal n• 623.7.!>-2)

Assunto: ISENÇÃO RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE A JRANSMISSÂO o~nn
Proce8lo n•: 3592312007

lntereSOildo: PEDRO MACHADO OA SILVA
(l"""'ç.Ao Municipal n• 3Qi.126.0)

de

julho de 2007.

Assunto: ISENC!.O RELATIVA AO IMPQSIQ SOBRE A PRQ!'RIEOAQE PREDIAL E TERRITOR!AL \IRBANA-íi'TU
Proceteo n•: 3532112007
1 - : HELOER OE ARAUJO FALCAQ
(lnsctiçao Munícípol n'184.075-4)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Procuradoria Geral do Município- PGMS
····························i···········liil········
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PORTARIA N" 032/l007

O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO SALVADOR. CAPITAL
DO ESTADO DA BAHIA. ao- de 111D atribuiçhs.

Auunlo: JRANSfE~NCIA DE CRÉO!TO RElAT!YA AO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREOIAL E TERRITORIAL URBANA:tpTU E TAXA QE LIXQ-TL EXEBclêi()2007

Proceooo n•: 3415612007
- : SAI.OMAO BATISTA DE MENEZES
(lnsctiçao Munk:ipol n' 493.136-0)

RESOLVE:
AMunto: TfWjSFERfNCJA DE CBI$QITO IPDJffi RELATIVO AOS EXERCiciOS 1Q98 A 2000 {PARCELAMENTO
17 302J2()Q.4l 20()1 A 2002 lPABÇELAMENTO H- 18.582/2004) 2003 A 2006

w

Proce&ao n•: 2530212007

Dellpar, a partir de 061Uf2007, a RFVidora MARIA DAS GRAÇAS
HENRIQUE, matric:ola a• 90t:z23-l, para substituir SERGIO SANTOS
LANDULFO, matriealll n• 11&767, ae CUJO em COIIIÍIIh de Secn:cario de
Gabinete, pau !13, deml .PGMS. por motivo de fmu do titular.

GABINETE DO PROCURADOR-GERAL
SALVADOR., em li dejulllode
.

..
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MUNid:PIO

Interessado: CONDOMINIQ VILA DAS PALMEIRAS
(lnaaiç.Ao Munlclpol n• 32&.546-4)

DO
DESPACHOS FlNAISOO ILM' SR" SUSSECRETARIO MUNICIPAL D4 FAZENDA
DELEGAç..\0 DE COMPET!NCIA-PORTAAIA N' 00412005

·:" alvador, 14 a 16 de julho de 2007

!::::: :::::::::::::::::: :::!:: ::::::::::.: >:.:.::::: ~:.: ~: ~:.::.:: . ::.: ::::: ....

