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governamentais e 04 da sociedade civil, mas que a conselheira Adriana/SEMPRE se encontra em 
gozo de férias. Ivanete/SEFAZ, diz que estão todos empenhados, fala das dificuldades com quórum e 
da complexidade da temática, mas acredita que dentro do prazo consigam entregar. Aproveita para 
conclamar a participação de mais pessoas para fortalecer o objetivo principal que é fazer políticas 
públicas. Edileusa/AECC- concorda e reforça todo o empenho do grupo e acredita que será resolvido 
no prazo. Verbaliza que a fala de Ivanete/SEFAZ contempla a fala dele, são muitas demandas de 
denúncias e a política pública mesmo não é analisada. Finaliza dizendo que é necessário o equilíbrio 
da balança. Ana Batista/SEMOB reforça a fala de Mateus/Hora da criança, diz que esse assunto é 
debatido nas reuniões, que a Câmara de Legislação está sempre voltada para denúncias e não tem 
tempo de fazer políticas públicas. Sugere que ao invés de reuniões extras, sejam reuniões fixas 
no calendário, para que diminua esses fluxos e assim poder se debruçar sobre políticas públicas. 
Tatiane/SEGOV, verbaliza que é importante que estejam todos alinhados e com o mesmo propósito. 
No ponto de pauta nº 5 - Edital pandemia - informa que referente ao calendário, do referido edital, a 
comissão ainda está analisando, de maneira que possa acontecer de forma mais célere. Comunica 
que, como a dispensa não poderá acontecer com o valor total disponível no fundo, pois não existe 
legalidade para se fazer dessa forma. Então uma parte será por dispensa e a outra através do edital, 
que terá o valor em média de 1.600,000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), sendo 10 projetos para
a primeira infância por prefeitura bairro e 06 para criança e adolescentes, projetos, no valor de até 

100,000,00 (cem mil reais) para ser executado em um período de 06 meses. Sendo pensado duas 

formas de parceria: termo de fomento ou termo de colaboração: Apresentando as duas para análise 

e deliberação. Renildo/IBCM sugere que seja apresentado apenas os tópicos da minuta que poderão 

sofrer alterações. Feita leitura dos pontos. 1- Requisitos; 2- Objeto; 3- Eixos; 4 justificativa; 5 - 

critérios de desempate. Renildo/IBCM, chama atenção para o quarto eixo, onde foi mantido o 

enfrentamento do uso de álcool e outras drogas e a inclusão da população de rua. Sinaliza a 

dificuldade de conciliar a situação de rua e o uso abusivo de substâncias psicoativas, diz que é 

inviável a operacionalização com o recurso disponibilizado, fala que conhece essa realidade em 

virtude do trabalho desenvolvido na IBCM. Finaliza dizendo que é melhor propor algo que possa 

acontecer, do que algo que não tenha como ser cumprido. Tatiane/SEGOV- sugere suprimir do eixo II 

e incluir no eixo IV, criança e adolescente em situação de rua. Renildo/IBCM reforça que é essa 

justamente a situação que ele acredita que não seja possível de se concretizar. Eliana/Mapi- saúda a 

todos e fala da questão da contratação da equipe, parece um valor grande, porém para o trabalho que 

vai ser desenvolvido é necessário contratar pessoas qualificadas e assim oferecer atendimento de 

qualidade. Continua dizendo que serão seis meses, com um valor de 100 mil para atender a duas 

realidades distintas. Lucas/Axé- pontua como pertinente a fala de Renildo/IBCM e Eliana/Mapi, ao 

mesmo tempo que acha importante um eixo com a temática da criança e adolescente em situação de 

rua, porém, dialogando com a fala de Renildo e trazendo a experiência do Projeto Axé, diria que a 

inclusão da população de rua no eixo IV, coloca uma complexidade muito grande, que no caso do 

Projeto Axé, que já desenvolve esse trabalho, não teria tanta dificuldade, visto que era só inserir uma 

assistente social ou psicóloga na equipe para trabalhar com essa temática, no entanto, para outras 

instituições, ficaria muito complexo e dispendioso, principalmente se levar em consideração o tempo 

de 06 meses e o valor que será financiado. Sugerindo os dois públicos no eixo IV de forma opcional. 

Tatiane/SEGOV - agradece as contribuições e passa a fala para o conselheiro Evaldo/União Santa 

Cruz, que diz entender e concordar com a fala de Renildo/IBCM e Lucas/AXÉ, são conhecedores das 

temáticas em questão, mas acredita ser necessário um encaminhamento para poder avançar nas 

discussões. Sugere que se coloque em destaque para posterior análise e aprovação. Tatiane/SEGOV 

agradece e informa que já avançou neste ponto, que a fala de Lucas /AXÉ contribuiu muito e ela já se 

sente contemplada com a possibilidade de manter no eixo II ou até mesmo com a segunda opção de 

se colocar opcional, considerando que existe o ideal e o real, devido a aproximação que tem com a 

população e m situação de rua e saber que muitas delas usam drogas principalmente crianças e 

adolescentes, mas se o valor proposto tornar inviável a execução de qualidade, mantemos apenas no 

eixo II pessoas em situação de rua. Um representante do MST- verbaliza que gostaria de aproveitar o 

momento e solicitar a inclusão, na população de rua, das crianças e adolescentes que vivem nos 

assentamentos da cidade de Salvador. Renildo/IBCM e Lucas /Axé informam que pela Resolução do 

CONANDA crianças e adolescentes, que vivem em assentamentos, já estão incluídas em situação de 

rua. Sheila/SPMJ, fala que aproveitando o que Leu Brasil/União Santa Cruz apresentou que se 

pudesse fazer os destaques, como em situações onde se aprova o regimento, que se fizesse os 

destaques dos Eixos II e IV  e quando voltar pra votação, já abre para as discussões para não se 

perder. Renildo/IBCM - Reforça que quando pediu para não colocar situação de rua no Eixo IV, foi 

justamente porque crianças e adolescentes que usam SPA, estão em vários segmentos e em vários 

grupos, não tem como fazer várias especificações de violações que a crianças e adolescentes 

sofrem, porque senão fica para além do que se propõe a execução que é emergencial, com valor e 

público limitado. Não é possível resolver tudo, é necessária compreensão. Tatiane/SEGOV informa 

que está finalizando a apresentação do termo de fomento e vai passar para o termo de colaboração. 

O conselheiro Renildo/IBCM, sugere que o termo de colaboração não seja apresentado agora, visto 

que não é para aplicação imediata e devido tempo avançado, sugere deixar para outro momento. 

Tatiane/SEGOV. Acata a sugestão de Renildo/IBCM, em virtude também do horário, diz que de 

qualquer maneira o documento estar pronto para aprovação, caso apareça novos recursos. Quanto 

aos ajustes dos eixos, informa que serão realizados. Mateus /Hora da Criança diz que foi ótimo trazer 

porque assim todos veem que a comissão está articulada com os documentos prontos para qualquer 

precisão. Carlinda /Sons do Bem-parabeniza o CMDCA e fala de dúvida referente à dispensa, se as 

instituições podem enviar propostas e fala da felicidade desse recorte para o segmento da primeira 

infância. Renildo/IBCM e Mateus/Hora da Criança membros da comissão - informa que será lançado 

duas formas de repasse de recursos, sendo que uma parte será por dispensa por ser mais rápido e 

a outra forma é esse edital que acabou de ser apresentado agora. As propostas serão analisadas de 

forma objetiva, de acordo com os critérios estabelecidos. Todas as instituições poderão enviar para 

análise da comissão, o Conselheiro Mateus/Hora da Criança fez ressalva de que a dispensa existe, 

mas não dispensa as obrigações de prestação de contas, pois funciona da mesma forma que o edital 

de chamamento. Tatiane/SEGOV agradece e reforça o nome dos membros da comissão composta por 

Tatiane, Mateus, Sheila, Renildo, Gustavo e Sarita. Salientando que todos estão aptos para dar 

informações da construção conjunta. Lucas/Axé - só reforça a informação sobre a Resolução 

CONANDA 01/2016, que incluem crianças e adolescentes que vivem em assentamentos, como 

crianças que vivem em situação de rua. Qualquer proposta pode ser embasada nessa Resolução. Leu 

Brasil/União Santa Cruz - solicita a informação sobre os critérios de avaliação que serão utilizados 

para análise e desempate Renildo/IBCM- relata que será utilizado barema, conforme descrito na 

minuta que ora, se apresenta nesta assembleia. Reforça que o recebimento das propostas será 

aberto, mas haverá controle em relação ao financiamento, onde cada entidade só poderá ser 

beneficiada com uma modalidade. Tatiane /SEGOV abri a votação e as duas propostas são aprovadas 

por unanimidade. Segue com a pauta nº 06-Conselho Tutelar - Sheila/SPMJ, solicita que seja 

estabelecido um horário para finalizar, visto que o horário já estava avançado. Tatiane/SEGOV, diz que 

acredita que não demore, visto que o Conselho Tutelar não enviou a pauta e nem representante. 

Passa a fala para Maria Antônia/CT XVII - que justifica a dificuldade de enviar esse representante, ao 

mesmo tempo que solicita apoio do CMDCA no sentido de incluir os Conselheiros Tutelares nos 

Grupos prioritários para vacinação. Rodrigo/CT I, ratifica a fala de Antônia/CT XVII e reforça a 

necessidade dessa inclusão ao mesmo tempo que pede apoio do CMDCA para inserir no orçamento 

municipal a reestruturação dos Conselhos Tutelares, que apresentam inúmeras dificuldades de 

capacidade técnica. O conselheiro Leu Brasil/União Santa Cruz, informa que se solidariza com os 90 

Conselheiros tutelares e pede que o CMDCA intervenha nesse pleito que é pertinente. Andrea Borges/

CT - reforça a fala de Leu Brasil/União Santa Cruz quanto a necessidade da capacitação continuada e 

que seja ampliada para toda Rede de Proteção, visto que muitos órgãos solicitam ações que não são 

de competência dos Conselheiros Tutelares, que há um descaso e que é preciso que o CMDCA 

organize uma capacitação para definição das atribuições e competências de cada um. Sheila/SPMJ- 

verbaliza que sobre a capacitação já está inclusa no plano de ação, mas em relação à vacina acredita 

que seja uma situação que vai além da competência do CMDCA, pois os grupos prioritários é uma 

definição do governo federal e depois passa pela instancia do governo estadual, passa pela CIB. 

Então apresenta à proposta de se levar a situação para o CECA. Renildo /IBCM - diz que Sheila/SPMJ 

falou bem sobre a CIB, que é o espaço correto para ser definido essa vacinação, então sugere que o 

CMDCA faça essa articulação com a comissão, Prefeito e Secretário de Saúde, contando com a 

colaboração dos conselheiros de direito, que são representantes das respectivas secretarias, para 

que haja essa discussão, inclusive oficializando o CECA. Informa ainda que na cidade de Bagre e no 

Distrito Federal os conselheiros tutelares já foram vacinados. Conselheiro Rodrigo CT I informou que 

a SPMJ encaminhou para secretaria de saúde do município e foi negado por via administrativa, em 

contrapartida a comissão do Conselho tutelar já buscou com a comissão da infância, da câmara de 

vereadores buscando apoio do pleito, no qual estão em tratativas para levar ao próprio presidente da 

câmara para que aja o reforço da tratativa em conjunto com o deputado Hilton Coelho para que assim 

possa chegar em todas as instancias e obter êxito. Tatiane/SEGOV percebe que existe uma força 

tarefa, até porque é uma demanda essencial e prioritária e o CMDCA fará sim essa provocação com o 

CECA e demais órgãos para fortalecer tudo que já foi feito. Quanto à questão do orçamento, reforça a 

importância da participação do representante do Conselho Tutelar na intercâmara de políticas 

públicas do CMDCA, faz essa ressalva, sinalizando que a reunião será na quarta-feira, às 14h. 

Independente da capacitação continuada, que deverá acontecer a longo prazo, coloca a equipe 

técnica do CMDCA a disposição.    E segue com a pauta de nº 07- FOCAS- Mateus /Hora da Criança 

informa que abriu inscrição para o período de 2021, que houve um crescente aumento do número de 

instituições participantes no Fórum e que em virtude desse aumento, será necessário a criação de 

uma outra forma de comunicação, que já está sendo resolvido pela coordenação. Diz que continue 

acontecendo o curso de prestação de contas do 3º setor, em parceria com a UFBA, são duas turmas 

que estão sendo beneficiadas com um curso de excelência. Informa também da participação do 

Fórum no lançamento da campanha iniciada no dia 28, contra o trabalho infantil, em parceria com o 

Shopping Salvador e vários órgãos e instituições. No que ocorrer Tatiane /SEGOV diz que tem uma 

informação muito positiva, que se deu através da campanha   de destinação do imposto de renda 

2021, organizada pelo CMDCA e diversos órgãos do Sistema de garantias, nessa oportunidade foi 

feito um recorte pela Presidenta do CMDCA Salvador das instituições, que trabalham com crianças e 

adolescentes, durante a pandemia e com as redução das doações e parcerias, que muitas fecharam 

as portas, sendo realizado esse evento para impulsionar essas doações e garantir a continuidade dos 

projeto no contra turno das escolas. Daí surgiu um outro reflexo positivo e diálogos posterior com o 

MPT e MDCA. A Presidenta Tatiane Paixão/SEGOV relatou ainda que, rotineiramente as multas são 

destinadas para a saúde e educação, mas de forma excepcional estamos dialogando para que possa 

ser direcionada para o CMDCA Salvador e que seja criado um Comitê com representantes do MPT, 

MPE, SPMJ e CMDCA para acompanhar todo processo, considerando que o valor não passará pelo 

FMDCA e sim deposito direto na conta da instituição conforme valor deliberado pelo CMDCA para 

recebimento, garantindo assim a ampliação dos projetos socioeducativos com crianças e 

adolescentes durante a pandemia do COVID-19, através do CMDCA e parceiros citados. É uma 

articulação que está sendo feita, mas o valor é altíssimo, está sendo definido quanto será destinado 

para o CMDCA Salvador. O valor é oriundo de multa aplicada a FORD. Destacamos ainda que todas 

instituições com registro válido no CMDCA poderão fazer inscrição, precisando apenas fazer cadastro 

no MPT ante do recebimento do recurso. Ademais, será dado detalhamento de informações, após a 

efetivação. Abriu para dúvidas e perguntas, porém não teve. Ana Paula/SMED solicita o registro de 

sua presença. Gustavo/SEGOV- retira sua fala dizendo que a mesma já foi contemplada, na 

informação que a SPMJ provocou a Secretaria Municipal de Saúde para vacinação dos Conselheiros 

tutelares e obteve a resposta negativa, mas também se soma aos esforços de buscar a inclusão dos 

conselheiros tutelares nos grupos prioritários. Finalizada a pauta, às 12h e 28min, Tatiane Paixão/

SEGOV agradece cordialmente a presença de todos os presentes.

Sala das sessões.

Salvador, 30 de abril de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 342ª

Aos dezessete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se às 09h15min, 

os membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1.Tatiane Paixão e 

Gustavo Mercês/SEGOV 2.Sheila Alban/SPMJ 3.Cláudio Bonfim/SEFAZ 4. Adriana Correia e Rebecca 

Sacramento/SEMPRE 5. Marilia Bastos/SMED 6. Ana Batista/SEMOB 7. Michele Santos/Associação 

Cultural Esperança, 8. Eliene de Assis/SMS. Conforme lista de presença, sob a presidência da 

Senhora Tatiane Paixão, na plataforma do Microsoft Teams. Conforme pauta a seguir : 1- Aprovar 

a AGO 341; 2- Relatos das Câmaras Técnicas; 3- Relatos das comissões;4- Lista de Espera;5- 
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Edital da pandemia;6- Conselho Tutelar;7- FOCAS e o que ocorrer. Tatiane/SEGOV inicia a reunião 

dando boas-vindas aos presentes. Após uma breve chamada, a Presidenta Tatiane Paixão/ SEGOV 

informa que verificado o quórum, temos sete representantes Governamentais. Os representantes 

da Sociedade Civil, fizeram uma comunicação Oficial ao CMDCA, informando que não iriam participar 

da sessão, mas é necessário seguir o trâmite, pois a sessão convocada é ordinária, conforme a 

convocação prévia. No dia dezesseis de fevereiro de dois mil e vinte um, na sessão fechada de nº 224 

foi onde se tomou conhecimento do posicionamento dos Conselheiros de Direito que representam 

a Sociedade Civil. Por ausência de quórum, Tatiane/SEGOV informa que será preciso encerrar a 

sessão, pois não existe legitimidade para deliberar o necessário. Gustavo Mercês/SEGOV, pede a 

palavra e por questão de ordem, questiona se além dos Conselheiros de Direito tem convidados 

presentes, para ser informada em ocorrência a presença destes. Sheila Alban/SPMJ, confirma que 

o procedimento é o de abrir a ata e confirmar quem se fez presente. Tatiane/SEGOV informa que 

já iria partir para a parte da identificação, mas precisava deixar claro que iria encerrar a sessão, 

para que todos compreendam o processo. Os Conselheiros de Direito já foram identificados, e ela 

solicita a sinalização dos representantes das instituições que estão presentes. Carlinda/SONS DOS 

BEM, Michele/LBV, Raí/CENTRO COMUNITARIO JOÃO PAULOII, Catarina Assis/ESPAÇO EDUCAR, 

Jacimara Cerqueira/SOCIEDADE CRIANÇA FELIZ Raiana Alves/NÃO IDENTIFICADO. Tatiane/SEGOV 

diz que estava com a expectativa de que a Gestão Governamental teria grandes avanços na reunião 

de hoje, inclusive do novo edital que constava na pauta para atender o cenário da pandemia, mas que 

infelizmente não poderá tratar desse assunto, por não haver quórum para dar continuidade a sessão. 

Registrada a presença dos Conselheiros de Direito Governamentais, registrada também a presença 

de representantes da Sociedade Civil Organizada, a senhora Carlinda/SONS DOS BEM, a senhora 

Michele/LBV, a senhora Raí/CENTRO COMUNITARIO JOÃO PAULOII, a senhora Catarina Assis/ESPAÇO 

EDUCAR, a senhora Jacimara Cerqueira/SOCIEDADE CRIANÇA FELIZ, a senhora Raiana Alves/

INSTITUIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. Tatiane/SEGOV agradece a presença e o respeito de atenderem 

a convocação do CMDCA, compreendendo que é um momento importante, que se precisa tratar das 

questões que envolvem as crianças e adolescentes, que respeita o posicionamento dos membros que 

fazem parte do Colegiado, que representa a classe da Sociedade Civil e se coloca a disposição para 

manter o diálogo, sempre em busca de avanços, em prol da causa maior que é a garantia de direitos 

das crianças e adolescentes. A Presidenta Tatiane Paixão encerra a sessão aberta às 9h: 28 min, 

agradecendo a presença de todos os presentes.

Salvador, 17 de fevereiro de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

PORTARIA 010/2021

A Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA, no uso das 

suas atribuições, nos termos das Leis Municipais 4.231/1990, c/c 5.204/1996.

RESOLVE: 

Artigo 1. Exonerar a pedido, Carlo Victor Costa da Cruz do Conselho Tutelar XVI a partir de 

04/05/2021.

 

Artigo 2. Convocar a suplente Ana Paula dos Santos para substituir a titularidade a partir de 

04/05/2021 no Conselho Tutelar XVI- Ipitanga.    

Artigo 3. Esta portaria entra em vigor a data da sua solicitação. 

Salvador, 04 de maio de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RESOLUÇÃO 072/2019

Republicação devido alteração nas datas em decorrência da parceria com a Secretaria de Saúde do 
Município na criação do protocolo de enfrentamento ao COVID-19 para o processo de escolha, em 
virtude do novo calendário da retomada do Processo Complementar de Escolha para Conselheiros 
(as) Tutelares, quadriênio 2020/2024, publicado no Diário Oficial do Município em 25 de setembro 
2020, na página 13.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA Salvador, no uso 
de suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal nº 8.069/1990 e da Lei Municipal nº 4231/1990, 
alterada pela Lei Municipal 5204/1996;

CONSIDERANDO o Ato Administrativo nº 005/2019 expedido pela Comissão Coordenadora do 
Processo de Escolha Complementar, no qual opina pela reabertura do Processo Complementar de 
Escolha para Conselheiros Tutelares, convalidado pela Resolução 070/2019 do CMDCA;

CONSIDERANDO a Resolução 071/2019 que trata sobre o número insuficiente de candidatos aptos 
para assumirem os Conselhos Tutelares - quadriênio 2020/2024, do município de Salvador, após 
Processo de Escolha  Unificado para Conselheiros Tutelares - Edital 001/2019.

CONSIDERANDO a Resolução 09/2020 que suspendeu o Processo Complementar para Conselheiros 
Tutelares 2020-2024 e condicionava a suspensão a um novo posicionamento dos órgãos competentes.

R E S O L V E: 

Art. 1. Tornar publico o novo Calendário de Processo Complementar de Escolha para Conselheiros 
(as) Tutelares do quadriênio 2020/2024, para os Conselhos Tutelares que não tenham atingido 
número suficiente de titulares e suplentes habilitados (as) no Processo Unificado de Escolha regido 
pelo Edital 001/2019:

1. Publicação do Edital até: 10/10/2019

2. Inscrições: do dia 14/10/2019 ao dia 31/10/2019 das 9h às 16h
3. Reabertura do período de inscrição do dia 09/12/2019 ao dia 13/12/2019, das 9h às 16h;
4. Análise dos Requerimentos de inscrições 16/12/2019;
5. Publicação da lista dos candidatos inscritos deferidos e indeferidos: até 17/12/2019;
6. Impugnação de candidatura: 18/12/2019 a 19/12/2019;
7. Análise das impugnações pela Comissão Eleitoral: 20/12/2019;
8. Publicação dos candidatos impugnados / impugnações indeferidas até 23/12/2019;
9. Apresentação de defesa do candidato impugnado ou inabilitado: até o dia 07/01/2020 às 16h00;
10. Análise pela comissão, da defesa do candidato: até o dia 08/01/2020;
11. Divulgação do resultado das análises dos recursos: até o dia 09/01/2020;
12. Assembleia para análise e decisão sobre os recursos: 15/01/2020;
13. Publicação da lista de homologação dos candidatos com inscrições deferidas: até o dia 
17/01/2020;
14. Prova eliminatória: 26/01/2020 (domingo);
15. Publicação do Gabarito da prova: 27/01/2020;
16. Interposição de recursos em relação ao gabarito da prova: 28/01/2020 a 29/01/2020
17. Publicação da lista dos candidatos aprovados na prova escrita, após análise dos recursos, no site 
da empresa responsável pela aplicação da prova: 03/02/2010
18. Homologação das candidaturas aptas a participarem da eleição unificada: 15/06/2021;
19. Reunião para firmar compromisso: 15/06/2021;
20. Período de propaganda: 14/07/2021 à 27/08/2021, finalizando às 23h59min;
21. Divulgação dos locais de votação até 14/07/2021;
22. Eleição: 29/08/2021 (domingo);
23. Publicação do resultado da eleição, no Diário Oficial do Município: até 05/09/2021;
24. Prazo para impugnação do resultado da eleição: até 48h, após publicação;
25. Julgamento das impugnações do resultado da eleição: até 48h, após encerramento do prazo de 
impugnação;
26. Publicação do resultado do julgamento das impugnações da eleição, até 48h, após análise; 
27. Prazo para recurso quanto ao julgamento dos recursos interpostos contra resultado da eleição: 
até 48 horas após publicação do mesmo;
28. Assembleia para julgamento dos recursos: até 48 horas após 
29. Divulgação do resultado final da eleição: até o dia 21/09/2021;
30. Capacitação deverá ser realizada de 23/09/2021 até 22/10/2021;
31. Publicação dos candidatos aptos após capacitação: até o dia 24/10/2021
32. Diplomação: 25/10/2021;
33. Posse: 26/10/2021.

Art. 2º O presente calendário poderá sofrer alteração caso não haja interposição de recursos, 
podendo ter datas antecipadas ou postergadas, que serão publicadas no site do CMDCA e/ou Diário 
Oficial do Município.

Art. 3º O presente calendário deve ser adequado às disposições da Lei Municipal local, em especial 
quanto aos prazos e datas nele estabelecidos.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Salvador, 09 de dezembro de 2019.

TATYANE PAIXÃO

Presidenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 
SEDUR 

RELAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO

A CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, 

Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, 

em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR, por unanimidade, decide:

AUTO JULGADO A REVELIA

AUTO PROC AUTUADO CPF/CNPJ REAIS JULGADORA DATA

604681 5120/20
ANTONIO SERGIO 

RIBEIRO DOS SANTOS 
521.053.185-68

R$20.133,00
VIVIANE 

MIRANDA
06/05/2021

A CJA - Comissão de Julgamento de Autos de Empreendimentos, Atividades, Publicidades, 

Ambiental e Poluição Sonora, designada através da Portaria nº 95/2017 de 11/04/2017 SEDUR, 

em sessão ordinária realizada na sede da SEDUR, por unanimidade, decide:

AUTO JULGADO NULO

AUTO PROC AUTUADO CNPJ/CPF JULGADORA DATA

603450 4138/21
JOICE BRITO 
DE ALMEIDA 

01368484514

39.565.911/0001-
00

VIVIANE 
MIRANDA

06/05/2021

Salvador, 06 de MAIO de 2021.

JOÃO XAVIER NUNES FILHO
Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - SECULT 

PORTARIA Nº 23/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, no uso de suas atribuições, 

RESOLVE:


