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  Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES INFÂNCIA E JUVENTUDE E 
GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, SALVADOR, 29 DE JUNHO DE 
2022.

FERNANDA SILVA LORDÊLO
Secretária Municipal de Políticas para Mulheres Infância e Juventude

LUCIANO RICARDO GOMES SANDES
Secretario Municipal de Manutencao da cidade - SEMAN

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR PAG: 1

UNIDADE ORIGEM: 

UNIDADE DESTINO:

Valores em R$ 1,00

08.243.0003.125800 33.90.39 2.1.00 52.785

52.785

56000 – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN

560002 –  Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN

TOTAL

ANEXO PORTARIA Nº    07/2022

PROJETO / ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR

 DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO

56000 – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN

58000 – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ

580002 – UG SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ

58002 – SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 356ª

Ao décimo quinto dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte dois, reuniram- se em Assembleia 
Geral Ordinária de número 356ª às 10h no auditório da SEFAZ, localizado a Rua das Vassouras, nº 01, 
Centro, de forma presencial e transmitida ao vivo pelo Facebook, os membros do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA Salvador: 1- Tatiane/SEGOV; 2- Mateus/HC; 
3-Sheilla/Luciana/SPMJ; 4- Edileuza/AEEC; 5-Renato/SEMPRE; 6-Renildo /Brisa-IBCM 07-Ivantete/
Claudio/SEFAZ; 08-Sarita/FJS; 09- Evelin/Ana Paula /SMED; 10-Mariana /Euvaldo/Mariana/União 
Santa Cruz, conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1- Aprovação da ATA 355ª; 
2-Apresentação dos relatórios das Câmaras Técnicas e Comissões; 3- Evento Técnico para as 
instituições; 4-Sede do CMDCA; 5- Edital da Eleição Novo Colegiado; 6- O que ocorrer. A presidenta 
saúda a todos e todas, sinalizando que a equipe esta à disposição com objetivo de auxiliar no que for 
preciso. Brisa (IBCM) solicita, por uma questão de ordem, a inversão da pauta. Solicitando que a pauta 
referente ao Edital do novo Colegiado seja logo analisada, pois teme que ao final da assembleia não 
se tenha o quórum suficiente para aprovação Sheilla (SPMJ) também informa, por uma questão de 
ordem, o declínio das representantes do governo, Sheilla e Luciana (SPMJ), na comissão de eleição 
do novo colegiado, conforme prevê a Resolução CONANDA 105/2005, no artigo 8º, paragrafo 3º, visto 
que ela não foi observada na assembleia anterior e por esse motivo solicita a retirada da 
representatividade do governo e permanência apenas dos representantes da sociedade civil. Tatiane 
(SEGOV) Pergunta se diante dessa alteração, na composição da comissão, não seria necessário rever 
o que já foi elaborado, visto que contou com a participação dos representantes do governo, que 
poderia se fazer uma nova publicação da comissão e puxar uma assembleia extraordinária para 
aprovação do edital. Sheilla (SPMJ) diz acreditar que o colegiado possa legitimar o edital Mateus (HC) 
diz que talvez os próprios representantes da sociedade civil, que compõem a comissão, possam 
definir se mantém ou não as decisões que já foram tomadas. Renildo (IBCM) diz que a pauta hoje é a 
aprovação do edital e o colegiado do CMDCA é quem tem que aprovar, independente de quem 
construiu, até porque, segundo informações, ele foi construído seguindo modelos anteriores, 
inclusive do edital passado, por isso acredita que não há prejuízo de interferências dos representantes 
do governo. A partir de agora a condução deverá ser realizada pela sociedade civil, com a assessoria 
técnica do CMDCA, até porque existe um cronograma para ser cumprido e este colegiado esgota seu 
mandato. Tatiane (SEGOV) Passa a palavra para a conselheira Brisa, presidente da comissão, para 
saber se ela considera que houve a interferência ou não dos representantes do governo. Brisa (IBCM) 
concorda com o conselheiro Renildo, sugere que o edital continue na pauta e seja analisado nesta 
assembleia pelo Colegiado para não haver prejuízo no cronograma, que seja reconstruído e publicado 
a nova composição da comissão e de antemão ela gostaria de comunicar que  vai conduzir esta 
comissão até a presente data, pois vai precisar dedicar-se a outra politica, outro publico e gostaria de 
deixar, pelo menos, o edital já aprovado, para pode avançar. Tatiane (SEGOV) agradece e diz se sentir 
mais segura, após fala da presidente da comissão, assim fica mais tranquila para seguir e conduzir 
a pauta, onde os mais interessados são a sociedade civil, logo se eles acreditam que não houve 
interferências do poder publico ou prejuízo na construção, até porque como foi dito, foi utilizado um 
equipamento construído pela própria sociedade civil, então segue com a inversão da pauta 
apresentando o esboço do edital para eleição do novo colegiado da sociedade civil para o biênio de 
2022 a 2024.  Informa que o esboço do edital foi enviado previamente para todos os conselheiros 
terem esse conhecimento. Inicia apresentação socializando o cronograma, onde se verifica que as 
inscrições estão previstas para acontecerem do dia 20/06, das 08h30min às 16h ao dia 04/07, até às 
14h e a assembleia com a eleição deverá acontecer no dia 18/07, de forma presencial e que a 
cerimonia de posse do novo colegiado deverá acontecer no dia 28/07/2022. Finaliza dizendo que 
acha interessante que a nova composição já seja estabelecida nesta assembleia, inclusive com a 
indicação do novo presidente da comissão. Renildo (IBCM) solicita que seja resolvido depois. Mateus 
(HC) concorda, justificando que nem todos representantes da sociedade civil estão presentes Brisa 
(IBCM) informa que é necessário chamar atenção para uma alteração que foi realizada no item dos 
candidatos e votantes, artigo 3º, onde fala que poderão participar do processo na qualidade de 
candidatas e /ou votantes a organização da sociedade civil com atuação comprovada de pelo menos 
dois anos com registro no CMDCA dentro do prazo de validade, até a presente data, para comprovar 
o atendimento, promoção, defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente em efetivo 
funcionamento em Salvador. Léu Brasil (USC) faz um destaque sobre o  item citado, apresentando 
dois pontos que gostaria de sinalizar: 1º - A Lei municipal fala em mais de dois anos de registro e não 
de dois anos, se houver a consulta a Resolução CONANDA e ao ECA também pode ser verificado o 
mesmo texto de Lei, então chama atenção solicitando que fiquem atentos para que haja a legalidade 
no processo; o 2º ponto de destaque é sobre a participação do Ministério Público no processo, que é 

fundamental, as Resoluções CONANDA deixa isso bem claro, diz lembrar que na eleição passada com 
a participação do MP várias instituições foram impugnadas, não puderam participar do processo 
porque foi encontrado situações irregulares, inclusive de OSC conceituadas. Outro ponto que ele 
gostaria de abordar é sobre os certificados de registros, como vão ficar as instituições que estão com 
suas solicitações em tramites no CMDCA, visto que a demanda esta muito grande e o Conselho esta 
com déficit de funcionários. Aproveita para parabenizar a equipe técnica do CMDCA que tem realizado 
as televisitas, pois tem recebido vários elogios de instituições, assim como as visitas presenciais que 
estão acontecendo para elaboração de parecer dos os projetos que serão financiados pelo FMDCA/
CMDCA. Finaliza dizendo que a comissão deveria analisar essa questão dos certificados, que talvez 
fosse viável fazer da mesma forma feita no edital MPT, para não haver prejuízo para as instituições, 
por fim parabeniza os representantes do governo que reconheceram que esse é um processo da 
sociedade civil, onde ela se organiza e escolhe os seus representantes, da mesma forma que o 
governo escolhe os seus sete representantes governamentais. Sheilla (SPMJ) informa que no edital 
consta que todo processo será acompanhado e fiscalizado pelo Ministério Publico. Léu Brasil (USC) 
diz que viu, mas que só esta reforçando porque ele ainda não percebeu essa participação ativa do MP, 
como em outras ocasiões e as resoluções tratam disso, o CMDCA deve buscar essa participação, 
inclusive para legitimar a eleição. Tatiane (SEGOV) reforça que quanto a isso esta tranquila, pois todos 
os atos são encaminhados, em tempo real, para ciência e conhecimento do Ministério público. Quanto 
ao edital, ficará em aberto a nova composição da comissão e as técnicas, do CMDCA, Edna e Rosineide, 
continuam disponíveis para assessorar a comissão na condução do referido edital. Pergunta de pode 
seguir com a aprovação do edital. Edileuza (AEEC) pergunta como fica as instituições que estão em 
tramites de renovação no CMDCA, de acordo com o questionamento do conselheiro Léu Brasil. 
Tatiane (SEGOV) Acredita que é possível fazer como foi realizado no edital do MPT, condicionando que 
as instituições que deram entrada para renovação possam ser contempladas com inscrições no 
processo, mas caso haja alguma irregularidade na análise das documentações e televisita, ela será 
eliminada posteriormente. Renildo (IBCM) mas se a comissão de registro não finalizar o processo, 
vale o protocolo da solicitação. Tatiane (SEGOV) ela ficara desabilitada, caso ocorra alguma 
irregularidade. Segue com votação e aprovação por unanimidade do Edital de Eleição Novo Colegiado. 
Segue com o primeiro ponto de pauta que é a aprovação da ata AGO 355ª, que é aprovada por 
unanimidade. Segue para o segundo ponto de pauta Relato das comissões, onde informa que a 
Câmara de Registro e inscrições não se reuniu, por isso não haverá relato; A coordenadora da 
Intercâmara de Politicas públicas, orçamento e fundos informa que não houve reunião, por falta de 
quórum, apenas as conselheiras Sheilla e Adriana se fizeram presente e aguardaram 40 minutos, ate 
que não verificando quórum foi desmarcada. A Intercâmara de Infraestrutura e Legislação informa 
que houve uma sessão fechada para encaminhamentos de sindicâncias, mas ainda não foram 
discutidas em assembleia fechada. Passa para o relato das comissões. Sheilla (SPMJ) sobre a 
Comissão da Escuta Especializada- informa que estão na fase final de elaboração do fluxo de 
atendimento para criança e adolescentes, vitimas de violência, de acordo com o que preconiza a Lei 
13.431/201, Escuta Especializada. Aproveita para sinalizar a presença de sua coordenadora, que 
também é membro desta comissão, representando a SPMJ, Sra Dinsjani, assim como a conselheira 
Brisa e ela, que representam o CMDCA. Dessa forma ela traz para apreciação do colegiado o fluxo que 
foi discutido e finalizado, após muitas idas e vindas. Salienta que será o fluxo, a ser seguido, pelos 
espaços que serão lançados pelo município, com o objetivo da não revitimização de crianças e 
adolescentes vitimas de violência. Dinsjani (convidada) saúda a todos e diz que, na verdade, hoje o 
fluxo acontece de forma individualizada e a proposta é unificar esses fluxos de violência, quer seja 
psicológica, física ou sexual pra que possa centralizar em um espaço de escuta com profissionais 
especializados, a intenção é fazer algo diferenciado, com várias salas. Inicialmente serão 03 salas, 
distribuídos pelos territórios de Brotas, Cabula e Liberdade com a proposta de expandir para que as 
crianças, que já são vitimas, não fiquem circulando por toda cidade. Sheilla (SPMJ) lembra que nesse 
GT, também tem representação da: Secretaria Municipal de Saúde, Educação, Assistência Social, 
Politicas para mulheres, Infância e Juventude e Conselho Tutelar, que esse fluxo foi construído, após 
muitas discussões e contribuições, então agora é apresentado para apreciação deste colegiado. 
Tatiane (SEGOV) parabeniza aos membros do GT, lembrando que é uma demanda antiga, que já vinha 
sendo tratada desde 2018, que  fica feliz por todo empenho que esse colegiado tem demostrado nas 
resoluções de todas as questões que são apresentadas, que no ano passado foram mais de 10 
assembleias, só em um mês, todas com quórum, então parabeniza a todos pelo apoio e engajamento, 
acha importante fazer esse registro porque é um ganho do colegiado. Faz votação do Fluxo, que é 
aprovado por unanimidade. Aproveita para fazer os registros e agradecimentos aos apoiadores 
dessa sessão presencial, diz que ela foi pensada para se fazer de uma forma mais dinâmica  e contou 
com a colaboração da PMS, representada pela SPMJ, então faz uma saudação especial a secretária 
Fernanda Lordello e também da coordenadora da Infância, que compareceu de forma presencial, Sra 
Dinsjani Pereira. Agradece a SEFAZ, através da secretaria Geovana Victer, pela cessão do espaço, 
sinalizando que foi uma força tarefa para preparar o local, com muito carinho, deixando-o 
aconchegante para receber a todos. Reconhece a importância das ações que a prefeitura, através das 
secretarias, vem fazendo, também agradece ao Salvador Shopping, ao CMDCA, assim como a 
participação do Sr. Zé Livrório, que faz animações com crianças e hoje veio especialmente para fazer 
essa apresentação do Conselho, agradecer ao vereador Luís Carlos, que se fez presente, mas não 
pode permanecer, porém esta sempre apoiando as ações de crianças e adolescentes, independente 
de onde esteja. Na sequencia passa a palavra para o vice-presidente, que vai falar sobre o mais novo 
GT criado, GT Aeroporto Mateus (HC) informa que na verdade foi uma demanda que chegou para a 
SPMJ e que a secretaria solicitou o apoio do CMDCA para assessora-la nessa missão, que as 
demandas apresentadas pelo Salvador Shopping estão também sendo vivenciadas pelo Aeroporto, 
no que se refere  a situação de violação de direitos que esta acometendo crianças e adolescentes. 
Continua dizendo que  foi verificado que existe uma real necessidade  da equipe e administração. 
Nessa reunião foi socializada a cartilha, que foi produzida pelo GT Shopping, com a estratégia de 
poder dialogar e fazer dessa cartilha uma utilização em outros espaços, que isso foi orientação 
também do MP, que disse que a cartilha estava muito bem feita e poderia ser utilizada em outros 
espaços, em larga escala. Ao retornar comunicou a Tatiane para que ela informasse ao GT Shopping, 
sobre a socialização/utilização da cartilha. Ainda sobre os desdobramentos, informa que o Conselho 
Tutelar, que também participou da reunião, criou um grupo para discussões e criação de um fluxo 
especifico para o aeroporto, que já foi apresentado na assembleia do CT, aprovado e deverá ser 
apresentado na próxima reunião do GT Aeroporto. A conselheira Sheilla sugeriu que o CMDCA ficasse 
responsável pela coordenação desse novo GT, que já conta com a participação do conselheiro Mateus 
e a conselheira Ana Batista. O conselheiro Renildo, que também participou da reunião, manifestou 
interesse em compor o GT, porém não sabe se será possível, pois a orientação do MP é que sejam 02 
representantes por órgão ou instituições. A próxima reunião será no dia 20/06, às 14 horas Tatiane 
(SEGOV) reforça que a deliberação, para representar o GT Aeroporto, foi por Mateus e Ana Batista, 
mas entende que se for possível é sempre bom reforçar a equipe, que vai seguir com a publicação 
das portarias, que fica feliz e busca finalizar a gestão com essas atualizações para não deixar 
pendencias. Sheilla (SPMJ) sobre o FETIPA- Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil informa que neste mês de junho, especialmente dia 12/06, dia Nacional e mundial de 
Combate ao trabalho Infantil, tendo o Brasil, o compromisso de erradicar o trabalho Infantil até o ano 
de 2025, conforme pactuado com a OIT e o FETIPA. Diz que ela, enquanto representante do CMDCA, 
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participou, o ano todo, de algumas ações e encontros macrorregionais, que agora chegou a vez do 
território que abrange Salvador, então haverá uma reunião presencial, no dia 14/07, onde os 
interessados poderão participar através de inscrição no link que será disponibilizado no site. Serão 
discutidas ações para esses municípios e apresentação de experiências exitosas, onde será 
apresentado Edital CMDCA/MPT, através da parceria que trouxe eixos de combate ao trabalho infantil, 
então convida a todos que tenham interesse na participação. Tatiane (SEGOV) agradece a conselheira 
e informa que o CMDCA continua com representação no FETIPA, que foi assegurado recentemente, 
por entender que é um espaço importante, que deverá ser conduzido, pela sociedade civil, nos 
próximos anos. Sheilla (SPMJ) informa que é a terceira gestão que o CMDCA tem assento no FETIPA, 
sendo representados pelas conselheiras Sheilla e Tatiane, titular e suplente, respectivamente.   
Tatiane (SEGOV) sobre o novo Edital da Pandemia, que já foi aprovado anteriormente, aquele que 
estava previsto o valor de um milhão e setecentos mil, mas depois foi reajustado para dois milhões e 
novecentos mil, que foi recomposto a comissão com Tatiane, Ana Batista e Sheilla, representando o 
governo e Mateus, Renildo e Sarita, representando a sociedade civil, com a presidência de Tatiane 
Paixão. Informa que o  edital foi mantido da forma que havia sido aprovado em assembleia, apenas 
com a alteração do valor e calendário, inclusive o processo já foi tramitado, através do E-Salvador nº 
92307/2022, após reunião com o procurador da SPMJ, que deverá sair de férias em julho, por essa 
razão  é preciso acelerar para tentar viabilizar a publicação o mais breve possível.  Apresenta o edital 
com as informações sobre o novo calendário. Aprovado por unanimidade. Segue com a Pauta de nº03, 
evento técnico com as instituições- será direcionado para aquelas instituições que receberam 
recursos e apresentam dificuldades na prestação de contas, porque, muitas vezes, o financiamento 
de recurso acaba complicando a vida das instituições que não possuem o conhecimento adequado 
para prestar contas dos recursos recebidos, então às instituições que serão beneficiadas através dos 
editais, da captação externa ou mesmo do edital MPT. A proposta é trazer técnicos especializados 
para capacitar, orientar e tirar dúvidas contando com a participação dos técnicos do CMDCA, FMDCA 
e SPMJ, talvez para algumas instituições seja uma coisa simples, mas para a grande maioria é 
imprescindível, pois a prestação de contas de forma inadequada pode  atrapalhar    a vida das 
instituições, então o ideal é saber como vai utilizar o recurso publico, o que pode comprar,  de que 
forma e como prestar contas. Ivanete (SEFAZ) coloca a disposição o auditório do SEFAZ e técnicos 
para contribuir com a capacitação. Mateus (HC) recorda  que na época dos resultados da dispensa e 
do edital MPT/CMDCA chamou atenção que são sempre as mesmas instituições a serem beneficiadas, 
talvez pela capacidade técnica que tem, o nohall para fazer projetos, tudo isso acaba ocasionando um 
ciclo vicioso, então acredita na importância desse evento   e se coloca a disposição, não só para este 
evento, mas fazer dele uma capacitação continuada, buscar o apoio das secretarias envolvidas e 
buscar parcerias como a UFBA, que já realizou algumas capacitações, e ate mesmo as próprias 
instituições que quiserem contribuir. Tatiane (SEGOV) diz que pelo que ela esta vendo é o primeiro de 
muitos, que ela vai da o pontapé inicial e deixar a porta aberta para que a próxima gestão possa dar 
continuidade. Carla (convidada) saúda a todos e se apresenta, enquanto presidente da Associação 
Sons do Bem, parabeniza a iniciativa da presidenta do CMDCA e demais conselheiros e fala da sua 
experiência, pois teve suas contas diligenciadas pelo tribunal de contas e hoje ela percebe a 
importância dessa capacitação, que sempre se coloca a disposição para que outras instituições não 
passem pelo que ela passou Eliana (convidada) saúda a todos e se apresenta enquanto presidenta da 
OSC MAPI se coloca a disposição para contribuir com a capacitação e parabeniza o CMDCA pelo 
crescimento e avanços que vem acontecendo ao longo dos anos, primeiro com Renildo, depois com 
Tatiane e já com uma nova gestão a caminho, então ela acredita que essas ações de fortalecimento 
das instituições são muito importantes porque as demandas são sempre crescentes. Tatiane (SEGOV) 
agradece pelas falas e diz que a preocupação surgiu porque como esta no processo de eleição, para 

um novo colegiado, que possivelmente vai chegar e vai demorar um tempo para se situar, ao mesmo 

tempo em que muitas instituições serão beneficiadas, com recursos públicos, pois são: 14 da 

dispensa, 09 de captação externa, 20 do edital MPT e agora mais 29 instituições, com esse novo 

edital. Então somando todas, são 72 instituições recebendo recursos para fortalecer as politicas 

públicas de crianças e adolescentes, que vão necessitar desse apoio. Finaliza dizendo que foi 

pensando nisso que resolveu dar  assistência para essas instituições. Brisa (IBCM) pede licença para 

se despedir, agradece pela oportunidade e a mesa, na pessoa da presidenta, informando que não 

poderá permanecer, pois tem outra demanda e aproveita para se despedir também do Conselho, 

conforme já tinha falado, vai precisar se dedicar a outra politica. Despede-se desejando um feliz São 

João a todos Tatiane (SEGOV) agradece pela sua contribuição e diz que foi muito importante a sua 

participação no CMDCA. Carla (convidada) se reporta a fala do conselheiro Mateus, dizendo que 

embora ele tenha falado que apenas as mesmas instituições são beneficiadas, com financiamentos 

de projetos, nessa gestão foram contempladas várias instituições que nem se conhecia, nunca tinha 

ouvido falar. Lembra que ao final da gestão de Renildo houve a preocupação de como seria a nova 

gestão, principalmente por se tratar do governo, porém foi uma gestão voltada para o social e ela fica 

muito feliz e parabeniza a presidenta por isso. Eliana (convidada) fala da importância da participação 

das instituições nas assembleias e nos eventos promovidos pelo CMDCA, no que todos confirmam. 

Tatiane (SEGOV) Faz votação do evento com as instituições, que é aprovada por unanimidade. Segue 

com o ultimo ponto de pauta - A nova sede do CMDCA, salientando que, na verdade, é a sede do 

CMDCA, pois o Conselho nunca teve uma sede, sempre utilizou o espaço de forma compartilhada e 

agora terá sua própria sede, que esta localizada no terceiro andar do edifício Cidade do Salvador, no 

Comércio. Apresenta o projeto agradecendo aos patrocinadores que contribuíram com a reforma da 

sala que esta alugada pela Prefeitura Municipal de Salvador, o projeto foi elaborado pelo design 

Shirley Santos, irmã da conselheira Sheilla Alban, o Ministério Publico do Trabalho fez doação de R$ 

48.600,00, para reforma e doou todo mobiliário, assim como a SEMAN/SPMJ que esta responsável 

pela obra, que foi iniciada nesta segunda feira, dia 13/06/2022. Então agradece a todos que vem 

contribuindo para que esse espaço, tão almejado, saia do papel. Eduardo (convidado) se apresenta, 

enquanto presidente da OSC Organização Boavistense de Futebol, diz que desenvolve trabalho com 

criança e adolescente desde 2003 e nunca participou de um evento como esse, agradecer pela 

oportunidade, pois trouxe muitos conhecimentos para ele, que  vai levar para sua comunidade.  

Tatiane ( SEGOV) Agradece a todos os envolvidos e finaliza a assembleia para dar inicio a programação 

dos festejos juninos do CMDCA com sorteios de balaios juninos e um delicioso coffee break de 

comidas típicas. Agradece a presença de todos e todas e declara encerrada a sessão da AGO 356ª, às 
11h24min. 

Salvador, 15 de junho de 2022.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO
Presidenta do CMDCA Salvador

EDITAL 001/2022

Republicado devido a alterações apontadas no ofício 001/2022 subscrito pelos conselheiros de 
direito representantes da sociedade civil. Publicado no Diário Oficial do Município em 22 de junho de 
2022, ano XXXV | N º 8.310, página 17.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Salvador - CMDCA, órgão vinculado 
à Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ, convoca as entidades 
da Sociedade Civil Organizada com mais de 2 (dois) anos de registro e funcionamento e registro 
dentro do prazo de validade no CMDCA até a presente data, para a Assembleia de Eleição das 
Entidades Não Governamentais do CMDCA, biênio 2022/2024, nos termos da Lei Federal nº 8.069/90, 
do Art.3º, inciso II da Lei nº 5.204/96 e das Resoluções 105/05, 106/06 e 116/06 do CONANDA, 
que ocorrerá sob fiscalização do Ministério Público do Estado da Bahia, mediante as condições 
estabelecidas neste Edital.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Assembleia de Eleição das Entidades Não Governamentais do CMDCA será realizada no 
dia 21 de julho de 2022, de forma presencial na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescentes - CMDCA, tendo seu início às 09h e término às 13h, salvo motivo de força maior, 
comunicado pela Comissão do Processo Eleitoral.

Parágrafo único - Serão eleitos para o biênio de 2022/2024, 7 (sete) Conselheiros Titulares com 
respectivos suplentes, representantes de entidades não governamentais, com mais de 2 (dois) anos 
de registro e funcionamento.

Art. 2º A Comissão do Processo Eleitoral, responsável pela organização e realização da Assembleia 
de Eleição dos Membros Não Governamentais do CMDCA, em conformidade com a Assembleia Geral 
Ordinária de n.º 354 de 20/04/2022 e 356 de 15/6/2022, compor-se-á por:

Francisco Gildásio de Jesus - Presidente da Comissão 
Mariana Guedes Silva - Membro da Comissão

Assessoria técnica para suporte à Comissão: 
Edna Rita Tosta Alves Neta
Mariluce Cardoso das Virgens Duarte
Rosineide Evangelista Almeida Luz.

Parágrafo único - A participação na Comissão do Processo Eleitoral impede a Instituição de concorrer 
como candidata, todavia, poderá participar como votante no pleito.

DOS CANDIDATOS E VOTANTES

Art. 3º Poderá participar do processo eleitoral na condição de Candidata e/ou Votante, a Organização 
da Sociedade Civil com mais de 2 (dois) anos de registro e funcionamento e registro dentro do prazo 
de validade no CMDCA até a presente data de publicação deste edital.
Art. 4º A entidade deve formalizar o seu pedido, entregando os documentos através de pen drive, bem 
como em envelope lacrado na sede do CMDCA, do dia 20/06/2022 até às 16h do dia 08/07/2022, a 
entrega nas duas modalidades é obrigatória.
Parágrafo único - Nenhum registro de candidatura será admitido fora do período determinado.
Art. 5º Após a entrega, a entidade levará o comprovante de recebimento fornecido pelo CMDCA.
Parágrafo único - O comprovante de recebimento não garante a habilitação automática da Entidade, a 
mesma só será efetivada após análise dos documentos pela Comissão do Processo Eleitoral.
Art. 6º Somente poderão votar e ser votadas no processo eleitoral as organizações com registro 
válido ou com protocolo de renovação até o dia de inscrição, condicionado ao deferimento até o dia da 
eleição, caso a instituição não sanea pendência será desabilitada, há ainda a obrigatoriedade de que 
façam a inscrição prévia no período previsto neste edital, não sendo permitida a inclusão de novos 
candidatos ou votantes após esse período.

DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 7º A entidade interessada em participar do certame deverá entregar presencialmente na sede 
do CMDCA, os documentos elencados abaixo, salvos em pen drive, bem como em envelope lacrado:
a)Requerimento de Inscrição com indicação se Candidata ou Votante, constando a designação de 1 
(um) delegado titular e respectivo suplente (Anexo I);
b) Documento oficial com foto do delegado titular e suplente;
c) Ata de Eleição e Posse da Diretoria atual registrada em Cartório;
d) Estatuto Social registrado em Cartório;
e) Cartão CNPJ atualizado;
f) Comprovante de Registro do CMDCA, com mais de 02 (dois) de inscrição dentro do prazo de 
validade;
g) Relatório de Atividades do ano de 2021;
h) Plano de Trabalho do ano em curso 2022.

§ 1º É de inteira responsabilidade da Entidade, a entrega de todos os documentos listados, assim 
como o correto e completo preenchimento do requerimento de Inscrição.
§ 2º Na análise da comissão eleitoral não serão admitidas inscrições com pendências na 
apresentação dos documentos relacionados nesse artigo, de modo que a ausência de qualquer 
documento ensejará na inabilitação da organização.
§ 3º A documentação recebida será encaminhada para o Ministério Público, que fará vistas das 
habilitações das entidades após o encaminhamento da inscrição para o CMDCA, para análise e 
fiscalização.
§ 4º Não serão aceitas alterações do delegado titular ou suplente no dia da eleição ou fora do prazo 
de inscrição, salvo motivo de força maior devidamente comprovado.
§ 5º A constatação de fraude nos documentos apresentados, a qualquer tempo, motivará a 
impugnação das entidades.
Parágrafo único - É vedada a juntada de documentos novos na fase recursal.

DOS IMPEDIMENTOS
Art. 8º Serão impedidas de concorrer ao pleito:
I - Conselhos de políticas públicas;
II - Entidades que tenham algum tipo de impedimento legal;
III - Entidades que já tenham exercido 02 (dois) mandatos consecutivos, nos dois últimos biênios.
Parágrafo único - Entidades diversas que possuam os mesmos diretores na composição estatutária 
só terão direito a um voto ou a uma candidatura.
Art. 9º Não poderão ser nomeados Conselheiros de Direitos:
I - Representantes de órgão de outras esferas governamentais; II - Conselheiros Tutelares no 
exercício da função.
III Ocupantes de cargo de confiança e/ou função comissionada do poder público, na qualidade de 
representante de organização da sociedade civil; Parágrafo Único - Não deverão compor o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, na forma deste artigo, a autoridade judiciária, 
legislativa e o representante do Ministério Público e da Defensoria Pública com atuação na área da 
criança e do adolescente ou em exercício na comarca no foro regional, Distrital e Federal.


