






DECRETO Nº 23.708 de 21 de dezembro de  2012

Publicado no DOM de 22 a 24/12/2012.
Republicado por ter saido com incorreção

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa, 

da unidade orçamentária, 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 V da Lei Orgânica do Município e em 

conformidade com o § único do artigo 29 da Lei  nº 8.067, de 31 de agosto de 2011,

DECRETA: 

Artigo 1º- Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa de 2012, da unidade 

orçamentária indicada no anexo integrante a este Decreto. 

Artigo 2º - A Unidade Orçamentária abrangida por este Decreto e a Coordenadoria 

Central de Monitoramento da Execução Física e Orçamentária, deverão proceder aos registros 

resultantes do presente ato. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 21 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 23.708 / 2012



       

        

       

DECRETO Nº 23.728 de 26 de dezembro de 2012

Enquadra logradouros da rede viária do Município 
do Salvador e dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
das atribuições que lhe conferem os incisos v e IX do artigo 52 da Lei Orgânica do Município do 
Salvador de 05 de abril de 1990, e com fundamento no inciso I do artigo 41 da Lei 3.377, de 24 de 
julho de 1984 e no artigo 192 da Lei 7.400, de 21 de fevereiro de 2.008,

CONSIDERANDO a conclusão de obras de vias estruturantes,

CONSIDERANDO a elaboração de importantes projetos que objetivam complementar 
o sistema viário existente,

D E C R E T A:

Art.10 - Ficam enquadradas no sistema viário básico da rede viária de Salvador as vias 
relacionadas no Anexo I deste Decreto e assinaladas na Planta do Anexo II.

Art.20 - Os parâmetros técnicos observados no enquadramento das vias hierarquizadas 
por este Decreto são aqueles estabelecidos no artigo 192 da lei 7.400, de 21 de fevereiro de 2008, 
e no quadro 03 do anexo 2 da mesma Lei.

Parágrafo único - Para as vias hierarquizadas por este Decreto e que não atendam 
aos parâmetros estabelecidos pelo quadro 03 do Anexo 2 da Lei 7.400/2008, os pedidos de 






 

respectivo alinhamento. 

Art. 30- Integra o presente Decreto o Anexo I que relaciona as vias ora hierarquizadas 

Art. 40 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 26 de dezembro de 2012.

JOÃO HENRIQUE 
Prefeito

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

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

ANEXO AO DECRETO Nº 23.728/2012

ANEXO I
Hierarquização de vias com obras concluídas e projetadas

CATEGORIA DA VIA NOME DA VIA
Via Expressa
Via Arterial I

Via Arterial II
Via Coletora I

DECRETO nº 23.729 de 26 de dezembro de 2012

exercício de atividades de carcinocultura nas 
ilhas que indica, nos termos da Lei Federal 
12.651/2012, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso 
de suas atribuições conferidas por Lei:

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal 12.651, de 25 de maio de 2.012, estabelece 

apicuns e salgados;

D E C R E T A:

Frades e Santo Antonio com as seguintes dimensões:

I - Ilha de Maré: 335.652,03m2 (trezentos e trinta e cinco mil seiscentos e cinquenta e 
dois metros quadrados e três decímetros quadrados);

II - Ilha dos Frades: 136.556,63m2 (cento e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e 
seis metros quadrados e sessenta e três decímetros quadrados);

III - Ilha Santo Antônio: 10.917,89m2 (dez mil novecentos e dezessete metros 
quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados).

Art. 2º - Integra o presente Decreto o mapa nº 00 que contém a delimitação das áreas 
referidas no artigo anterior.

Art. 3º - Para atender o disposto no artigo 11 da Lei Federal 12651, de 25 de maio 
de 2.012, quanto à limitação de se permitir o exercício da atividade de carcinocultura em 35% 
(trinta e cinco por cento) do total das áreas de apicuns, foram selecionadas as áreas indicadas no 
Mapa nº 00, que totalizam 169.094,25m2 (cento e sessenta e nove mil e noventa r quatro metros 
quadrados e vinte e cinco decímetros quadrados) representando a área permitida. 

Art. 4º - As atividades de carcinocultura a serem instaladas nas áreas de apicuns 
autorizadas por este Decreto, deverão ser licenciadas na forma da legislação que lhes forem 
próprias.

. 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 26 de dezembro de 2012.

JOÃO HENRIQUE
Prefeito

GERALDO DIAS ABBEHUSEN
Chefe da Casa Civil

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


