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Art.2° são atribuições do Gestor. 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades 

na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 

sanar os problemas detectados;

III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação.

 V - Agir de forma precipuamente preventiva, pautando- se dentre outros, pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação, eficiência, e interesse público, tendo as atribuições 

e responsabilidades definidas neste Decreto, sem prejuízo de outras estabelecidas em 

normas específicas.   

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e 

Lazer, em 28 de junho de 2021.

CLISTENES BISPO

Secretário

PORTARIA Nº 054/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E,COMBATE A POBREZA, ESPORTE E 

LAZER - SEMPRE no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos art.35, inciso 

V, alínea “g”, da Lei Federal n° 13.019/2014 art. 97 e art. 98 do Decreto n° 29.129/2017.

RESOLVE: 

Art.1° Designar a servidora Dalva  Mikaela Portela Brito, matrícula n° 3158523, como 

Gestor de Parceria e Carolina d’ Afonseca Souza Cardoso matricula n.º 3132078, suplente.

Termo de Colaboração n° 015/20218 - Associação Cultural Linha Oito - ACL8.

Para Serviço de Proteção Social Básica.

Art.2° são atribuições do Gestor. 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades 

na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 

sanar os problemas detectados;

III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação.

 V - Agir de forma precipuamente preventiva, pautando- se dentre outros, pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação, eficiência, e interesse público, tendo as atribuições 

e responsabilidades definidas neste Decreto, sem prejuízo de outras estabelecidas em 

normas específicas.   

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e 

Lazer, em 28 de junho de 2021.

CLISTENES BISPO

Secretário

PORTARIA Nº 055/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTE E 

LAZER - SEMPRE no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos art.35, inciso 

V, alínea “g”, da Lei Federal n° 13.019/2014 art. 97 e art. 98 do Decreto n° 29.129/2017.

RESOLVE: 

Art.1° Designar a servidora Milena Claudia Brito Arcanjo da Silva, matrícula n° 31626300, 

como Gestor de Parceria e Dalva Mikaela Portela Brito, matricula n.º 3158523, suplente.

Termo de Colaboração n° 016/2018 - Associação das Comunidades Paroquiais de Mata 

Escura e Calabetão - ACOPAMEC.

Termo de Colaboração n° 019/2018 - Instituto Baiano da Paz.

Para Serviço de Proteção Social Básica.

Art.2° são atribuições do Gestor. 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades 

na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 

sanar os problemas detectados;

III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação.

 V - Agir de forma precipuamente preventiva, pautando- se dentre outros, pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação, eficiência, e interesse público, tendo as atribuições 

e responsabilidades definidas neste Decreto, sem prejuízo de outras estabelecidas em 

normas específicas.   

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e 

Lazer, em 28 de junho de 2021.

CLISTENES BISPO
Secretário

PORTARIA Nº 056/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL, COMBATE A POBREZA, ESPORTE E 

LAZER - SEMPRE no uso de suas atribuições legais, com fundamento nos art.35, inciso 

V, alínea “g”, da Lei Federal n° 13.019/2014 art. 97 e art. 98 do Decreto n° 29.129/2017.

RESOLVE: 

Art.1° Designar a servidora Carolina d’ Afonseca Souza Cardoso matricula n.º 3132078, 

como Gestora de Parceria e Dalva Mikaela Portela Brito, matrícula n° 3158523, suplente.

Termo de Colaboração n° 018/20218 - Associação os Amigos de Clara Amizade Brasil 

- Bahia.

Termo de Colaboração n° 020/20218 - Lar Fabiano de Cristo Casa de Eugênia

Para Serviço de Proteção Social Básica.

Art.2° são atribuições do Gestor. 

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou 

possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades 

na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para 

sanar os problemas detectados;

III - Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata 

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação.

 V - Agir de forma precipuamente preventiva, pautando- se dentre outros, pelos 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, proporcionalidade, 

razoabilidade, finalidade, motivação, eficiência, e interesse público, tendo as atribuições 

e responsabilidades definidas neste Decreto, sem prejuízo de outras estabelecidas em 

normas específicas.   

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e 

Lazer, em 28 de junho de 2021.

CLISTENES BISPO

Secretário

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 344ª

Aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte um, reuniram- se em Assembleia Geral 

Ordinária de número 344ª às 9h05min, através do aplicativo Microsoft -Teams, os membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Tatiane Paixão/SEGOV;2. Claudio/

SEFAZ;3. Ana Paula/SMED;4. Ana Batista/SEMOB;5. Sheilla e Luciana/SPMJ;6. Mateus/Hora da 

Criança;7. Brisa/IBCM;8. Gildásio e Cintia Santos/ACOPAMEC;9. Ailton/AEEC 10. Sarita/FJS;11. Leu 

Brasil e Adriano/União Santa Cruz, 12. Michele/Associação Ballet Esperança; 13-Adriana/SEMPRE; 

14-Eliene/SMS,conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1-Aprovação AGO 343ª; 2- Relato 

das Câmaras técnicas; 3-Relatos das Comissões; 4- Campanha contra abandono de recém-nascido 

em Salvador;5- Aprovação da Minuta do edital do GT CMDCA/MPT; 6-Conselho Tutelar; 7- FOCAS; O 

conselheiro Ailton (AEEC) justifica a ausência da conselheira Edileusa( AEEC), informando sobre  

falecimento de sua tia materna e a Presidenta justifica  ausência do conselheiro Renildo( IBCM), em 

virtude de internamento causado por complicações de covid, aproveita para solicitar informações 

atualizadas sobre o quadro, ao mesmo tempo que solicita vibrações positivas pelo seu pronto 

restabelecimento. Mateus (Hora da Criança) diz que conversou com Renildo, mais cedo e que o 

mesmo vem apresentando melhoras, com previsão de alta. Fala do falecimento de professora do 

município,queinternou na sexta e faleceu ontem a noite, acometida por covid 19. Sinaliza a 

necessidade de continuar com todos os cuidados e empenho, bem como permanecer em oração. 

Tatiane (SEGOV) agradece asnotícias sobre o conselheiro e oferece as condolências aos familiares da 

professora e da tia da conselheira Edileusa (AEEC), bem como todos que perderam algum 

familiar,quer seja de covid ou qualquer outra doença.Na sequência Tatiane(SEGOV) agradece a 

presença de todos e todas, lembrando que a participação e fala dos convidados é importante, porém 

somente os conselheiros de direito tem podem votar. Socializa os avisos sobre ações desenvolvidas 

pelo CMDCA, salientando que 12 de junho dia mundial de combate a exploração do trabalho infantil, 

foi realizada ação conjunta no Salvador shopping e no Atacadão Atacarejo de Paripe com a 

participação da presidenta do CMDCA Tatiane Paixão, vice-presidente Mateus Russo (Hora da 

Criança), dos Conselhos Tutelares e alguns membros da rede totalizando 30 pessoas, marcando 

adesão do Grupo Atakadão Atakarejo a campanha, lançada pelo CMDCA em abril. No total são 23 lojas 

na Bahia e todas fizeram adesão à campanha, inclusive a cidade de feira de Santana, que se destacou 

com a ampliação e divulgação da boneca da campanha. Na sequência informa que tem refletido 

muito sobre os alinhamentos que o CMDCA vem fazendo nessa gestão governamental e tem 

empenhado esforço para que não fique uma coisa individual e momentânea, por esse motivo tem 

tentado fazer com que essas parcerias se firmem e fiquem para as gestões posteriores. Apresenta 
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ao plenário, para conhecimento e apreciação, visando ampliar e contemplar um maior número de 

pessoas como jovem aprendiz, por isso, propõe criar banco de dados, em virtude do CMDCA está 

recebendo muitas solicitações de inserção de adolescentes em programas de aprendizagem e tem 

realizado os devidos encaminhamentos para as instituições formadoras, no sentido de verificar a 

possibilidade de inclusão, então propõe deliberar sobre banco de dados para aprendizes, para que 

possa contemplar de modo geral e disponibilizar para as instituições formadoras, todos concordaram.  

Tatiane ( SEGOV) apresenta a ata AGO 343ª. Léu Brasil (União Santa Cruza) solicita o envio da ata para 

seu e-mail, visto que já foi sinalizado na assembleia anterior, porém ele continua sem receber. 

Informa que as convocatórias chegam normalmente e não entende o porquê da ata não conseguir 

chegar. Tatiane (SEGOV) pede desculpas e informa que existe um grupo, já criado e que ela irá 

solicitar a inclusão no grupo de e-mail. Luciana (SPMJ) solicita sua presença na Ata anterior. Ailton 

(AEEC) Solicita a correção do nome da conselheira Edileuza (AEEC) e a sigla da instituição, que saiu 

errada. A conselheira Sheilla (SPMJ) informa que seu nome é com dois ll. Tatiane (SEGOV) informa 

que realizará as devidas correções, ata aprovada por unanimidade. Relato das Câmaras: 1-Câmara 

de Registro e Inscrição-A relatora informa que não houve a reunião ordinária da câmara, mas esta foi 

substituída por reunião específica sobre atualização das Resoluções que tratam dos indicadores de 

qualidade para registro e inscrições de entidades no CMDCA. Oportuniza a fala ao coordenador Ailton 

(AEEC) este verbaliza, que na verdade são alterações em duas resoluções 01 e 02/1996, que esses 

documentos foram divididos entre os conselheiros e estes estão fazendo toda essa construção. Já 

agendada uma nova reunião, que deverá finalizar a 01/96 e, na sequência será marcada outra 

reunião para análise da resolução 02/96. 2- Infraestrutura e legislação- o relator informa que houve 

um imprevisto com ele e a coordenadora, impossibilitando a realização da reunião, mas que esta 

deveráacontecer na próxima semana. A coordenadora Ana Batista (SEMOB) ressalta que, conforme 

informações de Mateus (Hora da criança) a reunião não ocorreu em virtude de imprevistos, ela está 

com problema na visão e que não foi por falta de quórum. Aproveita para enviar energias positivas 

para Renildo (IBCM) desejando pronto restabelecimento. A conselheira Ana Paula (SMED) aproveita 

para confirmar sua participação na reunião da câmara de registro e inscrição, que acontecerá 

amanhã.3-Intercânmara de Políticas públicas, Orçamento e Fundo- Em virtude da ausência justificada 

da relatora, a coordenadora Sheila (SPMJ) realiza leitura da ata. Reunião realizada no dia 09/06/2021, 

às 14h, com a participação da maioria dos membros, sendo bastante proveitosa. Lista a pauta 

extensa da reunião, com 10 pontos para serem analisados e deliberados. Pede permissão para 

inverter a sequência, visto que a primeira e segunda pauta será explanada em plenária. Inicia 

informando sobre demanda apresentada pela conselheira Edileusa (AEEC), sobre impossibilidade de 

fazer a relatoria e participar da reunião ao mesmo tempo, com solicitação de obter a gravação da 

reunião, o que facilitaria uma elaboração posterior. A técnica Mariluce (CMDCA) informa que até onde 

ela sabe todas as reuniões são gravadas, mas ela costuma utilizar seu celular para gravação, e se 

fosse do interesse, ela poderia ceder a gravação. A conselheira agradece e informa que dessa forma, 

ela não via problema em continuar na relatoria. A conselheira Adriana (SEMPRE) justificou suas 

ausências, nas reuniões anteriores, informando que teve problemas de saúde e na sequencia entrou 

em gozo de férias.Parecer da Instituição Mão Amiga, referente ao projeto Mídia de Maré - Houve 

reunião interna entre representante da instituição, do FMDCA e do CMDCA, onde ficou definido a 

elaboração de um novo plano de trabalho levando em consideração esse contexto de pandemia; 

Análise do Projeto da IASPM /Neojiba - definido aprovação  do projeto com solicitações de 

adequações; Análise do Projeto Abraço a Microcefalia da instituição ABRAÇO - Projeto aprovado no 

edital 003/2018, porém como se tratava de demanda especifica, com verba garantida para a 

microcefalia, ele saiu da seleção do edital para ser beneficiado com esse recurso - Em maio, do ano 

corrente, foi realizada reunião com representante da instituição,  FMDCA e CMDCA, onde ficou 

definido  a necessidade de apresentação de um novo plano de trabalho, levando em consideração o 

contexto de pandemia. Esse novo plano foi enviado eanalisado, por esta intercâmara, onde foi 

constatado necessidade de alguns ajustes. A instituição será oficiada para realizar essas alterações 

e retornar para uma nova análise. Análise Projeto da OSC Sons do Bem - Após análise a intercâmara 

define por convidar a representante da instituição para que ela possa esclarecer algumas 

inconsistências encontradas no projeto, bem como divergências entre o plano de trabalho e o projeto 

básico. Recomendação do MP - referente arecomendação ministerial de acompanhamento, por parte 

do CMDCA, na construção do orçamento da criança e do adolescente, uma vez que está no período de 

construção do PPA, da LOA e LDO. O documento foi analisado e a intercâmara propõe que se delibere 

pela escolha de 02 (dois) representantes para representar o conselho e participar dasreuniões de 

elaboração do PPA e demais Leis, não só acompanhar as discussões do executivo, mas também do 

legislativo, levando as propostas, principalmenteas que foram apresentadas no plano de ação 

apresentado biênio 2020-2022. Ofício do Conselho Tutelar- contamos com a participação ativa do 

conselheiro Matheus, o ofício trata do prejuízo sofrido pelo Conselho Tutelar, quando saiu da SEMPRE 

e passou para SPMJ, porque teve redução no orçamento, por isso, terá apoio do CMDCA para solicitar 

mudança na questão orçamentária.  Análise do relatório gerencial do FMDCA - Em virtude do avançar 

da hora e da complexidade do relatório, por se tratar de relatório anual de 2020, a intercâmara define 

por analisar na próxima reunião ou convocar uma extraordinária. No que ocorrer a técnica Mariluce 

(CMDCA) apresenta 03 projetos de captação externa (02 do Martagão Gesteira e 01 da OSC Associação 

Humana povo para o povo Brasil), que precisam de urgência na análise, em virtude de já estarem com 

recursos garantidos, mas em decorrência do horário, ficaram para uma reunião extraordinária, 

juntamente com o relatório gerencial do fundo. Mateus (Hora da criança) pergunta se esses projetos 

analisados estão sendo observados dentro do contexto de pandemia. Sheila (SPMJ) informa que sim, 

que está tendo todo esse cuidado, inclusive esse é um dos motivos da demora nas análises, porque 

algunsprojetos são mais antigos e aí tem que fazer essa análise mais minuciosa.Conforme acordado 

no início, a coordenadora inicia apresentação do plano de ação e aplicação para apreciação e parecer 

do colegiado. Enquanto Sheila (SPMJ) se organiza, Mateus (Hora da Criança) Ressalta que é 

importante sinalizar a dificuldade que essa intercâmara estava encontrando para conseguir finalizar 

esse documento, em virtude da falta de quórum, sendo realizado uma chamada, com os membros, 

para que essa análise pudesse acontecer. Tatiane (SEGOV) concorda e parabeniza os membros da 

intercâmara, inclusive por conseguirem avançar com pauta tão extensa.Sheila (SPMJ) inicia a 

apresentação do Plano de Ação e Aplicação. Durante apresentação foram realizadas algumas 

intervenções: No Eixo temático II, Meta I, Sheila (SPMJ) solicita a intervenção da conselheira Brisa 

(IBCM) que sinaliza a necessidade de substituir o termo monitorar por acompanhar, em razão de 

princípios de humanização e por se tratar de uma questão de direitos humanos. Tatiane (SEGOV) 

solicita informações sobre periodicidade das assembleias. Sheila (SPMJ) informa que o regimento 

interno do CMDCA estabelece o prazo de 03 (três) meses, mas em virtude de demandas extensas e 

acreditar que crianças e adolescentes são prioridade absoluta, pensa que deve ser revisto para que 

as reuniões sejam mensais. Tatiane (SEGOV) diz que esse indicativo seja o mesmo utilizado no 

regimento interno do Conselho Tutelar, pois estabelece 03 ( três ) meses, mas na prática acontece 

mensalmente. Mateus (Hora da Criança) informa que fez a pesquisa e verificou que no regimento 

interno já esta atualizado, no artigo 18, diz que as assembleias devem ser mensais. A convidada 

Manoela (CRP) pergunta sobre sua solicitação na assembleia anterior, referente à participação no 

Comitê Intersetorial da Lei de Escuta Protegia e se a implementação dessa Lei, no município de 

Salvador, não deveria constar nesse plano. Tatiane (SEGOV) informa que o comitê já foi criado, que os 

dados fornecidos por ela, já foram socializados com os representantes. Agradece a intervenção e 

concorda com essa inclusão, bem como a inclusão de outras ações que estão sendo realizadas por 

este CMDCA, depois de finalizada a apresentação, a coordenadora da Câmara de Políticas Públicas 

Sheila (SPMJ) solicita a exposição do vídeo que se refere à análise do Livro Segredo Segredíssimo, 

que aborda a temática da violência sexual praticada contra criança e adolescentes. Esses exemplares 

foram doados para a prefeitura e a SPMJ pretendia distribuir, nas escolas municipais, porém em 

virtude da pandemia, o projeto foi adiado. Após análise e discussões a intercâmara acredita que seja 

necessárioa elaboração de uma nota (anexo) descrevendo o passo a passo, que deverá ser seguido, 

em casos de violências sofridas por crianças e adolescentes, assim como deixar claro que o agressor 

sofrerá punição. Tatiane (SEGOV) agradece pelas apresentações e verbaliza ter gostado do parecer e 

sugere que o FMDCA seja oficiado com essa demanda. Na sequência faz a votação do relatório, do 

plano de ação e aplicação e do livro. Aprovado por unanimidade. Tatiane (SEGOV) traz informações 

sobre o Processo complementar de Escolha para Conselheiros Tutelares - Eleição confirmada para o 

dia 29/08/2021, as escolas que servirão de colégio eleitoral já estão confirmadas, serão divulgadas 

no dia 14/07, e no dia 15/06, foi realizada a reunião com os candidatos para firmar compromissos. 

Campanha contra abandono de recém-nascido em Salvador -Em virtude do alto índice de abandono 

de recém-nascidos em Salvador, o CMDCA propõe fazer uma campanha, de acordo com a Lei 

13.509/2017, que trata sobre a entrega voluntária para adoção. A proposta é repassar 

permanentemente orientações aos integrantes da rede de atendimento e esclarecimentos a 

gestantes e à população em geral sobre todas as questões que envolvem a adoção, incluindo a 

entrega legal, além dos sintomas da depressão pós-parto para que seja incluído esse material no kit 

da genitora após alta médica, além de distribuir 30 banner nas maternidades, hospitais e posto de 

saúde com orientações sobre entrega voluntária, 200 camisas, 3 mil folhetos. O slogan é abandonar 

não, doar sim: faça a entrega voluntária. O objetivo não é estimular, mas sim conscientizar. Se a 

pessoa não quer a criança pode entregar, é melhor fazer de forma legal e com a proteção do que 

cometer o crime. Sheila (SPMJ) diz que é muito válida porque, muitas vezes, falta a informação. O 

ideal é incluir no pré-natal, não só no serviço público, como no privado, talvez em forma de cartilha, 

que possa ser incluída nas várias orientações que jásão realizadas nesses serviços. Sugere que seja 

realizada de forma intersetorial. Tatiane (SEGOV) concorda e reforça que a questão do abandono, na 

maioria das vezes, está associada a questões sociais e econômicas, mas a depressão pós-parto pode 

acontecer em qualquer classe social. Verbaliza que pensou em fazer um diálogo com a saúde, 

assistência, vara da infância e juventude, defensoria pública, Fundação Cidade Mãe e Conselhos 

Tutelares, se possível já contando com os representantes de cada órgão que tem assento neste 

Conselho. Finaliza solicitando sugestões para essa proposta que foi aprovada por unanimidade será 

adotadas as medidas as necessárias para lançamento até 13/07/2021 comemoração dos 31 anos do 

ECA. A convidada Arli (IRSEBA) Informa que gostaria de inserir a pauta sobre o autismo, que vem 

crescendo muito na cidade de Salvador. Tatiane (SEGOV) agradece a contribuição e passa para 

Aprovação do Edital GT/CMDCA/MPT- a presidenta explica sobre a criação do grupo de trabalho para 

acompanhar esse edital e seus desdobramentos. Por sugestão dos participantes da audiência, sendo 

composto por (MPT, MPE, PROCURADORIA DO MUNICIPIO, SMED, SEMPRE E CMDCA) e solicitada pela 

Presidenta Tatiane Paixão a inclusão de um representante da SPMJ que foi acolhido por todos. A 

minuta de edital, legitimada na última reunião realizada, foi elaborado por esse GT e contou com a 

participação da técnica do CMDCA, Edna Tosta. O valor total disponibilizado é de 2.800.000,00 (dois 

milhões e oitocentos mil reais). Esse edital será simplificado e diferenciado e não seguira as 

determinações do MROSC, por não se tratar de verba pública, e sim oriunda de multa, oriunda de ação 

civil pública. O GT vai fazer o acompanhamento e avaliação na execução do projeto após analise do 

CMDCA que deverá  publicar esse chamamento público para que as instituições inscritas no CMDCA 

possam apresentar suas propostas. A sugestão é a formação de uma comissão paritária com 4 

membros, para análise das propostas, mas lembrando de que as instituições que tiverem interesse 

em concorrer, não poderão fazer parte dessa comissão. O ideal é que os membros, da sociedade civil, 

que fazem parte na comissão, podendo ter alternância dos representantes que compõe a comissão 

do edital. Essa comissão irá analisar as propostas, de acordo com os eixos temáticos e valores 

estabelecidos e esses projetos selecionados serão encaminhados para o MPT, que junto com o GT, 

farão a chancela ou não e enviarão novamente para que seja reavaliado pela comissão ou publicado. 

O valor já está disponível e não pode demorar em ser utilizado. Por isso, o GT aprovou o calendário 

que será apresentado tendo trinta dias para entrega.  Após explicações, Tatiane (SEGOV) faz a 

apresentação da minuta pontuando os anexos que precisam ser apresentados: Plano de trabalho 

(diferente do modelo CMDCA), atestado de capacidade técnica, termo de atuação em rede, declaração 

de uso e conservação dos equipamentos adquiridos com recursos provenientes da ação civil pública, 

documentos solicitados para as instituições celebrantes (lista de toda documentação necessária) e 

planilha de prestação de contas. Critérios para acessar os recursos: Instituições devidamente 

registradas no CMDCA Salvador e com registro válido; atuação no município de Salvador, acessar os 

recursos diretamente em ações socioassistenciais, destinadas a atender moradores nas áreas de 

políticaspúblicas de educação, saúde, assistência, fomento ao trabalho decente e atendimento 

psicossocial para enfrentamento das vulnerabilidades e risco social de crianças e adolescentes 

durante a pandemia da covid-19. Condições para atuação em rede - nos casos de execução em 

parceria com outras instituições, cadastro no CMDCA e no MPT- Será criada uma aba, no site do 

CMDCA, com as orientações referentes a inscrição no MPT, não sendo necessário essa inscrição de 

imediato. Leu Brasil (União Santa Cruz) informa que o conselheiro Renildo (IBCM) acaba de receber 

alta, vencendo assim a covid-19 e já se encontra em sua residência.  Tatiane (SEGOV) agradece a 

informação e registra a alegria com a boa notícia. Mateus (Hora da Criança) pergunta sobre o 

cadastro no MPT, se a informação apresentada é atual, pois foi informado que haveria uma mudança. 

Tatiane (SEGOV) diz que as informações apresentadas estão atualizadas, porque foram requisitadas 

da Procuradora que está a frente da ação e serão anexadas ao site do CMDCA para melhor acesso. 
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Em seguida apresenta os Eixos - organizados pelo GT, CMDCA com as contribuições dos Conselhos 

tutelares e das prefeituras bairros. Sendo eles (atendimento inicial para crianças e adolescentes em 

situação de trabalho infantil, qualificação e empreendedorismo, acolhimento inicial a criança e 

adolescente vítima de violência sexual, inclusão digital, aprendizagem, atendimento psicossocial 

para crianças e adolescentes com deficiências) distribuídos de acordo com pesquisa realizada de 

quais eixos seria necessário em cada região. Em relação aos valores estipulados, estes seguem os 

números dos eixos, a prefeitura com mais eixos, vai ser contemplada com valor maior, além das 

regiões mais carentes de serviços. Leu Brasil (União Santa Cruz) Necessário se atentar para os 

valores estabelecidos para não ultrapassar o valor total e ser prejudicado. A convidada Eliana (MAPI) 

Solicita o mapeamento das instituições por prefeitura bairro, para facilitar a elaboração daspropostas, 

de acordo com a prefeitura bairro que cada OSC está localizada. Tatiane (SEGOV) agradece e concorda 

com a solicitação, dizendo que vai verificar e publicar no site, mas que a localização não inviabiliza a 

apresentação de propostas em prefeitura bairro diferente. Eliana (MAPI) verbaliza sobre as 

dificuldades que estão passando todas as instituições e de todo trabalho, preparação e investimento 

que precisará ser feito para participar dessa seleção, por esse motivo preocupa se sobre benefícios 

de instituições por questões partidárias. Tatiane (SEGOV) informa que o CMDCA regido por lei, bem 

como os editais, além de ser acompanhado pelo MPT e MPE, inclusive o GT poderia fazer essa 

indicação direta, mas visando validar esse processo democrático foi definida a realização desse 

chamamento publico, dentro da estrutura do CMDCA com redução de burocracias. Isso mostra a 

intenção de querer fazer um processo amplo, de forma legal e decente. A convidada Raí (Creche João 

Paulo) fala sobre o momento difícil que as instituições estão passando e pergunta sobre a data do 

edital, que não entende essa demora em publicar Tatiane (SEGOV) agradece a participação e informa 

que neste caso a data já foi definida e será divulgada hoje, mas que vai continuar com apresentação 

para finalizar e colocar para votação. Apresenta todas as prefeituras bairros com seus respectivos 

eixos e valores disponibilizados. Dando sequência com as despesas autorizadas para requisição de 

equipamentos e materiais permanentes essenciais para utilização do plano de trabalho, até 50% dos 

recursos que a instituição receber; remuneração da equipe através de MEI, utilizando até 45% do 

valor total do projeto; Pagamentos de contas de água, luz,telefones, internet e até mesmo aluguel o 

percentual poderá ser de até 5%. Referente aos prazos aproposta é lançar o edital no dia 27/06, com 

inscrição até 26/07, atendendo solicitação do MPT, com propostas enviadas para o e-mail do CMDCA, 

com as especificações do edital e o nome da instituição. Não serão analisadas propostas apresentadas 

fora do prazo estabelecido.  A análise, da comissão, será realizada até o dia 10/08, enviado 

posteriormente para análise e validação do MPT, com divulgação do resultado no dia 30/08, e 

resultado final no dia 05/09/2021. A liberação dos recursos deve ocorrer, no máximo, em 30 dias.  

Segue com a chamada para composição da comissão com 4 membros, com paridade,  As 

representantes do Governo Tatiane e Sheila colocaram o nome ficando pendente sociedade civil, 

porém eles informara que desejam participar do edital. Assim sendo a presidenta Tatiane informa 

que pela legislação a comissão poderá ser formada por no mínimo 03 membros, (2 governos e 1 

sociedade civil) pedindo pelo menos um, mas como permaneceu o posicionamento foi consultado a 

advogada se o presidente das instituições poderiam enviar carta falando do impedimento por ter 

interesse em participar. A técnica Edna (CMDCA) informa que o ideal é que seja uma comissão 

paritária.  LeuBrasil (união santa cruz) informa que gostaria de participar, mas a diretoria não 

concorda, pois não participou do outro chamamento.  Mateus (Hora da Criança) verbaliza que já faz 

parte da comissão da dispensa e gostaria que a sua instituição participasse desse chamamento. 

Edna (CMDCA) acredita que com essa formalização dos presidentes das instituições não terá 

problema, seja viável. Sheila (SPMJ), embora o conselho preze pela paridade, mas diante da situação 

que todos estão vivendo, entende perfeitamente e acha a ideia de Tatiane (SEGOV) excelente e reforça 

sobre a elaboração desse documento, que deve conter todas as representações e assinatura do 

presidente. Tatiane (SEGOV) Pede que esse documento seja entregue até o dia 20/06, pois o 

calendário já está pronto e sem nenhum impedimento para lançamento no dia 27/06. Ailton (AEEC) 

pergunta sobre a formação dessa comissão e se coloca disponível, com preocupação apenas em 

relação a demanda intensa, que vive no momento, mas para que tenha representação da sociedade 

civil, se coloca à disposição. Tatiane (SEGOV) agradece e inclui a técnica Edna (CMDCA) para prestar 

assessoria e desta forma publicar a comissão com 03 componentes e  uma técnica.   Leu Brasil 

(União Santa Cruz) pergunta se não é interessante manter a ideia inicial da carta /declaração, por 

precaução. Tatiane (SEGOV) concorda. Ailton (AEEC) pergunta sobre a participação de sua suplente, 

visto que ela é presidente de outra instituição, no caso dela querer apresentar proposta. Sheila 

(SPMJ) acredita que dessa forma pode complicar. Leu Brasil (União Santa Cruz) sugere que se faça a 

substituição provisória da suplência de Ailton (AEEC). Tatiane (SEGOV) informa que fica criada a 

comissão com três representantes e o apoio técnico da advogada Edna (CMDCA) e os demais 

instituições da sociedade civil enviar a carta para que possa anexar junto a publicação da comissão, 

se porventura Ailton (AEEC) desistir, enviar a carta também por e-mail, eassim justificar porque essa 

comissão tem apenas representantes do governo. Gildásio (ACOPAMEC) informa que dia 20 é 

domingo, se não seria o caso de enviar até segunda, 21/06. Tatiane (SEGOV) concorda que o envio da 

carta seja realizado até segunda, dia 21/06. A convidada Ester Barros (Arte sem fronteiras) agradece 

pela oportunidade da fala e parabeniza a presidenta pelo trabalho de excelência que vem 

desenvolvendo, diz que sua base é da prefeitura bairro de Valéria e gostaria de saber quais foram os 

eixos contemplados, porque não dividiu o valor de 140, com 2 projetos de 70, porque não dividiu o 

360, com 3 projetos de 120, esses valores somados conseguem alcançar o valor total de 2800.000. 

Continua dizendo que, se pegasse esse valor e dividisse pelas instituições cadastradas, mesmo que 

cada um ganhasse 10 mil, seria mais justo, porque todos estão na pandemia sendo muito afetados. 

Porque foram ouvidos os Conselhos Tutelares e as organizações não foram ouvidas, já que estão na 

linha de ponta e conhecem as realidades. Por fim pergunta sobre projeto preso por conta da 

pandemia, do edital 003/2018, se nessa condição poderá participar desse edital. Tatiane (SEGOV) 

informa que em relação a ultima pergunta, ela já pode responder. Informa que sim, ela vai poder 

participar, mas as demais perguntas ela vai responder de forma coletiva, em virtude do avançar da 

hora e do esvaziamento da assembleia para não prejudicar a aprovação do edital.  Solicita que as 

pessoas sejam objetivas nas suas falas.  A convidada Eliana (MAPI) Questiona por que as organizações 

sociais não foram ouvidas, que no bairro de nova Brasília do aeroporto existe um confronto muito 

grande por conta das drogas e os conselhos tutelares não são presentes. Tatiane (SEGOV) sugere 

uma reunião para tratar desses assuntos, em virtude do avançar da hora.  Léu Brasil (União Santa 

Cruz) verbaliza que embora esteja com o horário apertado é importante esclarecer por que o MPT 

quis assim e porque consultou os CT, para não gerar dúvidas na sociedade. Solicita que seja 

explicitado porque que foi utilizado os dados apresentados pelos Conselhos tutelares, que tem 

respaldo na lei e prefeitura bairro, com base no edital passado. É bom enfatizar e deixar claro para 

não gerar mais dúvidas na sociedade civil.  Ester (Arte sem fronteiras) concorda com Leu Brasil 

(União Santa Cruz) e argumenta que se for observar os eixos escolhidos para valeria não condiz com 

a realidade vivida pela OSC, continua dizendo que, curso de qualificação em plena pandemia, não 

existe. Tatiane (SEGOV) verbaliza que compreendeu os questionamentos e explica que os eixos não 

foram escolhidos pelos Conselhos Tutelares e nem prefeitura bairros. Os 6 ( seis)  eixos prioritários  

foram indicados pelo GT, porque ele tem essa autonomia e apresentado ao CMDCA para ajuste, sendo 

essa a 3ª assembléia que trata do assunto. A partir dai, visando legitimar e fundamentar foi feita 

pesquisa com os conselhos tutelares e prefeitura bairros quais os eixos mais necessários em cada 

região. A princípio foi apresentada a proposta de colocar todo esse valor na prefeitura bairro do 

subúrbio, mas defendemos a proposta de contemplar todas as regiões devido ao cenário pandêmico. 

com critérios. Então é necessário não questionar por que o momento agora é de celebrar e avançar. 

É um projeto piloto e com certeza haverá avaliação, críticas, acertos e erros. Quem quiser marcar 

comigo estou a disposição para acolher sugestões para os próximos editais, porque retroceder agora 

pode comprometer o processo que tem prazo para finalizar. Em seguida aprovado por unanimidade 

Conselho Tutelar - Não havia representação. Mateus (Hora da Criança) informa que o FOCAS está se 

empenhando em retomar as propostas reprimidas do primeiro semestre, para que possam ser 

desenvolvidas ainda no segundo semestre. Fala sobre a finalização do curso, em parceria com a 

UFBA, no dia 09/06, sobre prestação de contas no terceiro setor. Agradece a UFBA pelo curso de 

excelência e diz que a Presidenta Tatiane Paixão não pode participar do encerramento mais que 

enviaria carta de agradecimento para UFBA. Leu Brasil (União Santa Cruz) parabeniza a presidenta e 

o vice-presidente e ressalta a importância desse curso, realizado em parceria com a UFBA, onde os 

participantes já vão estar mais preparados para participar desses editais que serão lançados. A 

presidenta agradece e diz que se as contribuições, ponderadas nessa reunião, fossem apresentadas, 

na assembléia passada, quando apresentou os eixos, poderiam ser substituídos, alterados, mas 

agora não é possível retroagir ao que já foi deliberado pelo pleno do CMDCA, vai trazer um prejuízo 

muito grande, inclusive de perder o recurso, pelo prazo que ele está lá parado, ser remanejado. 

Acredita que com esse edital serão contemplados, em média, uns 30 projetos. Encera a reunião as 

12h45m, desejando sucesso a todos e um bom almoço. 

Salvador, 16 de junho de 2021.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

PORTARIA Nº 018/2021

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.

CONSIDERANDO a resolução nº 09/2021 que trata da parceria do CMDCA com Ministério Público do 

Trabalho-MPT.

RESOLVE:

Art. 1º Criar o GT de acompanhamento da parceria do CMDCA//MPT composto pelos membros 

participantes das audiências nos dias 07/05/2021, 28/05/2021 e 10/06/2021, a saber: Ministério 

Público do Trabalho - MPT, Ministério Público Estadual - MPE, Procuradoria Geral do Município 

de Salvador, Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer - 

SEMPRE, Secretaria Municipal de Educação - SMED, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente - CMDCA, com adição da Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres Infância e 

Juventude - SPMJ. 

Art. 2º Instituir comissão interna do CMDCA para seleção e acompanhamento dos projetos com 

recursos oriundos da ação civil pública nº 0000376-32.2020.5.05.0030.

Art. 3º Composição da comissão de seleção do CMDCA:

Tatiane Paixão/SEGOV - Presidenta

Sheilla Alban/SPMJ- Membro

Edileusa Santos/AEEC - Membro

Edna Tosta/ Técnica CMDCA - Assessoria Jurídica

Art. 4º Excepcionalmente na composição desta comissão não haverá paridade no âmbito do CMDCA, 

em razão de que os conselheiros de direito, representantes da sociedade civil, terem expressado 

interesse de participar do Chamamento Simplificado, e devido a esse fato ficarem impedidos de 

apreciar propostas na seleção, conforme ficou definido na Assembléia Ordinária nº 344 do CMDCA 

dia 16/06/2021.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Salvador, 30 de junho de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta


