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DECRETOS NUMERADOS 

DECRETO Nº 32.784 de 31 de agosto de 2020

Altera dispositivos do Decreto nº 32.085, de 23 de 
dezembro de 2019, que “Institui Operação Especial 
de Fiscalização Urbanística e Ambiental 2020 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e 
Urbanismo - SEDUR”, na forma que indica.

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

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 
Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que o Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios, 
no âmbito de suas competências e em seu território, podem adotar, respectivamente, medidas 
de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da 
pandemia do novo coronavírus, sem a necessidade de autorização do Ministério da Saúde para a 
decretação de isolamento, quarentena e outras providências;

Considerando que como medidas de saúde pública para conter o avanço da 
pandemia e preservar o maior número de vidas foram adotadas pelo Município medidas temporárias 
de isolamento social e ações restritivas para o funcionamento de atividades de diferentes setores 
econômicos;

Considerando que foi instituído plano de fases e indicadores para garantir a 
retomada das atividades econômicas e sociais e assegurar que a reabertura seja feita de forma 
gradual, ordenada e segura e com regras voltadas à mitigação da transmissão e do contágio pelo 
novo Coronavírus;

Considerando que foram definidos o protocolo geral para funcionamento das 
atividades econômicas e sociais, assim como os protocolos setoriais, em conjunto com o Governo 
do Estado da Bahia;

Considerando que é de competência da SEDUR a fiscalização, no que tange à 
ocupação e uso do solo, das restrição impostas no Município como medidas de saúde pública 
para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, bem como a observância dos protocolos de 
funcionamento dos estabelecimentos; 

Considerando que a fiscalização de restrições impostas e protocolos de retorno, 
como medidas de saúde pública, tem previsão de aplicação durante todo o ano de 2020;

Considerando que o Decreto nº 32.085, de 23 de dezembro de 2019, que instituiu a 
gratificação por operações especiais de fiscalização urbanística e ambiental da SEDUR, é anterior 
à decretação do estado de calamidade pública e que a presente regra não tem o escopo de inovar, 
criando ou concedendo vantagens já não previstas no ordenamento jurídico municipal;

Considerando que o estado de calamidade pública em decorrência do novo 
coronavírus foi reconhecido pela Assembleia Legislativa conforme Decreto Legislativo nº 2042, de 
23 de março de 2020;

Considerando que existe amparo orçamentário no valor previsto para as operações 
especiais na Lei Orçamentária anual de 2020, informação que consta do Processo Eletrônico nº 
3110/2020,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o art. 5º do Decreto nº 32.085, de 23 de dezembro de 2019, que 
passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 5º Fica fixado, como limite das despesas com o custeio da Operação Especial 
de Fiscalização Urbanística e Ambiental 2020, o valor de R$ 726.571,00 (setecentos e vinte e seis mil, 
quinhentos e setenta e um reais), devendo ser observada ainda a existência de dotação orçamentária 
e disponibilidade financeira da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo - SEDUR.”   
(NR) 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 31 de agosto de 2020.
 

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito

KAIO VINICIUS MORAES LEAL

Chefe de Gabinete do Prefeito

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário Municipal de Gestão

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA 

Secretário Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo 

DECRETO Nº 32.785 de 31 de agosto de 2020

Autoriza o pagamento de parcelas do “Auxilio 

Salvador por Todos”, na forma do disposto na Lei 

Municipal nº 9.531, de 25 de junho de 2020.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso 

das atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista 

o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e na a Portaria MS/GM nº 356 de 11 de março 

de 2020,

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII) pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 

da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 

pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

Considerando que como medida para conter o avanço da pandemia e preservar o 

maior número de vidas foram adotadas pelo Município medidas temporárias de isolamento social 

e ações restritivas para o funcionamento de atividades de diferentes setores econômicos, incluindo 

setores da própria administração municipal;

Considerando que o Auxílio Salvador por Todos foi instituído com o objetivo de 

garantir ao cidadão que não tem vínculo formal de emprego as condições mínimas de sobrevivência 

durante o período de pandemia, tendo em vista a desaceleração dos setores econômicos;

Considerando que foi instituído, na forma do Decreto nº 32.580 de 15 de julho de 

2020, um plano de fases e indicadores para garantir a retomada das atividades econômicas e sociais 

e assegurar que a reabertura seja feita de forma gradual, ordenada e segura e com regras voltadas 

à mitigação da transmissão e do contágio pelo novo coronavírus;

Considerando os dados da economia demonstram queda nas receitas públicas e 

no nível de emprego e renda, bem como a necessidade de atuação contracíclica do Poder Público, 

promovendo, no campo da economia programas e ações de transferência de renda, oferta de crédito, 

subsídios e desoneração tributária, dentre outras;

Considerando a existência de disponibilidade orçamentária e financeira para 

realização da despesa, conforme consta da informação do Processo Eletrônico nº 3083, de 2020,

 

DECRETA:

Autoriza o pagamento das parcelas do Auxílio Salvador por Todos 

Art. 1º Fica autorizado o pagamento das parcelas do “Auxílio Salvador por Todos”, na 

forma do disposto no art. 2 º da Lei Municipal nº 9.531, de 25 de junho de 2020.

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

efeitos a 30 de julho de 2020.

 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 31 de agosto de 2020.

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO  

PREFEITO 

KAIO VINICIUS MORAES LEAL 

CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO

LUIZ ANTÔNIO VASCONCELLOS 

CARREIRA 

CHEFE DA CASA CIVIL

THIAGO MARTINS DANTAS 
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO

PAULO GANEM SOUTO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM 

PÚBLICA

BRUNO OITAVEN BARRAL

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

LEONARDO SILVA PRATES

 SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

JOÃO RESCH LEAL 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
SUSTENTABILIDADE, INOVAÇÃO E 

RESILIÊNCIA

FÁBIO RIOS MOTA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE

JULIANA GUIMARÃES PORTELA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO 
SOCIAL E COMBATE À POBREZA, EM 

EXERCÍCIO
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VIRGÍLIO TEIXEIRA DALTRO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
MANUTENÇÃO DA CIDADE

JOSÉ SERGIO DE SOUSA GUANABARA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO  E URBANISMO

PABLO RODRIGO BARROZO DOS ANJOS 

VALE 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA 
E TURISMO

SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO, 
ESPORTES  E LAZER

LUCIANO RICARDO GOMES SANDES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
INFRAESTRUTURA E  OBRAS PÚBLICAS, 

EM EXERCÍCIO

JOSÉ PACHECO MAIA FILHO 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
COMUNICAÇÃO

 OILDA REJANE SILVA FERREIRA 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DA REPARAÇÃO 

 ROGÉRIA DE ALMEIDA PEREIRA DOS 

SANTOS  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS 

PARA AS MULHERES, INFÂNCIA E 
JUVENTUDE 

MARIA RITA GÓES GARRIDO 

CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DECRETO Nº 32.786 de 31 de agosto de 2020

Prorroga, em caráter excepcional, o prazo de 

vigência dos efeitos das Certidões Negativas 

emitidas pela Secretaria Municipal da Fazenda 

e da condição de contribuinte adimplente, e dá 

outras providências. 

 

PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhe conferem o inciso V do art. 52 da Lei Orgânica do Município e o estabelecido no 

§2° do art. 277 da Lei municipal n. 7.186, de 27 de dezembro de 2006;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 32.256, de 16 de março de 2020, que 

dispõe sobre medidas de prevenção e controle para a enfretamento do COVID-19 no âmbito do 

Município de Salvador em razão da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde, em decorrência da Infecção Humana pelo 

novo Coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 32.268, de 18 de março de 2020, que declara 

situação de emergência no Município de Salvador para o enfrentamento da pandemia decorrente 

do Coronavírus, de importância internacional, enquanto perdurar a Declaração de Emergência em 

Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), pela Organização Mundial da Saúde; 

CONSIDERANDO o Decreto municipal nº 32.699, de 14 de agosto de 2020, que 

prorroga medidas de prevenção e controle para enfrentamento do COVID-19, no âmbito do Município 

do Salvador,

DECRETA: 

Art. 1º Fica prorrogado, em caráter excepcional, para 30 de setembro de 2020, o 

prazo final de vigência dos efeitos das Certidões Negativas e verbo-ad-verbum de débitos tributários 

já emitidas e com vencimentos no período de 16 de março de 2020 a 29 de setembro de 2020, 

previsto no caput do art. 1º do Decreto 32.576, de 13 de julho de 2020, em razão da pandemia do 

novo coronavírus (COVID-19). 

§ 1º Fica prorrogada, ainda, a possibilidade de requerimento da certidão negativa ou 

verbo-ad-verbum de débitos tributários, exclusivamente, do período anterior a 16 de março de 2020, 

estabelecido no § 2º do art. 1º do Decreto nº 32.576/2020.

§ 2º No caso de parcelamento de débito em andamento, o prazo a ser considerado 

para efeito do caput e do § 2º do art. 1º do Decreto nº 32.576/2020 passa a ser de 01 de abril a 30 

de setembro de 2020. 

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

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 31 de agosto de 2020.  

ANTONIO CARLOS PEIXOTO DE MAGALHÃES NETO

Prefeito 

KAIO VINICIUS MORAES LEAL 

Chefe de Gabinete do Prefeito

PAULO GANEM SOUTO 

Secretário Municipal da Fazenda

DECRETOS SIMPLES 

DECRETOS de 31 de agosto de 2020

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

atribuições,

R E S O L V E :

Nomear DANIELA SANTOS BAHIENSE DA COSTA, para exercer o cargo em comissão de 

Gerente Tipo I, Grau 52, da Gerência Operacional de Unidade de Saúde da Família Dom Avelar, Tipo 

A2 - Distrito Sanitário Pau da Lima, da Secretaria Municipal da Saúde.

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

atribuições e tendo em vista o que consta do processo 1542/2018 - SEMOP e com fundamento no 

artigo 47 da Lei Complementar nº 01/91,

 

R E S O L V E :

Considerar exonerado, a pedido, desde 01/04/2018, o servidor RICARDO HENRIQUE 

SANTOS ANDRADE, matrícula 812105, do cargo de Agente de Fiscalização Municipal, na área de 

qualificação de Agente de Fiscalização Meio Ambiente e Serviços Público, código 24002, lotada na 

Secretaria Municipal de Ordem Pública.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DO SALVADOR, em 31 de agosto de 2020.


