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Jovens serão qualificados para o mercado de trabalho 
A pref eitura está 
of erecendo cursos 

profissionalizantes para 
absorver a mão-de-obra 

jovem da cidade, gerando 
emprego e renda 

vagas de trabalho, e lembrou a 
instalação do novo call center 
do Branco do Brasil, no Aero
clube Plaza Show, que será inau
gurado, ainda este ano, pelo 
presidente Lula, gerando três mil 
novos empregos. A capital baia
na ganhou de Recife a corrida 
pela instalação do serviço. A Prefeitura Municipal do Sal

vador está oferecendo 21 cursos 
profissionalizantes voltados para 
jovens com baixa escolaridade, de 
bairros carentes e com idade in
ferior a 24 anos. O objetivo é ca
pacitar essa mão-de-obra para 
que possa ser aproveitada nas 
mais de 25 mil vagas oferecidas 
pelo Serviço Municipal de Inter
mediação de Mão-de-Obra 
(SIMM) de profissões muito pro
curadas e que permanecem em 
aberto por falta de qualificação. 

O prefeito anunciou a criação de novos empregos para a primeira 
turma do curso profissionalizante, com 1.910 trabalhadores 

Para o prefeito João Henrique, 
a prefeitura, através da Secreta
ria Municipal de Economia, Em
prego e Renda (Sempre), apon
tou vetores de crescimento ao 
criar uma cartilha com as estraté
gias econômicas para Salvador, 
que teve o apoio da iniciativa pri
vada. "Achamos que tínhamos 
que oferecer novas oportunida
des para jovens e adultos desta 
cidade", afirmou. O SIMMjá co
locou no mercado de trabalho 20 
mil trabalhadores. O PNQjá qua
lificou 4,5 mil jovens e adultos. 
Leia mais na página 3. 

São cursos da área da cons
trução civil, hotelaria, prestação 
de serviços e alimentos, dentre 

outros. O prefeito João Henrique 
proferiu a aula inaugural ontem 
para a primeira turma de 1.91 O tra
balhadores e anunciou a geração 
de 100 mil novos empregos com 
a implantação do Plano Diretor 

Nova passarela no ltaigara 
O prefeito João Henrique firmou parceria com a Pe

trobras para construir uma passarela na avenida ACM, 
em frente à empresa. A prefeitura irá entrar com a mão
de-obra e a estatal irá fmanciar a obra. Além da parceria 
para a construção da passarela, a prefeitura conseguiu 
da empresa petrolífera o patrocínio para a reforma da 
capela e adjacências do Abrigo Dom Pedro 11. Página 3. 

de Desenvolvimento Urbano 
(PDDU) de Salvador. 

Ele disse ainda que a admi
nistração vem trabalhando para 
diminuir o desemprego na cida
de, que carece hoje de 320 mil 

Disponíveis duas mil vagas para alfabetizadores 
Ainda restam duas mil vagas para alfabetizadores que queiram trabalhar 

no Programa Salvador Cidade das Letras/Brasil Alfabetizado, do Ministério 
da Educação e Secretaria Municipal da Educação e Cultura (SMEC e as 
inscrições se encerram no dia 20 de agosto. 

Os candidatos devem fazer a inscrição no SIMM, no Comércio, entre 8h 
e 17h, ou nas Casas do Trabalhador de Saramandaia, Coutos, Cajazeiras, 
Cosme de Farias e Periperi, entre 13 e 17 horas. Contatos através do telefo
ne 0800-285-3111. Os educadores irão ensinar a ler e escrever jovens e 
adultos, a partir de 15 anos, de 124 bairros de Salvador. Para este ano, o 
MEC estabeleceu uma bolsa mensal no valor de R$ 200 para cada alfabeti
zador, que vai trabalhar durante oito meses, com carga horária de 12 horas 
semanais. Os candidatos devem ter ensino médio completo e comprovar 
experiência em sala de aula, através de carteira de trabalho, estágio ou con
tracheque. Para a inscrição também é necessário apresentar original do com
provante de residência e uma foto 3x4. 

Ouvidor participa de encontro 
A convite do governo de Sergipe, 

o ouvidor-geral do Município, Hum
berto Viana, viaja amanhã para Ara
caju, onde participará de um encon
tro entre ouvidores públicos da re
gião Nordeste. O objetivo é estimu
lar a troca de experiências que refli
tam no crescimento e na consolida
ção da atividade de ouvidoria geral. 
As ouvidorias constituem um ins
trumento fundamental para o pro
cesso de democratização e de trans-

parência na área privada e nas admi
nistrações públicas. Segundo Hum
berto Viana, a OGMS, com apenas 
três anos de existência, não deve nada 
nessa área a nenhuma outra ouvido
ria da região. "O modelo de ouvido
ria do município de Salvador pro
porciona diferenciais, além do aten
dimento de segunda instância, como 
projetos que estimulam a participa
ção popular e um setor bem estrutu
rado de pesquisa de satisfação." 
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Orgânica do Município, o Município do Salvador, através dos órgãos da 
administração direta e indireta, deverá promover o estimulo à utilização de 
tecnologias que economizem, bem como de fontes energéticas alternativas que 
possibilitem a redução das emissões de poluentes. 

DECRETA: 

Art. 1° Fica criado Grupo Misto de Trabalho Salvador Solares -
GTSS, sob a coordenação da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio 
Ambiente - SEPLAM com o objetivo de: 

I fazer levantamento de dados estatísticos acerca do uso da 
energia solar no âmbito no Municipio do Salvador; 

11 • estabelecer planos para diagnosticar e apresentar sugestões de 
eficiência energética; 

111 ·congregar os setores da construção civil envolvidos: como 
arquitetos, engenheiros; projetistas e incorporadores visando a sua capacitação 
técnica; 

IV -discutir e propor legislação e incentivos para o uso da energia 
solar; 

V- proceder à divulgação dos estudos e informações referentes à 
energia solar; 

VI -identificar agentes financiadores e promover estudos para 
captação de recursos para implementação de projetos de eficiência energética, com 
ênfase em energia solar e de recursos renováveis. 

Art. 2° O Grupo Misto âe Trabalho, ora criado, será formado por 
representantes dos seguintes órgãos e entidades, conforme as indicações 
formuladas pelos respectivos titulares e ~irigentes: 

1- José Raimundo Ferreira, titular e Luanda Vieira, suplente, da 
Secretaria Municipal do Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente - SEPLAM; 

11 - Bruno Santana, titular e Mateus Wagner, suplente, da 
Secretaria Municipal da Habitação - SEHAB; 

111 - Maira Azevedo, titular e Sandra Galvão, suplente, da 
Superintendência de Meio Ambiente - SMA; 

IV- Tereza Maria Moura Freire, titular e Maria das Graças Coelho, 
suplente, da Universidade Federal da Bahia- UFBA; 

V - Osvaldo Livio Soliano, titular e Maria Olívia Ramos, suplente, 
da Universidade Salvador - Unifacs; 

VI- Marilda F Guimarães, titular e Elenise B. Anunciação, suplente, 
do Centro Federal de Educação Tecnologia da Bahia- CEFET-BA; 

VIl - Renavan de A. Sobrinho, titular e José W. de Andrade, 
suplente, da Empresa Bahiana de Aguas e Saneamento EMBASA; 

VIII- Affonso de G. Junior, titular e Ronaldo Vieira Marnet, suplente, 
da Petróleo Brasileiro S/ A- PETROBRAS; 

IX- Ana C. R. Máscarenhas, titular e Vanessa da C. M. Ribeiro, 
suplente, da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA; 

X - Luciano Muricy Fontes, titular e Marcos N. Vieira Lima, 
suplente, da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da 
Bahia - ADEMI-BA; 

XI- Thales de Azevedo Filho, titular e Lucy Carvalho, suplente, do 
Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia- SINDUSCON-BA; 

XII- Carlos F. C. Faria, titular e Amauricio Gomes Lucio, suplente, 
da Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado Ventilação, Aquecimento 
D. N. Projetistas- ABRA V A; 

XIII- Renato Cunha, titular e Aline Amoedo, suplente, do Grupo dos 
Ambientalistas da Bahia - GAMBÁ; 

XIV- Leandro Amaral, titular e Carlos Lopes, suplente, da 
Organização Sócio-Ambientalista Joguelimpo. 

§1° Os membros integrantes não serã0 remunerados pela atuação no 
Grupo Misto de Trabalho. · 

§2° O Grupo Misto de Trabalho será coordenado pelos servidores 
representantes da Secretaria Municipal do Planejámento, Urbanismo e Meio 
Ambiente - SEPLAM e da Superintendência de Meio Ambiente- SMA. 

§3" A coordenação do Grupo Misto de Trabalho poderá convidar 
profissionais especializados para participarem dos estudos a serem realizados. 

Art. a• o Grupo Misto de Trabalho deverá apresentar relatório 
conclusivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação deste 
Decreto, podendo ser prorrogado por igual período desde que haja motivo 
justificado. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 07 de 
agosto de 2007. 

JOÃO HENRIQUE 
PrA-fPitn 

JOÃO CARLOS CUNHA CAVALCANTI 
Secretário Municipal do Governo 

KÁ TIA CRISTINA GOMES CARMELO 
Secretária Municipal do Planejamento, Urbanismo 

e Meio Ambiente 

ANGELA MARIA GORDILHO SOUZA 
Secretária Municipal da Habitação 

DECRETON° 17.561 de 07 de agosto de2007 
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Aprova o Regimento do Conselho Municipal 
de Direitos Humanos, Cidadania e Defesa 
Social- CMDH, criado pela Lei n• 6.709/2005, 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 52, inciso V, da Lei 
Orgânica do Municipio, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica aprovado o Regimento do Conselho Municipal de Direitos 
Humanos, Cidadania e Defesa Social - CMDH, criado pela Lei n• 6.709/2005, 
que com este se publica. 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO SALVADOR, em 07 de 
agosto de 2007. 

JOÃO HENRIQUE 
Prefeito 

JOÃO CARLOS CUNHA CAVALCANTI 
Secretário Municipal do Governo 

LISIANE MARIA GUIMARÃES SOARES 
Secretária Municipal da Administração 

REGIMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS • CMDH 

CAPÍTULO I 
FINALIDADE E COMPETÊNCIA 

Art. 1• O Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e 
Defesa Social- CMDH, criado pela Lei n• 6.70912005, é o órgão deliberativo da 
Política Municipal de Direitos Humanos da Cidade de Salvador, vinculado à 
Secretaria Municipal do Governo - SEGOV, que tem por finalidade promover a 
eficácia das normas vigentes dos direitos humanos, consagrados na 
Constituição da República Federativa do Brasil. na Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres Fundamentais do Homem e na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos. 

Parágrafo único. Entende-se por direitos humanos, para efeitos 
deste Regimento, os direitos civis, politicos, econômicos, sociais, culturais e 
ambientais assentados nas práticas de integralidade, universalidade e 
interdependência e passlveis de exigibilidade polilica e jurídica, tendo em vista a 
afirmação da dignidade da pessoa humana e ao mesmo tempo a construção de 
uma nova cidadania, entendida como a luta para incorporar â vida pública todos 
os seres humanos. 

Art. 2" Compete ao Conselho Municipal de Direitos Humanos, 
Cidadania e Defesa Social - CMDH: 

I - elaborar Regimento, estabelecendo normas para o seu 
funcionamento; 

11 • aprovar projetos, programas, planos e politicas municipais 
de direitos humanos; 

111 • monitorar a execução da Política Municipal de Direitos 
Humanos; 

IV - elaborar critérios para a aplicação dos recursos e gerir o 
Fundo Municipal de Direitos Humanos; 

V - fiscalizar a execução da Política Municipal de Direitos 
Humanos nas esferas governamentais e não-
governamentais; 

VI • organizar e realizar, a cada 02 (dois) anos, a Conferência 
Municipal de Direitos Humanos; 

VIl • denunciar e investigar violações dos direitos humanos 
ocorridas no Município do Salvador: 

VIII • receber representação que contenha denúncias de violação 
de direitos da pessoa humana e notificar as autoridades 
competentes no sentido de fazer cessar o abuso;manter 
_..._.,.;_..,. ..... _ -- fif• •• _ .. _.,. A ...1; .. :,..._...-.f .... ..,. ..1- J. .. _.__ -. 
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entidades da Administração Municipal, visando coibir abusos 
de poder de qualquer natureza; 

IX • receber e encaminhar às autoridades competentes petições, 
representações, denúncias ou queixas de qualquer pessoa 
ou entidade por desrespeito aos direitos individuais e 
coletivos assegurados na legislação em vigor; 

X • realizar as diligências que reputar necessárias, tomando 
depoimentos de pessoas, inclusive autoridades, e inquirindo 
testemunhas para apuração de fatos considerados lesivos 
aos direitos humanos e, ainda, deslocar-se para localidade 
onde se fizer mister sua presença; 

XI - solicitar aos órgãos públicos federais, estaduais e 
municipais certidões, atestados, informações, cópias de 
documentos e de expedientes ou processos administrativos; 

XII solicitar a autoridade de qualquer nível a instauração de 
sindicâncias, inquéritos e processos administrativos ou 
judiciais para apuração de responsabilidade pela violação 
dos direitos humanos; 

XIII - acompanhar diligências, vistorias, exames e inspeções, com 
acesso a todas as dependências de unidades prisionais, 
estabelecimentos destinados à custodia de pessoas e 
unidades de internamento de adolescentes, localizadas no 
Município de Salvador; 

XIV- instalar comissões temáticas, quando se fizer necessário; 
XV prestar contas, anualmente, em assembléia própria, 

devidamente convocada para este fim. 

CAPÍTULO li 
COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA 

Art. 3° O Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e 
Defesa Social - CMDH possui a seguinte estrutura: 

I · Coordenação do Conselho: 
a. Coordenador Geral; 
b. Vice-Coordenador; 
c. Coordenador Secretário; 
d. Coordenador Tesoureiro; 

11 • Comissão Especial de Recebimento de Denúncias de 
Violação de Direitos Humanos; 

111 - Secretaria Executiva. 

Art. 4° O Conselho Municipal de Direitos Humanos, Cidadania e 
Defesa Social - CMDH é composto por 16 (dezesseis) membros, guardada a 
paridade entre representantes institucionais e de entidades da sociedade civil. 

Parágrafo único. O mandato dos conselheiros é de 2 (dois) anos, 
permitida uma única recondução consecutiva. 

Art. 5° Os a (oito) conselheiros representantes de instituições 
oficiais serão indicados, com seus respectivos suplentes, para um mandato de 2 
(dois) anos, na forma abaixo: 

I - 01 (um) representante do Gabinete do Prefeito; 
11 01 (um) representante da Secretaria Municipal do Governo; 

111 - 01 (um) representante da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social; 

IV· 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educação 
e Cultura; 

V- 01 (um) representante da Secretaria Municipal da Saúde; 
VI - 01 (um) representante da Câmara Municipal de Salvador; 

VIl - 01 (um) representante da Associação Baiana de Imprensa -
ABI; 

VIII- 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil 
OAB, Seção Bahia. 

Art. e• Os a (oito) conselheiros representantes de entidades da 
sociedade civil e seus respectivos suplentes serão eleitos entre as entidades 
filiadas ao Movimento Nacional de Direitos Humanos- Articulação Bahia ou entre 
as filiadas ao Fórum Comunitário de Combate á Violência e/ou ainda entidades 
que há 3 (três) anos sejam, estatutariamente, constituídas como entidades de 
direitos humanos. 

Parágrafo único. Cada membro do Conselho terá um suplente, 
indicado com o respectivo titular pela entidade á qual estão vinculados. 

Art. 7" Os conselheiros, titulares ou suplentes, poderão se afastar 
do CMDH, temporária ou definitivamente, devendo, em qualquer hipótese, 
apresentar seu pedido de afastamento com 15 (quinze) dias de antecedência. 

§ 1° A licença temporária não poderá exceder 60 (sessenta) dias, 
sob pena de se considerada como afastamento definitivo, implicando na 
substituição do conselheiro. 

§ 2° A entidade representada pelo conselheiro afastado 
definitivamente terá o prazo de 15 (quinze) dias para indicar o substituto que 
cumprirá o resto do mandato do conselheiro substituído. 

Art. a• O membro do Conselho perderá o mandato, garantido o 
contraditório e a ampla defesa, nas seguintes hipóteses: 

I - falta, sem motivo justificado, a 3 (três) reuniões consecutivas 
ou a 5 (cinco) alternadas, no período de 1 (um) ano; 

11 • conduta incompatível com os objetivos do Conselho e da 
promoção e garantia dos Direitos Humanos, tais como 
prática de tortura. malversação de recursos públicos, 
discriminação e violência contra grupos vulneráveis, dentre 
outros. 

§ 1° Quando ocorrerem 2 (duas) faltas consecutivas ou 4 (quatro) 
alternadas no período de 01 (um) ano a Coordenação do CMDH notificará a 

Página 8 

entidade ou secretaria. 
§ 2° No caso de conselheiro representante governamental, a 

secretaria que ele representa deverá indicar outra pessoa para sua substituição. 
§ 3° A entidade representante da sociedade civil não será 

prejudicada quando a conduta incompatível com os princípios gerais de direitos 
humanos for estritamente relacionada à conduta pessoal do conselheiro, caso 
em que indicará um substituto. 

Art. 9" A Comissão Especial de Recebimento de Denúncias de 
Violação de Direitos Humanos, instãncia consultiva do CMDN, é composta, 
paritariamente, por 4 (quatro) conselheiros. sendo um deles escolhido pelo Pleno 
para desempenhar as funções de relator. 

Art. 10. A Coordenação será escolhida por eleição dentre seus 
membros e exercida por uma Coordenadoria-Geral, não havendo impedimento 
para a reeleiç!lo dos seus membros por mais uma gestão consecutiva e após 
passada uma gestão em que não se habilitou ao mandato. 

Art. 11. 
I-

11-

111 

IV
V· 

VI· 

CAPiTULOIII 
ATRIBUIÇÕES 

São atribuições dos conselheiros: 
comparecer às reuniões do plenário; 
participar das atividades das comissões e grupos de 
trabalho nos quais forem integrados; 
apresentar relatórios e pareceres jjentro dos prazos fixados 
pela Coordenação e/ou pelos coordenadores de comissões 
ou grupos de trabalho; 
votar e apresentar questões de ordem ou esclarecimentos: 
outras atribuições que forem conferidas pela Coordenação 
do conselho ou do pleno, visando ao melhor desempenho 
dos objetivos do Conselho; 
promover a Conferência Municipal de Direitos Humanos. 

Art. 12. São direitos dos conselheiros: 
I • requerer informações, certidões, atestados, exames, 

acompanhar diligências e solicitar providências à 
Coordenação do Conselho e outras autoridades para o 
melhor desempenho de suas atividades; 

11 • sugerir assuntos para discussão de pauta; 
111 apresentar defesa por escrito nos casos previstos nos 

incisos I e 11 do art. a• deste Regimento; 
IV- receber credencial emitida pelo Poder Público. 

Parágrafo único. É vedado a qualquer conselheiro usar o nome do 
CMDH em atos ou obrigações estranhas aos seus interesses do CMDH. 

Art. 13. 
I -

11 • 

111-

IV-

V
VI-

Vil-

VIII
IX-

Ao Coordenador Geral cumpre: 
coordenar o Pleno e as atividades do CMDH; 
representar o CMDH e delegar representantes, quando 
necessário, sendo que, no caso de delegação permanente, 
deve haver aprovação do Pleno; 
manter os contatos que o CMDH entender necessários junto 
aos órgãos do Poder Público, em nível municipal, estadual e 
federal, ou com entidades não-governamentais; 
representar o CMDH nos atos e convênios que celebrar com 
outros órgãos e entidades; 
representar o CMDH judicial e extrajudicialmente; 
constituir comissões ou grupos de trabalho para estudo de 
matérias especiais, por deliberação do CMDH; 
convocar suplentes e adotar providências para a 
substituição de qualquer membro do CMDH, após 
deliberação do Pleno. nos casos de ausência e vacância; 
cumprir e fazer cumprir as deliberações do CMDH; 
submeter ao Pleno relatório anual das atividades. 

Art. 14. Cumpre ao Vice-Coordenador substituir o Coordenador 
Geral na ausência ou impedjmento deste, bem como auxiliá-lo nas atividades da 
Coordenação. . 

Art. 15. 
I -
li-

111-

IV
V-

Art. 16. 
1-

Ao Coordenador Secretário cumpre: 
convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Pleno; 
comunicar às entidades, ao conselheiro e ao Poder Público 
quando da ausência injustificada, por 2 (duas) vezes, dos 
seus representantes; 
elaborar relatório do CMDH para aprovação do Pleno e 
para, posteriormente, encaminhá-lo aos fóruns da sociedade 
civil, ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo. 
coordenar e monitorar o trabalho da Secretaria Executiva; 
auxiliar o Coordenador na elaboração do relatório anual de 
atividades. 

Ao Coordenador Tesoureiro cumpre: 
solicitar do executivo municipal as providências necessárias 
e os recursos necessários ao atendimento dos serviços do 
CMDH; 

11 - propor critérios para aplicação dos recursos do Fundo 
Municipal de Direitos Humanos; 

111-

IV· 

V· 

VI-

monitorar o Poder Público na gerência de recursos do 
Fundo, zelando pela execução das deliberações do CMDH; 
monitorar as movimentações financeiras referentes aos 
recursos do Fundo; 
informar o CMDH sobre a situação do Fundo e possíveis 
dificuldades no cumprimento das deliberações do CMDH; 
auxiliar o Coordenador na elaboração do relatório anula de 
atividades. 
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Art. 17. 
1-

A Secretaria Executiva, compete: 
proporcionar apoio técnico e administrativo necessário ao 
funcionamento do CMDH; 

11 - secretariar as reuniões plenárias, redigindo e digitando as 

111-

IV-

V-

VI 

VIl-

VIII-

IX-

X· 
XI-

XII-

respectivas atas, bem como proceder á redação das 
deliberações tomadas pelo Pleno; 
registrar todas as correspondências dirigidas ao CMDH e 
respondê-las, em articulação com a Coordenação; 
manter sob sua guarda e responsabilidade o arquivo de 
correspondência, recebidas e expedidas, livros e outros 
documentos do CMDH; 
informar, nas reuniões do Pleno, as correspondências 
recebidas e as expedidas; 
organizar e atualizar o cadastro das entidades registradas 
noCMDH; 
criar os mecanismos de comunicação permanente entre os 
conselheiros; 
divulgar os eventos promo\lldos pelo CMDH ou que se 
articulem com a temática dos Direitos Humanos; 
viabilizar um suporte administrativo sistemático às 
demandas da Comissão Especial de Recebimento de 
Denúncias de Violação de Direitos Humanos; 
encaminhar as deliberações do CMDH; 
apoiar as atividades do Coordenador, Vice-Coordenador e 
Secretário; 
auxiliar o Coordenador-Geral na elaboração do relatório 
anual de atividades. 

Art. 18. A Comissão Especial de Recebimento de Denúncias de 
Violação de Direitos Humanos compete: 

I - receber as denúncias de violação de Direitos Humanos, por 
escrito ou oralmente; 

11 - elaborar e encaminhar para o Pleno parecer sobre cada 
caso recebido, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; 

111- solicitar documentos e informações complementares das 
denúncias; 

IV - solicitar á Secretaria Executiva que acompanhe o seu 
trabalho quando necessário, bem como requerer da mesma 
o material para o desempenho de suas funções. 

CAPÍTULO IV 
FUNCIONAMENTO 

Art. 19. O CMDH terá por sede as dependências cedidas pela 
Prefeitura Municipal do Salvador. 

Art. 20. O CMDH reunir-se-á 1 (uma) vez por mês, ordinariamente, 
e, extraordinariamente, quando convocado pelo Coordenador Geral ou por mais 
da metade dos membros, com até 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

Art. 21. 
I-
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As reuniões do CMDH serão: 
abertas com direito a voz para os presentes, mediante 
prévia inscrição; 
reservadas quando a matéria exigir sigilo para a garantia da 
integridade física, psíquica e moral dos participantes. 

Art. 22. Poderão participar das reuniões, como convidados 
especiais, com direito a voz, representantes de organismos públicos ou privados 
internacionais, federais, estaduais e municipais, do Ministério Público, Poder 
Judiciário e Poder Legislativo. 

Art. 23. O pleno será instalado com o quorum mlnimo de 9 (nove) 
membros entre titulares e/ou súplentes. 

Art. 24. No início de cada reunião, será lida, discutida e aprovada a 
ata da reunião anterior, bem como a pauta da reunião atual. 

Art. 25. Estando presente ao Pleno o titular e o suplente da 
entidade, na hora da deliberação, apenas o titular tem direito a voto, 
resguardado o direito de voz a ambos. 

Art. 26. As deliberações do Conselho só serão aprovadas pela 
maioria simples dos presentes. 

Art. 27. As atas da reunião deverão ser lavradas em livro próprio. 

Art. 28. A Comissão Especial de Recebimento de Denúncias de 
Violação de Direitos Humanos reunir-se, ordinariament~. uma vez por mês, e, 
extraordinariamente, quando convocada pelo Coordenador-Geral e pela metade 
dos seus membros para receber denúncias ou queixas de qualquer pessoa, 
entidade ou órgão, sobre violação de Direitos Humanos e, para realizar os 
devidos encaminhamentos. 

Parágrafo único. As reuniões da Comissão Especial de 
Recebimento de Denúncias de Violação de Direitos Humanos realizar-se-ão 
reservadamente, somente sendo permitida a presença de outras pessoas 
quando reputado necessário pela maioria dos seus membros. 

Art. 29. O CMDH receberá as denúncias apresentadas por escrito 
ou oralmente, casos em que deverá ser reduzido a termo, que serão 
encaminhadas para a Comissão Especial de Recebimento de Denúncias de 
Violação de Direitos Humanos para apreciação e, posteriormente, para 
deliberação do Pleno, garantidos os prazos referidos neste Regimento. 

CAPITULO V 
DISPOSIÇOES GERAIS 
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Art. 30. Para fins de modificação deste Regimento, é necessária a 
aprovação de2/3 dos membros do CMDH. 

Art. 31. Caberá à Secretaria Municipal do Governo dotar o CMDH 
de recursos humanos, materiais e financeiros necessários ao seu 
funcionamento. 

Art. 32. Os casos omissos serão resolvidos pelo CMDH. 

Art. 33. O presente Regimento entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Decreto do ......... Jl.L ............. do ..... .ago.s.tJ:L ................... do 20.0.7. 

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

RESOLVE: 

Nomear GILMAR CARVALHO SANTIAGO para exercer o cargo de 
Secretário Municipal do Governo. 

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

RESOLVE: 

Nomear CARLOS ALBERTO TRINDADE para exercer o cargo de 
Secretário Municipal da Saúde. 

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

RESOLVE: 

Nomear MARIA DAS DORES LOYOLA BRUNI para exercer o cargo 
de Secretária Municipal de Desenvolvimento Social. 

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

RESOLVE: 

Nomear ANTONIA DOS SANTOS GARCIA para exercer o cargo de 
Secretária Municipal da Reparação. 

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

RESOLVE· 

Nomear HUMBERTO EL YSIO DE SÁ ADAMI FILHO para exercer o 
cargo em comissão de Gerente do Centro de Saúde Péricles Cardoso, Grau 52, 
Código 5201, da Secretaria Municipal da Saúde e exonerar, a pedido, do mesmo 
cargo, MARILENE LEAL MIRANDA. 

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

RESOLVE: 

Nomear JONHERIKSON SANTANA LOPES para exercer o cargo 
em comissão de Coordenador, Grau 54, Código 5403, da Coordenadoria de Ações 
Especiais de Promoção da Cidadania da Secretaria Municipal de Articulação e 
Promoção da Cidadania e exonerar, a pedido, do mesmo cargo, MARIA 
AUXILIADORA CARNEIRO DE CAMPOS VIEIRA. 

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

RESOLVE: 

Designar ANTONIO ALMIR SANTANA MÉLO JÚNIOR, 
Superintendente de Transportes Públicos para, cumulativamente. responder pelo 
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