



 

resultantes do presente ato. 

Artigo   3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR,em 04 de dezembro  de 2012.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

OSCIMAR  ALVES TORRES
Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão

OSCIMAR ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda, em exercício

ANEXO AO DECRETO Nº 23.561/2012



      

         

        

         

         

         

DECRETO Nº 23.562 de 04 de dezembro de  2012

Abre ao Orçamento Fiscal, 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 atribuições, com fundamento no artigo 52, inciso XXVII da Lei Orgânica do Município e 
devidamente autorizado pela Lei Orçamentária Anual nº 8.163, de 29 de dezembro de 2011, em 
seu art. 8º, inciso IV,

DECRETA: 

Artigo  1º- Fica aberto ao Orçamento Fiscal,  o Crédito Adicional Suplementar, no valor 
de R$ 3.936.237,00 (tres milhões novecentos e trinta e seis mil e duzentos e trinta e sete reais), 
nas unidades orçamentárias indicadas no anexo a este Decreto.

Artigo 2º- As Unidades Orçamentárias abrangidas por este Decreto e a Coordenadoria 
Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária, deverão proceder aos registros 
resultantes do presente ato. 

Artigo   3º-  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR,em 04 de dezembro  de 2012.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

  
OSCIMAR  ALVES TORRES

Secretário Municipal de Planejamento, Tecnologia e Gestão 

OSCIMAR  ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda, em exercício

ANEXO AO DECRETO Nº 23.562/2012

DECRETO Nº 23.563 de 04 de dezembro de 2012

desapropriação área de terreno, com acessões 
e benfeitorias, medindo 13.105,45m² (treze 
mil cento e cinco metros e quarenta e cinco 
centímetros quadrados) no trecho que ora indica 
localizada no Bairro de Mussurunga, subdistrito 
de São Cristóvão, Zona Urbana do Município do 
Salvador e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe conferem os artigos 6º e 15 do Decreto Lei Federal nº 3365 de 21 de junho 
de 1941 e inciso IX do artigo 52 da Lei Orgânica do Município do Salvador de 05 de abril de 1990 
e com fundamento nos artigos 5º alínea “i” e 15 do Decreto Lei Federal nº 3365/41 alterado pela 
Lei Federal nº 2786 de 21 de maio de 1956,

D E C R E T A :

acessões e benfeitorias, medindo 13.105,45m² (treze mil cento e cinco metros e quarenta e cinco 
centímetros quadrados) no trecho que ora indica, localizada no Bairro de Mussurunga, subdistrito 
de São Cristóvão, zona urbana do Município do Salvador, no trecho abaixo indicado, descrito e 
caracterizado pelas coordenadas SICAR/RMS, expressas em metros, referenciadas no Datum 
Horizontal, SAD 69, na ordem apresentada a seguir:

VÉRTICES E N
0 568.708,3415 8.571.381,9346
1 568.607,0887 8.571.363,0194
2 568.601,4568 8.571.393,2897
3 568.597,8466 8.571.425,2612
4 568.637,8629 8.571.472,7104
5 568.629,9722 8.571.486,5057
6 568.654,9062 8.571.505,8180
7 568.709,1529 8.571.496,9990
8 568.738,0981 8.571.447,7512
9 568.716,4929 8.571.431,7090
10 568.704,4160 8.571.402,7789
0 568.708,3415 8.571.381,9346

Área: 13.105,45m²

 Parágrafo único. A área de terreno objeto deste Decreto será destinada a implantação 
do sistema viário que ligará o bairro de Mussurunga à Avenida Luiz Viana Filho/Paralela, conforme 
projeto aprovado para o local.

 Art. 2º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio 
Ambiente - SEDHAM, autorizada a promover a efetivação da desapropriação amigável dos bens 
referidos no art. 1º na forma da legislação vigente.

              

autorizada a Procuradoria Geral do Município - PGMS, para em nome da expropriante, mover 
a ação competente, podendo, na petição inicial ou no curso do respectivo processo, solicitar 

obtenção da imissão na posse dos bem declarado de utilidade pública.

Art. 3º - Para efeito do que dispõe o presente Decreto, a Secretaria Municipal da 
Fazenda - SEFAZ fornecerá logo lhe sejam solicitados, os recursos necessários segundo as 



      

       

       

       

          

            

          











rubricas orçamentárias próprias.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor, na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 04 de dezembro de 2012.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

OSCIMAR ALVES TORRES
Secretário Municipal da Fazenda, em exercício

PAULO SÉRGIO DAMASCENO SILVA
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente

ANEXO AO DECRETO Nº 23.563/2012

DECRETO DE 04 DE DEZEMBRO DE 2012

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

RESOLVE:

Nomear Sub Judice em Comprimento a decisão proferida nos autos da Ação 
Ordinária nº. 0389157-73.2012.805.0001 nos termos dos artigos 10 e 11 da Lei Complementar 
01/91, com redação alterada pela Lei Complementar nº. 34/2003, os candidatos habilitados em 
Concurso Público, no cargo a seguir indicado, da estrutura da Secretaria Municipal de Saúde - 
SMS.

O candidato deverá comparecer, no prazo legal, a SEPLAG, situada à Av. Vale dos 
Barris, nº. 125 para tomar posse, das 08:00 às 13:00h, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a 
partir da publicação desta Nomeação, munido da mesma documentação original entregue no ato 
da convocação. 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 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.

TÉCNICO EM SERVIÇOS DE SAÚDE - TÉCNICO DE ENFERMAGEM - 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA / - / 30H

NOME RG
JOELMA DOS SANTOS ROCHA 0652452701

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 04 de dezembro de 2012.

RETIFICAÇÃO

No Decreto s/nº de 08/08/2012, publicado no DOM de 09/08/2012 e republicado no DOM de 25 a 
27/08/2012, referente a incorporação na COGEL do empregado público EDSON REIS SANTANA,

Onde se lê:  
Analista de Processos Organizacionais A, nível 1.

Leia-se:       
Analista Jurídico A, nível 1

RESOLUÇÃO Nº 06/2012RESOLUÇÃO Nº 06/2012,

Carnaval 2013.

O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares, no uso de suas atribuições que 
lhes são conferidas pelos artigos 260 e 261 da Lei Orgânica do Município de Salvador e a Lei 

de 2013, com base nas Assembleias dos Blocos realizadas nos dias 18 e 19/10/2012. 


