
Assunto de Pauta Proposto Assunto Assunto Especifico Ponto Nevrálgico
Execut. 

Municip.

Legisl. 

Municip.

Execut. 

Estadual

Legisl. 

Estadual

Execut. 

Federal

Legisl. 

federal.

Judiciário 

Estadual

Judiciário 

Federal
Meta Inicio

Monitora-

mento

Resultado 

Final

Mês
cada 

Meses
Meses

FORUM 1

Avaliação transparente das contas , despesas nas obras da nova Fonte Nova , que 

poderia ter sido reformada no padrão Manual da FIFA , sem implosão por menos do 

que a 1/2 de investimento, inclusive centro aquático e ginásio, e os governantes 

optaram pela opção mais cara do mundo : 1,6 Bilhão de reais em um contrato PPP de 

35 anos com o consorcio OAS e Odebrecht que são as que coincidentemente são 

especialistas em financiamentos de campanhas eleitoreiras na Bahia e no Brasil;

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Obras da COPA e 

seus gastos em 

detrimento de que 

rubrica 

orçamentaria e idenf

Sindicância  do executivo. e 

legislat. ref. aos recursos federal e 

estadual  e responsabilização 

jurídico dos responsáveis

X       Acordo 

de Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       

Acordo 

de Forca 

Tarefa se 

tiver 

demanda

X       

Acordo 

de Forca 

Tarefa se 

tiver 

demanda

Sindicância dos  2 Tribunais de Contas e MP´s 

ajuizando os casos e judiciário instalando uma forca 

tarefa anticorrupção, de impropriedade admin. e de 

PPP/Concessões

set/13 2 6

FORUM 2

Avaliação transparente das contas , despesas nas obras do Metrô da Bonocô , com 

cobrança e execução Imediata dos construtores , punição rigorosa dos agentes 

públicos e privados envolvidos e abertura de nova licitação pública complementação 

das obras e da futura concessão para funcionamento do sistema metroviário ; 

torraram mais de 1 Bilhão de reais e ainda está inviabilizada operacionalmente

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Obra de Mobilidade 

e responsabilidades 

pelos excessos de 

gastos

Sindicância  do execut. e legislat. 

ref aos recursos federal, estadual 

e municipal e responsabilização 

jurídico dos responsáveis

X                 

Acordo de 

Audit.

X               

Acordo de 

Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       Acordo 

de Audit.

X       

Acordo 

de Forca 

Tarefa se 

tiver 

demanda

X       

Acordo 

de Forca 

Tarefa se 

tiver 

demanda

Sindicância dos  3 Tribunais de Contas e MP´s 

ajuizando os casos e judiciário instalando uma forca 

tarefa anticorrupção, de impropriedade admin. e de 

PPP/Concessões

set/13 2 6

FORUM 3

Avaliação transparente das contas , da contabilidade e uso das TRANSCONS nas 

novas licenças e alvarás concedidos pela SUCOM e SEDHAM a partir de 2008 , pós- 

aprovação do PDDU de 2008 , com cobrança e execução Imediata dos construtores 

que usaram indevidamente , e punição rigorosa dos agentes públicos e privados 

envolvidos ;  valores que superam 1,5 Bilhão de reais em renúncia fiscal municipal ;

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Gestão urbana e 

financeira

Auditoria da contabilidade do 

Transcom desde seu inicio e 

identificação de eventuais 

inconsistência e seus responsáveis

X                  

Contrato. da 

Audit.

X                

Acomp. da 

Audit.

X       

Acordo 

de Forca 

Tarefa se 

tiver 

demanda

Apresentação do executivo ao legislativo   o relatório  

de uma auditoria independente da contabilidade e 

movimento (em banco de dados relacionados e 

georeferenciado do origem, destino e estoque com 

seus conformidades legais) do  TRANSCON e 

publicação no site de transparência, para fins de 

avaliação em audiências publicas e pelo Conselho da 

Cidades para fins de avaliação final e resolução final 

sobre a as inconsistências e melhorias de gestão ao 

executivo.

ago/13 2 6

FORUM 4

Avaliação transparente das dívidas, da concessão e das limitações legais  de uso  do 

terreno do Parque Atlântico /Aeroclube desde 1996, com cobrança e execução 

Imediata dos devedores , punição rigorosa dos agentes públicos e privados 

envolvidos e abertura de nova licitação pública para futura concessão de uso do solo 

deste importante parque urbano ; valores que superam os 35 milhões de reais em 

renúncia fiscal municipal e ainda reconhecendo  valores indefinidos dividas incógnitas 

pela gestão anterior;

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Gestão urbana e 

financeira

Auditoria da concessão, contratos, 

acordos, normas legais e 

realizações das partes e sua 

legalidade, economicidade e 

eficiência. Afastamento deste caso 

o Superint. da SUCOM do caso por 

ter sido o adv. da concessionaria 

Aliance.

X                 

Contrato. da 

Audit.

X              

Acomp. da 

Audit.

X       

Acordo 

de Forca 

Tarefa se 

tiver 

demanda

Apresentação do executivo ao legislativo   o relatório  

de uma auditoria independente (sem ser a que já 

tratou do caso e esta sendo questionado) do 

histórico da concessão e publicação no site de 

transparência, para fins de avaliação em audiências 

publicas e pelo Conselho da Cidades para fins de 

avaliação final e resolução final sobre a as 

inconsistências e diretrizes de saneamento do caso 

para a gestão do executivo.

ago/13 2 6

FORUM 5

A avaliação transparente das locações obscuras de áreas públicas e de lazer de nossa 

capital para eventos privados como o Camarote Salvador alijando a população de 

desfrutar desta importante praça pública em Ondina para privilegiar a instalação de 

monstrengos sobre andaimes por preços irrisórios diante do que é arrecadado pelo 

locatário ( em torno de 60 milhões de reais ) ; além de punição rigorosa dos agentes 

públicos e privados envolvidos nesta cessão de uso de solo publico urbano ;

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Contratos e 

concessões de áreas 

e praças  publicas 

para fins comerciais

Auditoria referente o equilíbrio 

contratual e a preservação do 

interesse publico da concessão 

e/ou  contratos de locação para 

fins comerciais da praça de 

Ondina e outras áreas publicas .

X                  

Contrato. da 

Audit.

X            

Acomp. da 

Audit

X      IBAMA 

Parecer 

sobre 

compart. do 

PL PDDU c/ 

legisl. 

Federal

 Contratar  Auditoria independente sobre a 

legalidade dos  processos e atos do executivo e 

legislativo ate o sancionamento das leis em questão, 

como a relação de interesse publico e privado de 

seus conteúdos e as responsabilidades de eventuais 

atos ilícitos.  todo sobre acompanhamento de 

representantes do MP-Ba e representantes da 

sociedade.   Cumprir o Acordo firmado com o MP-ba 

e reformular o PDDU e LOUOS. Este processo inicia-

se com a apresentação e discussão  em audiência 

publica do Termo de Refercia e demandas para a 

elaboração do plano e das normas legais, como a 

formação de GT do Conselho da cidade de 

acompanhamento dos trabalhos do plano. No final o 

cumprimento das normas legais que procedem o 

envio do projeto de lei ao legislativo e cumprimento 

do legislativo de todo processo de aprovação legal 

deste tipo de lei. Qualquer emenda de conteúdo 

técnico deve ter assinatura de responsável técnico 

que atesta sua sustentabilidade e interesse publico 

no contexto do plano em votação. O projeto de lei 

não pode ser votado em regime de urgência sem o 

pleno acordo das lideranças sobre o cronograma de 

votação. 

ago/13 2 jul/14

FORUM 6

Anulação das atuais leis do PDDU e LOUOS ( 7.400/08 , 8.167/12, 8.378/12 e 8.379/12 

) votadas pelas madrugadas e natais de 2007 , 2011 e 2012 ; punição rigorosa dos 

agentes públicos e privados envolvidos por apresentarem e votarem ( sem nem ler 

em plenário o conteúdo ) emendas sem estudos técnicos e regulamentarem leis que 

somente beneficiam empreiteiros , grandes construtores que não pagaram as 

contrapartidas exigidas pelos instrumentos legais  (LOM, PDDU, Estatuto da Cidade 

etc.) e que geraram super-adensamentos urbanos e caos nos sistemas de 

infraestrutura urbana da capital ; que permitiram ilegalmente a supressão de mais 

150 hectares de Mata Atlântica na região da Paralela e ocupação de terrenos de APP's 

( de preservação permanente ) gerando mais valia imobiliária sem o pagamento das 

medidas compensatórias e mitigatórias que devem passar dos 2 Bilhões de reais ; 

Anulação de 

Legislação sem 

Interesse Publica 

"Fulanizada"

Segurança Jurídica

Auditoria sobre a legalidade dos  

processos e atos do executivo e 

legislativo, a  relação de interesse 

publico e privado de seus 

conteúdos e as responsabilidades 

de eventuais atos ilícitos. Cumprir 

o Acordo firmado com o MP-ba e 

reformular o PDDU e LOUOS

X                 

Contrato. da 

Audit.

X                 

Contrato. da 

Audit.

X      INEMA 

Parecer  

sobre 

compart. do 

PL PDDU c/ 

legisl. 

Estadual

Publicação e Posse dos conselheiros do conselho. 

Revogação das leis que alteram a fome definido pela 

Lei 7400/08  PDDU do conselho e do FUNDURB. 

Auditoria do FUNDURB

ago/13 1 out/13

FORUM 7

Posse imediata do Conselho da Cidade com poder deliberativo eleito na recente 

Conferência de Salvador , com aproveitamento e aplicação total das sugestões 

apresentadas pelos delegados na Conferência  reinstituindo suas atribuições 

definidas na lei 7400/08 PDDU, inclusive as finalidades de recursos e a forma do 

controle do FUNDURB;

Gestão 

Participativa 

Cidadã

 Conselho da Cidade

Publicação e Posse dos 

conselheiros do conselho. 

Revogação das leis que alteram a 

fome definido pela Lei 7400/08  

PDDU do conselho e do FUNDURB. 

Auditoria do FUNDURB

X       Contrato. 

da Audit. do 

FUNDURB

X            

Acomp. da 

Audit.

X Convenio  

SISNAMA 

Ibama/ PMS

X 

Cumprim 

do 

Acordo

X 

Cumprim 

do 

Acordo

Executivo pede revogação das normas legais que 

alteram a lei 6.916/05 e o Legislativo colocar em 

pauta em urgência.     Executivo publica convocação 

para eleição e da posse aos conselheiros e convoca 

na primeira sessão em pauta a instalação dos CT já 

aprovados antes de 12/2011 e especialmente o CT 

de Legislação para fins de formulação da minuta do 

Código de Meio Ambiente a partir da minuta 

apresentado pela comissão mista instituído por 

acordo da Justiça Federal. O COMAM cumpre o 

plano de trabalho e os prazos já aprovados no 

COMAM em 2011

ago/13 1 dez/13

Acordado com a Sociedade

Proposta para Reivindicações  do FÓRUM - A Cidade Também é Nossa 

e Plano de Negociação 

Classificação Competência ou Reinvindicação  Endereçado a 



FORUM 8

Convocação de Eleição e Posse imediata do Conselho do Meio Ambiente COMAM na 

forma da lei  , com poder deliberativo para elaboração e implantação do ainda 

inexistente Código Ambiental para reger o órgão municipal , fazer respeitar as leis 

federais ambientais e urbanísticas nas obras , e liberação de devidos licenciamentos 

ambientais nas obras na capital ; 

Gestão 

Participativa 

Cidadã

Instituição do 

SISNAMA/SISNUMA 

Funcionamento do 

COMAM

Revogação das normas legais que 

alteram a lei 6916/05.  

Convocação para eleição e da 

posse aos conselheiros e 

formulação do PL do Código de 

Meio Ambiente

X Convenio 

SISNAMA 

c/Inema e 

Ibama

X      Acomp. 

dos convênios 

SISNAMA

X Convenio 

SISNAMA 

Inema/ PMS  

X      IBAMA 

Participa na 

CBMA 

Convocação do COMAM para formar o GT de 

organização da conferencia bianual de Meio 

Ambiente.   Elaboração do Relatório da PMS  ref. o 

histórico da situação do Meio Ambiente municipal, 

do desenvolvimento desde da ultima conferencia e 

suas perspectiva de melhoria para o futuro.  

Elaboração da proposta PMS da politica de Meio 

Ambiente para o próximo biênio para fins a discutir 

na conferencia. 

ago/13 2 dez/13

FORUM 9

Convocação de Conferência de Meio Ambiente de Salvador , que não ocorre desde 

2008 , conforme manda a LOM, PDDU além de lei federal que avalia os resultados da 

politica ambiental dos anos anterior e definirá a dos próximos anos, com 

aproveitamento e aplicação total das sugestões apresentadas pelos delegados nesta 

Conferência a ser realizada até agosto de 2013 ;

Gestão 

Participativa 

Cidadã

Instituição do 

SISNAMA SISNUMA

Cumprimento da LOM e PDDU ref. 

a Conferencia Bianual de Meio 

Ambiente. Relatório da PMS  ref. a 

histórico da situação do Meio 

Ambiente municipal e suas 

perspectiva para o futuro. 

Proposta PMS da politica de Meio 

Ambiente a discutir na 

conferencia. 

X            

Convoca a 

CBMA

X                 

Acomp. 

Convoca a 

CBMA

X      INEMA 

Participa na 

CBMA 

X       

Acomp. de 

elab. dos 

planos

X      IBAMA 

Parecer 

sobre 

compart. 

dos planos  

legisl. 

Federal

X       

MPBa 

acomp. 

de elab. 

dos 

planos

O Estado apresenta as minutas do Plano Diretor 

Regional da PD-RMS e do Plano Diretor de 

Mobilidade Regional PDMob- RMS  e entorno mais 

os estudos de impacto das grandes obras 

pretendidas ; o Município apresenta as minutas do 

novo PDDU e o PDMMob.,  mais os estudos de 

impacto das grandes obras pretendidas. Avaliação 

em GT´s  dos Conselhos da Cidade, os Legislativos e 

da sociedade para identificar suas condicionantes de  

aprovação dos planos e das grande obras 

pretendidas; a partir deste os planos podem ser 

mandados na forma de projeto de lei para o 

respectivo Legislativo.      

ago/13 2 jun/14

FORUM 10

Reavaliação de todas Obras de Mobilidade, em curso e em licitação que atingem a 

cidade, sem planejamento urbano , se base numa visão da cidade a médio /15-20 

anos) e longo prazo (30-50 anos), sem base em plano municipal e regional de 

mobilidade urbana e sem estudos técnicos do mix de teologias modais ,  sem 

implantação das ciclovias e sem discussão no Conselho da Cidade , tais como :  a 

Ponte Itaparica ( pedagiada ) , ampliação da Linha 1, o metrô linha 2 da av. Paralela 

em regime de PPP , as duplicações das avenidas Orlando Gomes e Pinto de Aguiar , as 

novas avenidas Tamburugy e Av. Atlântica e a Linha Viva ( em regime de PPP e que 

deve ser pedagiada ), que não privilegiam o transporte coletivo publico a adequado a 

necessidade das comunidades que verdadeiramente são usuárias de transporte 

público, tais como Cajazeiras e subúrbio e recôncavo ; obras que somadas passam 

dos 12 Bilhões de reais .

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Sustentabilidade  

com os               

Plano Diretor de 

Mobilidade 

Municipal de 

Salvador e Regional 

da RMS

Estado : Apresenta minutas dos  

Plano Desenv. Regional e  Plano 

Diretor de Mobilidade Regional da 

RMS e os estudo de impacto das  

grandes obras;        Município:  

Apresenta as minutas do novo 

PDDU e do PDMob. municipal e os 

estudos de impacto das grandes 

obras.  Avaliação dos Conselhos 

de Cidade, Legislativos e 

Sociedade  dos planos e o impacto 

das grandes obras propostas.    .

X                 

PDDU 

PDMMob

X            

Acomp. de 

elab. dos 

planos

X      INEMA 

Parecer  

sobre 

compart. 

dos planos  

c/ legisl. 

Estadual

Executivo :  Formatação e  Implantação do Sistema 

de Gestão Participativa  na definição de metas com 

entrega monitorada de resultados                                                       

Legislativo : Formatação e  Implantação do Sistema 

de Gestão Participativa da definição de metas e com 

entrega monitorada de resultados Definição de 

plano de metas e índices de monitoramento de 

melhorias.                     Estruturação do sistema de 

conselhos , conferencia de conselhos, fóruns, 

conferências e

comissões permanentes em conformidade com o 

SMPG -Sistema Municipal de Planejamento e Gestão 

definido Titulo IX, Desenv. Politico Institucional, na 

Lei 7400/08 PDDU. 

ago/13 2 abr/14

FORUM 11

Implementação de uma "Política municipal de incentivo à participação cidadã " com 

foco numa gestão com metas consensuadas e de entrega de resultados de melhorias 

efetivas na qual uma nova cultura de participação popular e controle social seja 

implementada, em parceria com os movimentos sociais soteropolitanos, ONGs, 

universidades e entidades e pessoas interessadas. Esta política, com um formato 

operacional de pedagogia da participação, discutiria bairro a bairro suas 

potencialidades e fragilidades para os próximos 20 anos, com formação de lideranças 

locais, ao tempo em que os temas gerais da cidade seriam discutidos em câmaras 

técnicas com a participação de lideranças de toda a cidade. Este processo seria a base 

para a criação de um Plano Diretor de Desenvolvimento  Urbano realmente 

consensuado com a sociedade, por ser elaborado participativamente, como manda a 

Constituição brasileira e assim gerando segurança jurídica e sinergia dos atores em 

relação a um plano de desenvolvimento a médio e longo prazo . 

Gestão 

Participativa 

Cidadã

 Sistema de Gestão 

Participativa  na 

definição de metas e 

de entrega 

monitorada de 

Resultados de 

Melhoria a 

população  

Previsão orçamentário, 

Desenvolvimento e 

implementação  tanto pelo 

Executivo quanto pelo Legislativo 

municipal de um Sistema de 

Gestão Participativa  na definição 

de metas e de entrega 

monitorada de resultados  a 

população, através de índices que 

realmente representam de 

melhoria continuo e avanços 

numa direção de consenso.

X                    

Sist. de Gestão 

Participat. e de 

Entrega de 

Resultados

X                    

Sist. de Gestão 

Participat. e 

de Entrega de 

Resultados

Desenvolvimento e implementação  tanto pelo 

Executivo quanto pelo Legislativo municipal de um 

Sistema de Gestão Participativa  na definição de 

metas e de entrega monitorada de resultados  a 

população, através de índices que realmente 

representam de melhoria continuo e avanços numa 

direção de consenso.

set/13 2 abr/14

FORUM 12

Reestruturação da equipe técnica da Prefeitura de Salvador, especialmente de chefia 

da estrutura administrativa,  substituindo urgentemente sua ocupação por 

partidários políticos, sem qualificação e experiência  para aquele cargo,   por 

funcionários de alta capacidade, competência e experiência  contratados por 

concurso público, com salários compatíveis a a responsabilidade e planos de carreira, 

sobretudo na área de planejamento e urbanismo, transporte, trafego, engenharia, 

obras e na gestão de resultados continuo de melhoria e de recursos públicos; 

Redução da vulnerabilidade e corrupção 

Eficiência de 

Gestão Publica

Redução de 

Vulnerabilidade  e 

Melhoria da 

Eficiência da Gestão 

Publica Municipal

Plano de Redução gradativo do 

cargos comissionarios em troca de 

ocupação pessoas concursados 

com elevada qualificação e 

experiência profissional para fins 

de implanta uma gestão de metas 

e entrega de resultados de 

melhoria continua de resultados

X                    

Sist. de Gestão 

de Entrega de 

Resultados

X                    

Sist. de Gestão 

de Entrega de 

Resultados

Plano de Redução gradativo do cargos 

comissionarios atuais em 70% em troca de 

servidores selecionados por concurso com elevada 

qualificação e experiência profissional para fins de 

implanta uma gestão guiada por metas e entrega de 

resultados de melhoria continua a sociedade, 

set/13 2 jul/16

FORUM 13

Reavaliação dos Decretos de Desapropriação liberados pela PMS nestes últimos 4 

anos por JH com pagamento vultuosos e indevidas; a) Parque das Dunas 

(R$200milhoes)   b)  Clube da Bahia (R$28milhoes) para identificar a economicidade e 

do interesse publica. 

Auditoria do 

Interesse Publico  

e referente aos 

princípios de 

economicidade e 

eficiência

Recuperação de 

recursos públicos  

indevidamente 

gastos

Analises dos processo e decretos 

de desapropriação, suas 

justificativas, avaliações,  fonte, 

fluxo e destino de recursos e 

destinos a fim de avaliar seu real 

interesse publico esu a 

economicidade.

X                   

Contrato de 

Auditoria

X                  

Avaliação do 

resultado de 

auditoria

Diagnostico e conclusão final da auditoria, 

apresentação a publico e plano de saneamento dos 

problemas

set/13 2 jan/14

FORUM 14

Reavaliação de "funcionamento" dos conselhos municipais e estaduais que "não não 

são empossados", que não se reúnem, não tem poderes deliberativos e na maioria 

das vezes, são manipulados pelos governantes ou partidos políticos. " Gestão 

Participativa" contra o monopólio da gestão representativa.

Gestão 

Participativa 

Cidadã 

Diagnostico, 

reestruturação e 

implementação do 

sistema de gestão 

participativa 

Previsão orçamentário, Avaliação 

do conjunto de conselhos  no 

município, base legal e regimental, 

histórico, funcionamento e 

relevância a democracia 

participativa para fim de 

reestruturar e implantar um 

sistema participativo de amplo 

consenso da gestão publica.

X                   

Analise da 

situação e 

proposta de 

estrutura de 

consenso

X                   

Base legal e de 

monitoram. 

do funcionam.

X                   

Analise da 

situação e 

proposta de 

estrutura de 

consenso

X                   

Base legal e 

de 

monitoram. 

do 

funcionam.

X                   

Analise da 

situação e 

proposta de 

estrutura de 

consenso

X                   

Base legal e 

de 

monitoram. 

do 

funcionam.

Conferencia dos Conselhos, Diagnostico dos 

conselhos existentes, posse e funcionamento dos 

conselhos, previsão orçamentaria para uma 

estrutura adm. dos conselho

ago/13 2 jan/14

FORUM 15

Implementação do plano Projeto Cidade Bicicleta  elaborado pelo governo do estado 

(CONDER/SEDUR) com projetos e orçamento (R$42milhoes) pronto para implementar 

no município de Salvador  

Implementação 

de Planos 

existentes

Melhoria de 

Mobilidade de baixo 

custo 

Previsão orçamentário, Captação 

de recursos, projetos executivos, 

convenio com a prefeitura, 

licitação de obras e serviços, 

operando o sistema.

Convenio
Base legal e 

controle

Execução do 

plano com 

cronograma 

e plano de 

metas

Previsão orçamentário, licitação de projetos 

executivos, convenio com a PMS, Licitação de obras e 

implementação funcional, monitoramento dos 

resultados

set/13 2 jan/16


