
    

DIÁRIO OFICIAL DO
SALVADOR-BAHIA

SEXTA-FEIRA
03 DE JUNHO DE 2022

ANO XXXV | N º 8.299 7
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO - SEMGE 

PORTARIA Nº 290/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o Processo SMS nº 
13442/2019, com fundamento no Decreto nº 34.765/2021,
 
RESOLVE:

Autorizar a redução de 20% (vinte por cento) da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais a 
Servidora ROBERTA MEIRELES FREITAS, matrícula 3076513, lotada na Secretaria Municipal de Saúde 
- SMS, para cuidado e acompanhamento terapêutico do filho com deficiência.

A concessão da redução tem prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da publicação desta 
Portaria, podendo ser renovada, sucessivamente, por igual período, observado o disposto no § 2º do 
Art. 2º do Decreto n° 34.765/2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 31 de maio de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

PORTARIA Nº 291/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o Processo SMS nº 
5498/2018, com fundamento no Decreto nº 34.765/2021,
 
RESOLVE:

Autorizar a redução de 20% (vinte por cento) da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais 
a Servidora JUSSIARA SOUZA CORREIA DAMASCENO, matrícula 3095614, lotada na Secretaria 
Municipal de Saúde - SMS, para cuidado e acompanhamento terapêutico do filho com deficiência.

A concessão da redução tem prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da publicação desta 
Portaria, podendo ser renovada, sucessivamente, por igual período, observado o disposto no § 2º do 
Art. 2º do Decreto n° 34.765/2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 31 de maio de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário

PORTARIA Nº 292/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o Processo GCM nº 

588/2020, com fundamento no Decreto nº 34.765/2021,

 

RESOLVE:

Autorizar a redução de 20% (vinte por cento) da carga horária de 40 (quarenta) horas semanais ao 

Servidor LUCAS ALMEIDA SILVA, matrícula 3100505, lotado na Guarda Civil Municipal - GCM, para 

cuidado e acompanhamento terapêutico do filho com deficiência.

A concessão da redução tem prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da publicação desta 

Portaria, podendo ser renovada, sucessivamente, por igual período, observado o disposto no § 2º do 

Art. 2º do Decreto n° 34.765/2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 31 de maio de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS

Secretário

PORTARIA Nº 293/2022

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, no uso de suas atribuições, de acordo com o Processo SMS nº 

2162/2020, com fundamento no Decreto nº 34.765/2021,

RESOLVE:

Autorizar a redução de 10% (dez por cento) da carga horária de 30 (trinta) horas semanais a Servidora 

ELANE AMORIM SILVA SOUZA, matrícula 3079250, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, 

para cuidado e acompanhamento terapêutico do filho com deficiência.

A concessão da redução tem prazo de validade de 12 (doze) meses a contar da publicação desta 

Portaria, podendo ser renovada, sucessivamente, por igual período, observado o disposto no § 2º do 

Art. 2º do Decreto n° 34.765/2021.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GESTÃO, em 31 de maio de 2022.

THIAGO MARTINS DANTAS
Secretário

RETIFICAÇÃO

Na PORTARIA 289/2022, referente a Redução de Carga Horária da Servidora ALEXANDRA ROSA 
SANTANA TRINDADE VARELA - PROCESSO CGMS 192/2020, publicada no DOM de 01/06/2022:

Onde se lê: “....matrícula 3139776 .....”
Leia-se: “.....matrícula 3083442.....”

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
- DECRETO 7047/1984

AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - DEFERIDA 

PROCESSO DIGITAL ORGÃO SERVIDOR DIAS

78441/2021 SMED LUCIANA BARRETO DE SOUSA SIMAS 640

78293/2021 SMED PATRICIA D’AVILA DUARTE VALADARES 2.243

204867/2021 SMED MARIA FANILMA GOMES BONFIM 2.321

147811/2021 SMED MARIA OLIVIA ALVES DE ALMEIDA ANDRADES 3.228

156450/2021 SMED MARIA AUXILIADORA ALFAIA OLIVEIRA 3.682

18879/2020 SMED GERSON COUTINHO SOARES 635

9500/2020 SMED LEANDRA SILVA LEANDRO 1.724

RESCISÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO REDA - DEFERIDA

PROCESSO DIGITAL ÓRGÃO SERVIDOR

343/2022 SMS ISIS FIGUEREDO DE SOUZA COSTA

32187/2022 SMS AMAURI FONSECA MATIAS DOS SANTOS

49316/2022 SMS TELMA SANDRA FREITAS DOS SANTOS

39860/2022 SMS GREICE QUELI CONCEIÇÃO DOS SANTOS

29531/2022 SMS RONILTON DA SILVA BATISTA

107620/2021 SMS ELIELZA RAMALHO FIGUEREDO SANTOS

107669/2021 SMS ARLEN BARBOSA BAHIA

190023/2021 SMS ELIANA CASTRO SILVA CONCEIÇÃO

184215/2021 SMS LADSON DE SANTANA SANTOS E SANTOS

151935/2021 SMS MARINALVA SANTOS REBOUÇAS

213752/2021 SMS EDILTON LIMA CHAVES

208443/2021 SMS SOLANGE LOPES FRANCA

18704/2022 SEMPRE MADRIANI DA HORA SOLIDADE SOUZA

47524/2022 SEMPRE CRISTIANE ALVES FONTES

20179/2022 SEMPRE LAIS SANTANA DAMÁSIO

22624/2022 SMED WILIAM CÉSAR ALMEIDA SANTOS

64472/2022 SMED SOLANGE GOMES DE OLIVEIRA

15330/2022 SMED RAONI DÁVICO DOS SANTOS

208325/2021 SMED GLAUCIA PESSOA DOS SANTOS

133957/2021 SMED RAIZA NEVES CERQUEIRA SANTOS

66284/2022 SEMGE ICARO RAMON CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

ABONO DE PERMANENCIA A PARTIR DA DATA DE OPÇÃO - DEFERIDO

PROCESSO DIGITAL ÓRGÃO SERVIDOR

29335/2020 SMED MARLUCIA DA SILVA RIBEIRO

51986/2020 SMED VALDEMIRA DA SILVA SOUZA PAULINO

58432/2021 SMED JUCARA ROSA SANTOS DE ARAÚJO

67674/2021 SEFAZ DARCI ALMEIDA DURÃES

107612/2021 SEMOP PAULO CESAR DE SOUZA NASCIMENTO

193246/2021 SEMOP ZENILDES FRANCISCA VIEIRA DE JESUS

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 02 de junho de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor Geral de Gestão de Pessoas

DESPACHOS FINAIS DO SR. SECRETÁRIO - DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA 
- DECRETO 7047/1984

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DEFERIDO - A PARTIR DA DATA DE EMISSÃO DO LAUDO 

PROCESSO DIGITAL ORGÃO SERVIDOR %

72413/2021 SMS ADEMAR GOMES DE MAGALHÃES FILHO 20

GABINETE DA DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS, em 02 de junho  de 2022.

GUSTAVO TEIXEIRA MORIS
Diretor Geral de Gestão de Pessoas

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 355ª

Ao décimo oitavo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte dois, reuniram- se em Assembleia 

Geral Ordinária de número 355ª às 09h49min, através do aplicativo Microsoft-teams, os membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente- CMDCA Salvador: 1- Tatiane/SEGOV; 

2-Ana Batista/SEMOB; 3-Sheilla/SPMJ; 4-Eliene/SMS; 5-Mateus/HC; 6-Renildo /Brisa-IBCM   07- 

Claudio/SEFAZ; 08-Sarita/FJS; 09-Evelin/SMED; 10-Mariana/União Santa Cruz11-Adriana/Renato/

SEMPRE;12- Michele/ ACE; 13- Edileuza/AEEC. Gildásio/ACOPAMEC. Falta justificada do conselheiro 
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Ailton /AEEC, conforme lista de presença e com a seguinte pauta: 1- Aprovação da ata; 2-Relato das 

Câmaras Técnicas; 3- Relato das comissões e representações; 4- Feedback edital MPT 001; 5- 

Caminhada do ECA; 6- O que ocorrer. A presidenta saúda a todos os presentes desejando uma ótima 

reunião e informa que o atraso se deu em virtude de dificuldades técnicas de alguns conselheiros, na 

sequência procede com a chamada para verificação de quórum, apresentando o novo conselheiro 

Renato representante da SEMPRE, que fica como suplente da conselheira Adriana Barreto. Após 

confirmação de quórum faz referência ao dia 18/05, dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração 

Sexual Contra Crianças e Adolescentes e solicita  um minuto de silêncio em respeito a todas as 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e informa que na sequência será apresentado um 

vídeo sobre o tema. Ao finalizar o vídeo ela faz um convite para que todos se unam nessa luta, 

lembrando que ainda essa semana houve divulgação de novos casos de abuso sexual envolvendo 

crianças, inclusive criança com deficiência. Finaliza dizendo que é uma luta sem fim, mas não pode 

jamais se cansar de fazer esse enfrentamento e esse combate. Mateus (HC) agradece a referência 

feita pela presidenta e diz neste dia 18/05, MAIO LARANJA, de combate ao abuso e exploração sexual 

infantojuvenil, para além do Disque 100, ou da denúncia a estes atos criminosos, “DENUNCIE-SE”! A 

força do brincar é a tradução máxima e potente do que a criança sente, do que ela percebe e entende 

no meio que vive. O brincar é o lugar mais seguro e o mais revelador. É a zona de conforto! É o grito 

das palavras que faltam, seja pela inocência, seja pela incompreensão do mundo. Que não deve 

mesmo ser compreendido, deve ser ricamente vivido e aproveitado, valorizado e multiplicado por 

TODAS as crianças. Jamais subestime a criança e a sua forma de brincar. Ela traz no pacote o 

problema e a solução, que muitas vezes, o pouco tempo que você oferta a ela, não te dá tempo de 

compreendê-la. O que você tem feito, pelas crianças que vibram a sua existência? Já propôs a ela o 

brincar? Seja brincante e invista na brincadeira, não somente no brinquedo pronto, é sobre pegar na 

mão e brincar com ela. É subsidiar o seu campo imaginativo e criativo, inato ao lúdico, próprio da 

infância, valorizando a cultura da brincadeira. Finaliza com esse poema de sua autoria fazendo um 

apelo para que a sociedade se denuncie, se denunciar no sentido de se questionar o que tem feito por 

essas crianças que vibram a nossa existência, você já propôs a ela brincar? seja brincante e invista 

na brincadeira não somente no brinquedo pronto é sobre pegar na mão e brincar com ela é construir 

uma relação que vai gerar confiança e respeito e valores que serão assimilados por ela para a vida 

de uma forma lúdica, linda e possível, Tatiane (SEGOV) agradece ao conselheiro, fala que gostou 

muito e complementaria dizendo que o corpo da criança não é brinquedo, parabeniza-o dizendo que 

ele fechou com chave de ouro, que percebeu alguns conselheiros com camisa laranja, inclusive ela 

também colocou, pois acha importante essa alusão ao maio laranja. Finaliza parabenizando também 

a SPMJ, que vem efetuando muitas ações, durante esse mês de maio, envolvendo toda a rede e isso 

faz com que toda a cidade fique em alerta para essa violação e isso é muito positivo, então ela quer 

reforçar e parabenizar a secretaria pela iniciativa, que de fato é extremamente necessário e ela tem 

sido feita com maestria e muito engajamento com todos os atores da rede. Inicia a sessão 

parabenizando a ex conselheira de direito, Adriana Correia (SEMPRE) pelo seu aniversário. Segue 

com o primeiro ponto de pauta 1- Aprovação da ATA AGO 354, realizada em 20/04/2022. Aprovada 

por unanimidade. 2- Relatos das Câmaras Técnicas - Registro e Inscrição  a relatora informa que não 

houve reunião nesse mês, mas ela gostaria de fazer uma retificação, porque o Conselho está sem 

carro desde a gestão passada e a câmara por entender a necessidade do carro, por conta das visitas 

técnicas que precisa voltar a ser presencial, solicitou oficialmente a SPMJ, então na assembleia 

passada foi informado que devidos aos carros novos que chegaram, para os Conselhos tutelares, 

daria para remanejar um para o CMDCA e de fato a secretaria chegou a mandar um carro para o 

Conselho, mas depois teve dificuldade com a contratação do motorista e atualmente o Conselho 

permanece sem carro, podendo utiliza-lo duas vezes por semana, no máximo com planejamento 

prévio. Só gostaria de deixar registrado. Mateus (HC) relator da Intercâmara técnica de Infraestrutura 

e legislação informa que não houve sessão fechada para discutir as denúncias que chegaram, então 

não se tem esse relato. Sobre a Campanha, em parceria com o Conselho Tutelar, informa que foi 

agendada reunião para o dia 25/05, as 15h, na Hora da Criança e contando com a participação do 

representante social do Conselho Tutelar, da coordenação, articulação e divulgação do Conselho 

Tutelar, os conselheiros que fazem parte desta Intercâmara e demais, convidados como Érica ou 

qualquer pessoa que queira participar, assim como a conselheira Sheilla, representando a 

Intercâmara técnica de Políticas Públicas. Salienta que esse encontro visa construir conjuntamente, 

saindo desse lugar de imposição e dialogando com todos, para que se tenha um bom resultado 

considerando a autonomia dos CTs. Tatiane (SEGOV) parabeniza pela iniciativa, dizendo ter gostado 

muito da novidade, que são essas iniciativas que fortalecem a caminhada Sheilla (SPMJ) diz que a 

intercâmara estava com uma pasta bem extensa e com vários projetos para análise, então, de 

antemão ela gostaria de fazer um agradecimento especial pela colaboração e participação, foram 

muitas dificuldades para iniciar a reunião, por várias questões, mas deixa sua gratidão ao esforço 

que a conselheira Edileuza fez, mesmo com sua saúde debilitada, Cintia, Adriana e em especial a 

Brisa, que fez toda a diferença nessa reunião, pois se não fosse ela não teria conseguido. Foram 

avaliados alguns projetos, sendo que o único ponto de pauta que não foi discutido foi o relatório 

gerencial do fundo porque como houve inúmeras turbulências o horário ficou um pouco comprometido 

dando-se preferência a viabilizar os projetos das instituições, por ser uma demanda mais urgente e 

também porque até metade da reunião não havia nenhum representante do FMDCA, para esclarecer 

as dúvidas, então ficou deliberado fazer uma reunião extraordinária só para fazer essa análise. 

Houve a participação dos representantes do Neojiba e da Associação Sons do Bem. Prossegue com a 

leitura do relatório: Após confirmação de quórum, a coordenadora Sheilla, saúda aos presentes, 

iniciando com a   pauta de nº 01- Projeto Empodera da OSC ISBET-  projeto aprovado em 2019, faz 

parte do banco de projetos deste CMDCA,  e a instituição  solicita alteração no valor do projeto, que 

passaria de R$ 124.022,25 para o montante de R$ 300.000,00, em virtude das modificações sofridas 

ao longo do tempo, principalmente com o cenário da pandemia, ao mesmo tempo que solicita 

renovação do mesmo. A Intercâmara, após análise solicita oficiar a instituição para que a mesma faça 

alguns ajustes no projeto e veja a possibilidade de entrega até terça-feira, dia da assembleia, para 

que possa ser deliberado pelo Colegiado. Na sequência passa para a pauta de nº 02, onde foi 

realizado o atendimento dos representantes da OSC IDSM, Sr.ª Ticiane e Sr. Merlyn, ambos foram 

orientados quanto a necessidade de algumas alterações no projeto Primeiras Notas: Sala de 

Musicalização Infantil do Programa Neojiba, apresentado para captação externa, com valor de R$ 

643.766,97, sendo acordada a entrega do mesmo com as devidas modificações até terça feira para 

que também possa passar pela assembleia. Foi analisada ainda a solicitação da instituição de 

arquivamento dos projetos: Parque da Música e Musicalização - do berço ao Palco, já aprovados para 

captação externa, com a solicitação de remanejamentos desses valores para o projeto citado acima 

e para finalizar solicitam o remanejamento também de R$ 101.874,52, valor excedente, captado para 

o projeto Núcleo de Prática Musical Nordeste de Amaralina, cujo projeto  ficou orçado em R$ 

338.025,48, porém a instituição conseguiu o montante de R$ 439.900,00. Finalizado o atendimento 

com aprovação das solicitações e aguardo do projeto com as alterações solicitadas. Na sequência 

passa para a pauta de nº 04-Retomada das Atividades das Oscs Santa Casa de Misericórdia e Ombro 

Amigo, sendo deliberado que essa pauta seria trazida para assembleia, pois a Intercâmara entende 

que não há mais essa necessidade, visto que tudo já está liberado e que as instituições devem seguir 

os protocolos básicos adotados pelo município.   Pauta de nº 05-Análise do Projeto de Inclusão Digital, 

da OSC Mus-e Brasil, projeto que é apresentado para analise desta intercâmara, referente aos 

pequenos recursos alocados no FMDCA, onde a instituição recebeu um financiamento e ficou com 

dívida de executar essa oficina e agora pleiteia executar esse projeto de inclusão digital com valor de 

R$ 34.291,29. A intercâmara define pela aprovação do projeto. Seguindo com a pauta de nº 06- 

Projeto Sons do Bem, Arte e Movimento, apresentado para captação externa da OSC Sons do Bem, 

onde a representante tem cadeira como convidada e pôde receber as devidas orientações sobre as 

adequações que serão necessárias realizar, para que o projeto seja aprovado. Na sequência 

seguimos com a pauta de nº 07- Análise do Projeto Arte de Ler, apresentado pela OSC Santa Casa da 

Misericórdia, para captação externa, onde o mesmo foi analisado e verificado algumas alterações 

que serão necessárias para que o projeto seja aprovado. Referente a pauta de nº 03- Relatórios 

gerenciais do FMDCA, esta Intercâmara entende que por ser uma temática complexa, com vários 

relatórios para serem analisados, será agendada uma reunião com representantes do FMDCA para 

análise desses relatórios em conjunto. Finalizada a reunião às 12h, com os agradecimentos da 

coordenadora. Tatiane (SEGOV) pergunta se o projeto da Neojiba foi aprovado com ressalvas ou não 

foi aprovado. Sheilla (SPMJ) a orientação do Fundo e que a intercâmara tem seguido é que não se 

aprove com ressalvas, porque às vezes o projeto chega lá, mas essas ressalvas não chegam, então 

fazemos todas as orientações possíveis para que o projeto já chegue no FMDCA redondinho. Renildo 

(IBCM) saúda todos e pergunta ao conselheiro Mateus se a reunião do CMDCA, com o Ministério 

Público e Conselho Tutelar, referente ao fluxo de adolescentes foi citada em seu relatório Mateus (HC) 

responde que não, foi realizada reunião da intercâmara de Infra estrutura e legislação onde foi 

tratado sobre a campanha do CMDCA em parceria com o CT, sobre a reunião citada, informa que Dra. 

Cintia convidou o Conselho para uma reunião sobre o fluxo desses atendimentos, como Tatiane teve 

dificuldades com a internet ele participou, e depois socializou as informações, onde a promotora 

solicitou que esse fluxo de atendimento fosse enviado, pois ela não tinha essas informações em 

mãos e precisa ter. Então Tatiane ficou de levantar essas informações, oficializar e encaminhar para 

ela. Renildo (IBCM) a título de informação já houve reuniões, inclusive com o próprio MP, SEMPRE, CT 

e outros órgãos sobre essa temática e já existe um fluxo definido que consta no IDEA, então é bom 

que além da busca do CMDCA desse IDEA questione o MP, porque ele também tem essas informações. 

Diz que ficou preocupado porque houve o pedido para começar do zero um assunto que já foi 

discutido, definido o fluxo e dado os encaminhamentos, inclusive definido os papéis de cada órgão, 

levando em consideração o ECA e a legislação do Conselho Tutelar e o papel da Secretaria. Tatiane 

(SEGOV) agradece as informações do conselheiro e diz também não ter entendido a solicitação do MP, 

que inclusive havia falado sobre isso com Mateus, da existência desse fluxo, mas acredita que logo 

seja esclarecido. Carlinda (convidada) Só queria ressaltar a dificuldade da conselheira Sheilla no dia 

da reunião, pois ela citou as dificuldades de todos, mas não mencionou a dela que estava com sua 

filha doente e as complicações que a situação apresenta e mesmo assim ela foi uma guerreira, então 

ela só queria agradecer. Sheilla (SPMJ) agradece a convidada e informa que o valor do projeto da 

Santa de Misericórdia é de R$ 73.945,29 (setenta e três mil, novecentos e quarenta e nove reais e 

vinte e nove centavos). Ticiane (convidada) agradece as conselheiras da Intercâmara referente ao 

atendimento realizado, diz que foi muito esclarecedor e que gostaria, se possível que já fosse 

relatado as alterações que deverão fazer para que o projeto seja aprovado. Sheilla (SPMJ) Diz que 

prefere responder de forma particular, se possível ainda nesta data, vai se organizar com a técnica e 

dará esse retorno. Tatiane (SEGOV) faz votação do relatório, que é aprovado por unanimidade. Segue 

com a pauta de nº 3- Relato das Comissões e representações. Faz leitura do relatório da reunião 

realizada no dia  19/04/2022 às 14h, onde  aconteceu a reunião da comissão do edital CMDCA/MPT 

2022 com os presentes Tatiane Paixão (SEGOV)- presidente e membros   Mateus Russo (Hora da 

Criança), Edleuza Santos (AEEC) e Sheilla Alban (SPMJ) para análise dos documentos  e planos de 

trabalho recebidos na chamada 001/2022 do CMDCA/MPT, tratando conforme a seguir: Incialmente 

foi verificado o recebimento de  36 propostas, sendo 04  intempestivas, sendo elas BR Conselhos; 

Centro de Integração; Inserir e Me abrace e uma quinta instituição com pendência do plano de 

trabalho que foi a OSC Agência Baiana de Desenvolvimento Social, eles mandaram todos os 

documentos, exceto o projeto, motivo pelo qual foi desclassificada. A comissão pensou em analisar 

os projetos sem saber os nomes das instituições, mas como várias tinham logomarca nas páginas, 

não foi possível fazer dessa forma. Assim sendo foram analisados os critérios objetivos para pré-

selecionar e depois dessa primeira fase, encaixar as selecionadas, conforme cada prefeitura bairro. 

Os projetos foram analisados na reunião, na seguinte ordem: 1º Arte sem Fronteira (pré-selecionado); 

2º Projeto Ajudar (pré-selecionado); 3º ACOPAMEC (pré-selecionado); 4º ACL8 (pré-selecionado); 5º 

Associação Solidária pela Vida, não habilitada, porque ultrapassou o valor da região, apresentando 

proposta de R$ 200.000,00 para o Cabula. Devido ao horário avançando da reunião foi deliberado que 

a equipe fizesse a divisão aleatória dos projetos para que os membros apresentassem parecer para 

deliberação da comissão até dia 24/04/2022, que seria um domingo, considerando o prazo previsto 

no edital. Assim sendo, o membro 1 ficou com as propostas da Mão Amiga; Humana Povo Brasil; 

Associação Cultural Esperança; Fundação Cidade Mãe; Plataformense I, Plataformense II, pois a 

instituição apresentou dois projetos distintos, Associação Paripe em Movimento, Caminho da Luz, 

IRSEBA e Pérolas de Cristo. O Membro 2 ficou com as propostas da Ilha de Maré, Ballet Arte, Geração 

digital, Hebrom, Instituto Alimentando Vidas, Instituto IDEAS, Festival Neojiba, Lar Joana Angélica. 

Membro 3 ficou com as propostas da Plantar e Colher, Lar Fonte da Fraternidade, Lar Fabiano de 

Cristo, Patrulha do Bem, Mus-e Brasil, Projeto Resgaty, Quem Ama Cuida e ABES. Aos dias 25/04/2022 

às 14h aconteceu a reunião da comissão do edital CMDCA/MPT 001/2022 com os presentes Tatiane 

Paixão (SEGOV)- presidente e membros   Mateus Russo (Hora da Criança), Edileuza Santos (AEEC) e 

Sheilla Alban (SPMJ) cada membro apresentou a justificativa e o parecer das instituições, para 

análise conjunta da comissão, finalizando com um total de 16 (dezesseis) instituições desclassificadas 

e as demais pré-selecionadas para a decisão da comissão, conforme as prefeituras bairro. Na 

sequência, contando com o apoio da técnica, foi feita a seleção de olhos vendados, sendo utilizando o 
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critério de desempate conforme o edital, por exemplo na região do Cabula, 3 instituições empataram, 

o primeiro critério de desempate era o bairro mais carente, então a técnica informava qual era o local 

em que a instituição estava situada, para averiguarmos qual a região mais carente de serviços, sendo 

que as prefeituras bairro mais carentes tiveram uma destinação de recursos maior, para que 

pudessem ter mais serviço e assistência,  no Cabula, das empatadas, foi aprovado o Projeto Ajudar, 

pelo bairro e pelo eixo prioritário que foi o I enfrentamento a exploração do trabalho infantil, na região 

de Cajazeiras  ficaram duas empatadas, pelo bairro permaneceram empatadas pois ambas estavam 

na mesma rua, e através do eixo, quem ganhou foi a instituição Quem Ama Cuida, pois o dela era o 

eixo I, a prefeitura bairro de Valéria só teve uma instituição selecionada que foi a Arte sem Fronteiras, 

prefeitura bairro Barra/ Pituba , só teve uma habilitada, inclusive sobrou até recurso nessa região e 

a prefeitura bairro subúrbio/ Ilhas, que teve muitas propostas e projetos muito bons e foi  muito difícil 

fazermos a escolha, sendo usado o critério da região mais carente de serviços, e dentre as 

instituições, umas estava situada na Ilha, e toda comissão entendeu que a Ilha era de fato a região 

mais carente, sendo que todos os critérios, caso fossem usados selecionariam a mesma, e apenas 

depois de selecionada, a técnica informava o nome da instituição, para garantir a lisura do processo. 

Foi deliberado quanto ao valor residual das prefeituras bairro total de R$ 102.000,00 seria destinado 

para capacitação na elaboração de projetos e prestação de contas, o que será pleiteado ao MPT. Além 

de deliberar reunião 06/05/2022 às 10h com as instituições habilitadas para orientação dos 

procedimentos. Sem mais foi encerrada às 11:30h. No dia 06/05, foi realizada a reunião com as 

instituições, mas nem todas conseguiram participar, de modo geral as orientações que foram dadas 

foi sobre a abertura de conta, que deverá ser realizada preferencialmente nos bancos oficiais, Caixa 

Econômica ou Banco do Brasil, para evitar o custeio de taxas, com a publicação do resultado final elas 

conseguem abrir essa conta com isenção e sobre o cadastramento no MPT, que fosse providenciado 

o mais breve possível e ainda a assinatura dos termos, que já foram elaborados para análise do MPT 

e posterior assinatura, pois como no primeiro edital foi necessário fazer o aditivo, inclusive com 

sinalizações das próprias instituições e o MPT, considerou pertinente. Sheilla (SPMJ) Sobre um ponto 

tratado com as instituições e que ela gostaria de reforçar é que o CMDCA não tem como prever 

prazos, que é necessário seguir com os trâmites, caso haja alguma diligência ou qualquer ação que 

demande a instituição ou ao Conselho que se tente ter a maior celeridade possível, mas quanto a 

questão judicial, não é possível prever prazos, que sabe que todos querem logo acessar esses 

recursos, por conta das urgências e da situação, porém é preciso essa consciência, pode ser que seja 

ágil, mas pode ser que demore tanto quanto o primeiro processo, então é seguir mesmo com as 

tramitações, pode estar acessando o CMDCA solicitando informações, mas precisa aguardar mesmo. 

Tatiane (SEGOV) agradece a conselheira e diz que realmente é bom deixar isso claro, que embora já 

se conheça o fluxo realmente o caminho é longo, que espera poder encurtar, mas realmente é algo 

ainda novo e é preciso encontrar uma forma segura de se fazer. Mateus (HC) diz que gostaria de 

parabenizar as instituições, pois foram projetos muito bons  e bem estruturados, infelizmente foi 

recurso pouco e não foi possível abraçar  a todos, então foi visível as mudanças ocorridas, inclusive 

sinalizado por todos, ao que parece as capacitações e orientações ofertadas pelo FOCAS estão 

surtindo efeito, mas infelizmente é um recurso pontual, mas sugere que eles possam ser 

reestruturados para serem aproveitados no banco de dados do próprio Conselho para captação 

externa ou outros editais. Sheilla (SPMJ) queria só reforçar o quesito atenção nas exigências do 

próprio edital, pois lembra que tinham projetos de excelência que foram desabilitados por conta de 

pequenos detalhes não observados na hora de escrever o projeto. Tatiane (SEGOV) faz votação do 

relatório da comissão II do edital MPT 001/2022- Aprovado por unanimidade. Passa para a pauta de 

nº  04- Feedback Edital MPT 001/2021- Informa que a parceria já foi iniciada, onde todas as 

instituições já receberam recursos com exceção da OSC MAPI, porque a conta informada estava 

errada, então foi feito o contato com a informação, de imediato, porém não foi possível sanar logo 

porque não conseguiu falar com o representante da instituição, mas quando conseguiu o retorno, foi 

informado a conta nova, o problema foi sanado  e agora é aguardar os trâmites para regularizar esse 

pagamento que ainda não foi feito. Uma outra situação, que foi comunicada ao Conselho ontem, foi 

sobre a instituição Lar Harmonia que verbalizou não ter recebido o recurso, inclusive foram 

envidados esforços, ainda ontem, para tentar resolver, mas não se teve ainda a solução. O banco 

havia informado que todos os pagamentos já haviam sido realizados exceto do MAPI, então foi feito 

contato com o banco, onde eles afirmaram que foi feito o depósito, então foi solicitado o extrato da 

conta da instituição para verificar de que forma resolver porque a conta informada está correta, foi a 

mesma da petição e do alvará, daí não se conseguiu ainda entender e desvendar o mistério e 

compartilha, pois acha importante que todos saibam e tão logo seja solucionado, todos serão 

comunicados. Finaliza trazendo um balanço dos móveis, bens e equipamentos que serão adquiridos 

com os recursos adquiridos dessa parceria do CMDCA e MPT, na primeira chamada: 01 carro 0 km, 

59 computadores, 01 headset, 02 TVs, 51 notebooks, 03 impressoras, 03 roteadores, 02 receptores, 

04 toners, 60 tablets, 06 projetores, 03 telas para projeção, 02 apresentadores de multimídia,  08 

display para álcool em gel e sabonete, 12 caixas de som , 01 microfone, 11 estabilizadores, 10 

nobreak, 03 HDs externos, 01 caixa de som, 36 aparelhos celulares, 01 freezer, 01 refrigerador, 03 

purificadores de agua, 02 fogões, 03 termômetros, 02 gaveteiros, 02 armários,  02 ventiladores, 01 ar 

condicionado, 50 mesas para computadores, 81 cadeiras de escritório, 10 apagadores, 04 quadros 

brancos, 10 colchonetes .    Isso é o total geral de todas as instituições, pois cada instituição tem uma 

necessidade diferente e solicitou aquilo que achou necessário e após finalização do projeto ficam os 

bens adquiridos para as instituições, o que é muito positivo. Para fechar, com chave de ouro, traz uma 

notícia, de primeira mão, pois ainda não tinha, mas acaba de receber a informação que além do valor 

que foi recebido do MPT, para reforma da nova sede, que inicialmente o valor era de R$ 48.000,00, e 

já está na conta da prefeitura e agora recebeu a informação que o MPT também fará a doação do 

mobiliário, então agora acredita que a sede do Conselho vai sair, pois já se tem a reforma do espaço, 

o mobiliário,  a equipe e o colegiado que é uma constelação e todos juntos têm realizado um excelente 

trabalho, então quer parabenizar a todos os conselheiros da sociedade civil e do governo pela 

disponibilidade, pois muitas vezes é preciso fazer 10 assembleias ao mês e todos estão sempre 

disponíveis para fazer com que as coisas aconteçam, quer deixar o seu reconhecimento, daí agradece 

, primeiro a Deus e segundo a todos pelo apoio que têm dado a essa gestão. Brisa (IBCM) parabeniza 

pela finalização do edital e diz que gostaria de ter um entendimento se essa seria a primeira etapa 

do edital, pois lembra que tiveram outras instituições que também foram aprovadas e ficaram para 

receber em uma segunda chamada e ela não consegue entender quando será, pois já se tem um 

segundo edital e um outro no site, então quer saber se tem previsão para essas outras instituições e 

se elas podem participar desse novo edital, agora que o MPT está fazendo por conta própria lá no site. 

Tatiane (SEGOV) esclarece que a nível de alinhamento, 15 instituições foram contempladas 

diretamente, nesse primeiro momento, e já receberam o recurso, com exceção da MAPI e do Lar 

Harmonia, citadas acima. Mas o que a conselheira quer saber é sobre o banco de dados, pois além 

dessas quinze tiveram oito que ficaram no banco de dados, pois caso aconteça uma nova ação civil 

pública, o CMDCA não vai precisar fazer novo chamamento público, já vai priorizar essas instituições, 

mas não tem prazo para que isso aconteça e inclusive foi falado que, se necessário as instituições 

poderão atualizar o plano de trabalho, inclusive com novos orçamentos, por não ter essa previsão. 

Sobre o edital no site do MPT, é um edital continuo, de cadastramento, não significa dizer que tem um 

recurso especifico disponível para ser disponibilizado de imediato. Eles fazem esse cadastramento, 

que também é um banco de dados de projetos para instituições que tenham interesse de receber 

recursos financeiros ou equipamentos e, caso apareça disponibilidade, eles podem contemplar uma 

instituição já cadastrada. A intenção é que o recurso não fique muito tempo parado, aparecendo o 

recurso já tenha a instituição. É um procedimento utilizado em toda Bahia, mas não quer dizer que já 

tenha um recurso, com a única exceção desse recurso que foi exclusivo para as instituições 

cadastradas no CMDCA de Salvador, no valor de dois milhões e oitocentos mil, mas independente as 

instituições podem sim participar e inclusive com vários projetos e com valores diferenciados, pois 

não tem limite, no caso da inscrição diretamente no site do MPT. Pergunta se ficou claro ou se ainda 

tem alguma dúvida. Brisa (IBCM) diz que sim, pois gostaria de vê as instituições que ficaram nesse 

banco de dados, pois na sua cabeça haveria uma nova chamada e outras instituições iriam apresentar 

projetos e isso seria redimensionado pelas já aprovadas e por outras. Tatiane (SEGOV) informa que 

no momento não tem em mãos, mas que pode localizar e enviar por watssapp, mas que o resíduo, de 

fato, teve e foi informado no relato da comissão, só que a deliberação da comissão foi que esse valor 

fosse destinado para capacitação das instituições e é um valor de R$ 102.000,00. Brisa (IBCM) diz que 

não está se referindo a esse valor, que lá no início quando foram selecionadas as 15 e se fez o banco 

de dados. Fala sobre esse resíduo, que era um resíduo já certo. Tatiane (SEGOV) verbaliza que houve 

esse resíduo, no valor de um milhão e que ele foi direcionado para um segundo chamamento que foi 

esse realizado recente e que foi feito a leitura do relato, logo no início, então já foi finalizado. Brisa 

(IBCM) pergunta se as instituições já vão receber recursos. Sheilla (SPMJ) esclarece que sobrou um 

resíduo, mas não foi um resíduo bruto, foi por prefeitura bairro, pois o edital tinha um quantitativo, 

por prefeitura bairro, então esses valores que sobraram , em algumas prefeituras bairro, que só 

foram 05, porque as demais não tiveram resíduos, foram atendidas no seu total, então foi aberto um 

novo edital somente para essas prefeituras bairro que tiveram o resíduo e que Tatiane acabou de ler 

o relatório, mas, conforme já falado anteriormente,  não tem previsão para recebimento do recurso. 

A segunda questão é sobre os projetos que ficaram no banco de dados do edital 001/2021, porque 

são das mesmas prefeituras bairros que esgotou recursos, então exemplificando a prefeitura bairro 

do Centro esgotou os recursos no primeiro edital, mas tinham mais projetos aprovados, então eles 

vão ficar no banco de dados para quando, se houver em algum momento futuro, uma outra ação que 

destine recurso para o CMDCA, esses projetos são prioridades, pois já estão habilitados. O que houve 

foi o residual deste primeiro para algumas prefeituras bairros que agora, com esse segundo edital, 

foi totalizado sobrando apenas R$ 102.000,00 que não seria possível dividir de novo por prefeitura 

bairro, uma vez que foram resíduos das cinco áreas, então a comissão definiu juntar esse montante 

e promover uma capacitação, para as instituições, sobre elaboração de projetos e prestação de 

contas, que acabou de ser aprovada nesta assembleia. Tatiane (SEGOV) diz que conforme solicitado, 

faz leitura da Resolução 021/2021, que trata sobre resultado final do 1º Edital   da parceria CMDCA/

MPT ao tempo que informa sobre o envio do mesmo para o grupo de whatsapp do Colegiado. Informa 

que foram 15 instituições beneficiadas diretamente, sendo elas: 1-Associação Ideologia Calabar-

Prefeitura Barra/Pituba;  2-Associação Creche Escola Comunitária MG/Cabula; 3-Associação Cristã 

de Amparo Social/Cabula; 4-Comunidade Cidadania e Vida-COMVIDA/Cajazeiras; 5-Instituição 

Beneficente Conceição Macedo/Centro Brotas; 6-Instituto Cultural Técnica da Bahia /Cidade Baixa; 

7-Centro Comunitário João Paulo II/Itapuã/Ipitanga; 8-Fundação Lar Harmonia/Itapuã/Ipitanga; 

9-Associação Dunamis Team/Liberdade/São Caetano; 10-Associação Sons do Bem/Liberdade São 

Caetano;10- Associação Beneficente Irmã Romana/Liberdade /São Caetano; 11-Ministério de 

Adoração Profética Ministerial/Pau da Lima; 12-Associação Comunitária dos Direitos de Cidadania  e 

Proteção Humana do Estado da Bahia/Subúrbio/Ilhas;13-Associação Mulheres Notáveis-ANM /

Subúrbio/ Ilhas; 14-Centro Espirita  Jorge Olímpio/Subúrbio Ilhas.09 (nove) instituições  ficaram no 

aguardo de nova ação civil pública, são elas :1-Associação Cultural Linha Oito/Liberdade São 

Caetano; 2- Organização do Auxílio Fraterno/Liberdade/São Caetano; 3-Instituto Maria Quitéria/

Itapuã/Ipitanga; 4- Santa Casa de Misericórdia da Bahia /Itapua/Ipitanga; 5-Associação Educacional 

Sons do Silencio/Itapuã/Ipitanga; 6-Associação Dom Bosco/Itapua/Ipitanga; 7-Clube de Mães e 

Creche Escola Comunitária Esmeraldinha/Itapuã/Ipitanga; 8-Instituição Rede Cida/Centro Brotas; 

9-Institututo TELEMACO/Centro Brotas. Brisa (IBCM) reforça que, chama sua atenção essa informação 

sobre o aguardo de recursos de nova ação civil pública, porque na sua concepção foi dito que já havia 

recurso disponível e que seria disponibilizado, no entanto a informação agora é para quando surgir 

uma nova ação civil pública. Tatiane (SEGOV) informa que a publicação dessa resolução foi de 

18/09/2021, que foi deliberado pelo Colegiado na Assembleia Geral Extraordinária de Nº 248, com 

pauta única. Pergunta se ficou esclarecido e se pode seguir com a pauta. Brisa (IBCM) solicita que seja 

disponibilizada a referida ata, mas logo diz que vai procurar. Tatiane (SEGOV) informa que está 

publicada no site CMDCA na aba transparência, no ano de 2021 e segue com o próximo ponto de pauta 

- Caminhada do ECA - Informa que o Conselho Tutelar procurou o CMDCA para solicitar apoio nessa 

ação, o que ela considera legítima. Continua com a informação que eles querem retomar a caminhada 

presencial e que foi enviado o material que já foi produzido por eles:16ª Caminhada do ECA, 32 anos, 

o que comemorar? além disso, eles estão pleiteando alguns materiais necessários para fortalecer a 

caminhada (lanches, camisas, faixas, transporte etc.). Então ela traz para conhecimento e deliberação 

do Colegiado. Informa que já foi verificada a disponibilidade do recurso, junto ao FMDCA e que existe 

um percentual que poderá ser disponibilizado sem comprometer as demais rubricas já em tramite 

ou em processo. Ela pensou em um valor máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) como 

proposta para contribuir com a 16ª caminhada do ECA. Marcia Oliveira (convidada) saúda a todos 

presentes em especial aos conselheiros de direito, principalmente da sociedade civil, seus colegas e 

pergunta sobre os critérios que foram utilizados no 1º Edital MPT, referente ao banco de dados, se 

serão utilizados no 2º Edital e aproveita para parabenizar a todas as assistentes sociais, pelo dia 

15/05, agradecendo por todo trabalho e dedicação especialmente às crianças e adolescentes. Tatiane 

(SEGOV) agradece e explica que nessa segunda chamada não houve essa deliberação,  por se tratar 

de um recurso residual, não haverá banco de dados, mas traz a fala do conselheiro Mateus, aonde ele 
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apresenta a proposta de se incluir esses projetos no banco de dados do Conselho, para captação 

externa, só ressaltando que será necessário readequar esses projetos, por conta dos formulários 

específicos que são utilizados, conforme a resolução 015/2019, que trata sobre captação externa, 

feita a adequação eles deverão ser encaminhados para análise da Intercâmara de Politicas Públicas, 

Orçamento e Fundo e após aprovado poderá ficar no banco de projetos do Conselho para Captação 

externa de recursos. Marcia (convidada) agradece a resposta. Tatiane (SEGOV) faz votação referente 

ao apoio do CMDCA a caminhada do ECA, no que é aprovado por unanimidade. Na sequência passa 

para o que ocorrer passando a palavra para a conselheira Sheilla (SPMJ) a conselheira apresenta 03 

pontos que gostaria de trazer para assembleia. 1º sobre o relatório da Intercâmara, onde ela gostaria 

de retificar que o projeto apresentado pela Santa Casa de Misericórdia, no valor de R$ 73.945,29, não 

foi aprovado em virtude da necessidade de algumas adequações necessárias e que foram sinalizadas 

para a instituição, ficando a mesma de reenviar para verificação de aprovação ainda nesta 

assembleia, no entanto não foi enviado a tempo. O 2º ponto que gostaria de apresentar é sobre o 

Edital do Itaú Social, que estão com as inscrições abertas. É um edital de nível nacional que visa 

selecionar projetos apresentados por todos os CMDCAs do Brasil e funciona da seguinte forma: 

qualquer instituição registrada no CMDCA poderá apresentar um projeto, dentro dos critérios 

estabelecidos no edital, e o Conselho fará a seleção, através da Intercâmara de políticas públicas, 

orçamento e fundo, que após referendado pelo colegiado enviará para seleção do Itaú Social. Cada 

CMDCA só poderá enviar uma proposta e se aprovado será financiado via FMDCA. Lembra que no ano 

passado, em virtude de muitas demandas do Conselho e o curto espaço de tempo para análise, não 

foi possível participar, porém esse ano as inscrições vão até o final de julho com tempo para análise 

e seleção de propostas. A sugestão é que as instituições enviem seus projetos, até a primeira quarta 

feira de julho e eles serão analisados nas reuniões ordinárias da Intercâmara, nos meses de junho e 

julho, sendo apresentado ao Colegiado na assembleia de julho para deliberação. Sobre o 3º Tópico ela 

inicia parabenizando o CMDCA pelo coquetel de certificação das instituições, pois entende que foi um 

momento muito positivo de encontro do CMDCA com as instituições, então parabeniza também a 

presidente do CMDCA que esteve a frente, bem como ao coordenador e demais membros que compõe 

a Câmara Técnica de Registro e Inscrição pela brilhante ideia, pois entende que esses momentos de 

proximidade com as instituições faz com que elas se sintam valorizadas e também promovem a 

visibilidade, tanto do Conselho , quanto das instituições, que muitas vezes, não conhece nem mesmo 

os critérios de inscrição e renovação do registro. Ainda sobre esse ponto ela queria aproveitar para 

dar alguns esclarecimentos, pois foi questionada por algumas instituições, visto que ela por ter 

muitos anos de Conselho, possui uma relação muito boa com a maioria das instituições e embora, 

hoje ela, enquanto conselheira, represente o governo, ela tem total liberdade com todas e por esse 

motivo algumas instituições buscaram informações sobre o coquetel, alegando que já tinham ido até 

outros conselheiros que disseram não ter muitas informações, só mesmo o que estava divulgado nas 

redes sociais, no entanto ela informou que o evento foi deliberado em assembleia, por esse motivo 

todos os conselheiros tinham essa informação, além desse questionamento um outro chamou sua 

atenção, pois se referia aos recursos que foram utilizados para o evento, onde estava sendo divulgado 

que seria recursos oriundos do FMDCA, inclusive algumas, por conta desse pensamento, fizeram 

uma mobilização para não participação no evento, então para não continuar com o ruído achou 

melhor esclarecer tudo em assembleia, mas explicou, de antemão, que os recursos utilizados foram 

de doação e que o doador não quis ser identificado. Finalizando Gostaria de pedir a todos que, caso 

tenham qualquer dúvida sobre algo que não ouviu direito, que não entendeu, que traga para 

assembleia, pois todos os participantes tem direito a voz, só não tem a voto porque é exclusivo dos 

14 conselheiros de direito, que compõem o Colegiado do CMDCA. Iolanda (convidada) agradece a fala 

da conselheira, saúda a todos e se apresenta, enquanto representante da OSC Beija Flor de 

Massaranduba, diz que sempre foi muito participativa, mas de uns tempos para cá está tendo 

dificuldades de participar  e está ficando angustiada com a situação, acredita que também o espaço 

para colocações não está sendo favorável, como se tinha antes, onde se podia dar bom dia, se 

apresentar, que entra e sai sem mesmo ser visualizada e é isso que a angustia, por isso abre a 

câmara. Agradece Tatiane (SEGOV) Agradece a participação da convidada e fala com Sheilla que foi 

ótimo ela ter trazido para assembleia, que infelizmente ela não pode participar do Coquetel, por 

conta de agenda, mas outros conselheiros estiveram presentes e inclusive foi anunciado que os 

recursos utilizados foram de doações e que os doadores não quiseram que seus nomes fossem 

divulgados, pois não foi algo de marketing, mas de fato foi um evento muito bom, muito positivo essa 

aproximação com as instituições, a  Câmara de Registro e Inscrição está de parabéns e o colegiado 

também, possivelmente foi alguém que não participou  da assembleia e divulgou essa informação, 

mas já está esclarecido, assim como a conselheira Brisa teve dúvidas e foi colocado as publicações 

aqui, pois são muitas assembleias, muitas reuniões e muitas informações e é bom estar sempre 

resgatando as deliberações para que essas coisas não aconteçam, porque tudo isso é produção do 

colegiado , então é importante ficar atento aquilo que a gente mesmo produz. Eliana (convidada) 

saúda a todos e diz querer aproveitar a oportunidade para se pronunciar no grupo porque acredita 

que uma boa parte das organizações da qual ela vai tratar o assunto é referente essa questão da 

certificação das instituições do CMDCA e estão aqui nesta assembleia, diz que estava viajando e onde 

estava teve dificuldades de acessar a internet  e gostaria de dizer que independente de quem esteja 

na presidência ela sempre vai apoiar, desde de que esteja abraçando o compromisso com crianças e 

adolescentes, até porque na sua conduta, com 52 anos de idade, ela precisa respeitar o ser humano. 

Continua dizendo que lá no grupo do FOCAS começou uma situação para que as pessoas/

organizações não fossem para a certificação dessa programação e ela se sentiu muito mal, e diz que 

se a dona Iolanda se sente mal nesta assembleia por não falar, imagine ela viajando, vendo tudo isso, 

uma programação da qual não fez parte, não tem nenhum compromisso direto, dizer que está ligada 

à presidência ou de quem quer que seja, pois é apenas amiga de todos por conta do CMDCA, e ficou 

muito arrasada lá no grupo e ouviu muitas críticas como se ela tivesse protegendo a presidente do 

CMDCA, da qual ela está muito surpresa, pois não tinha conhecimento e esse assunto foi guardado 

para ser apresentado nessa reunião e dizer para as organizações que estão aqui presente para falar 

que infelizmente ela não pôde ir pegar seu certificado nessa ação que teve agora no CMDCA porque 

iria amar demais rever os amigos, o coffee break, dar risadas, pois depois de dois anos de pandemia 

fica em casa, com a organização sem recursos,  sem dinheiro, batalhando, lutando, pedindo a um ou 

a outro, que estava fazendo um relatório e lembrou do drive thru realizado pelo FOCAS, onde ela 

participou, juntamente com toda equipe, pois ela sempre apoia os movimentos, desde que voltados 

para crianças e adolescentes ela está junto e colada. Continua dizendo que ali ela teve a oportunidade 

de ver as críticas dos amigos e quer deixar claro nessa reunião do CMDCA, pois é o lugar onde tem a 

oportunidade de falar e poder expressar o seu sentimento e dizer que seja qualquer pessoa que 

esteja nesse colegiado ou a frente da presidência ela estará apoiando qualquer programação que 

seja feita. Diz que não importa a questão política ou partidária, pois cada um tem seu voto livre e na 

urna não entra ninguém para votar, somente a pessoa que estiver votando, então gostaria que as 

organizações entendessem que não passou em nenhum projeto do CMDCA porque teve apoio de 

Renildo, que foi o presidente da gestão passada, pessoa que ama muito, que respeita e considera que 

ele mora em seu coração e ele sabe disso, nem com Mateus ou qualquer outra pessoa, que não foi por 

partido político, que os editais que foram aprovados agora com a gestão de Tatiane, também não é 

por ter apoio dela ou de qualquer pessoa política, foi exclusivamente por esforços, pois não existe por 

parte do MAPI, nenhuma opção partidária , que ainda não tem candidatos para eleição, não sabe 

quem vai apoiar, está pensando em quem vai apoiar. Sobre o novo colegiado do CMDCA ela quer fazer 

a menção de que sejam pessoas que pensem e esteja comprometidas com a causa de crianças e 

adolescentes, seja quem for ela vai apoiar e abraçar para trabalhar juntos para que se possa 

amenizar os sofrimentos das crianças que estão morrendo em Salvador, por questões do tráfico, bala 

perdida, engano então seu compromisso é com crianças e adolescentes e assim parabeniza a todos, 

em sua câmara visualiza a presidente ao lado do vice e é assim que ela vê os dois, um ao lado do 

outro pensando em crianças e adolescentes , pois são eles que sofrem e padecem . Finaliza dizendo 

que não sabe se vai ser tirada do grupo FOCAS, mas que foi muito ridicularizada lá, por uma questão 

de falar e dizer que as organizações deveriam participar sim do coquetel de certificação e receber o 

certificado como um presente, um momento de estar junto de conversar, de participar de refletir, pois 

foram dois anos sem essa presença, que sua instituição não estava na lista, pois se fosse ela iria 

linda e maravilhosa, pois o MAPI é livre, não compraram e não devem nada a senhor ninguém, que 

caminha de cabeça erguida e assim pretende continuar. Carlinda (convidada) diz que só quer 

agradecer pela oportunidade do Coquetel, que foi muito bom, pois ela pôde conhecer novas 

instituições e também mostrar a sua instituição. Renildo (IBCM) Diz que o FOCAS é uma entidade 

democrática e  aberta e todos, todas e todes que vem pela frente de flexibilização de gênero e tudo 

mais, quem participa pode falar, ser contestado ou não, diz que Tatiane está de prova, até porque 

foram no grupo e fizeram várias perguntas sobre o evento, até para evitar exposição, exploração ou 

uso de certificação por qualquer político, independentemente de partido, diz que só não puxa o saco 

de quem está no poder, até porque já esteve como presidente , não só do CMDCA, mas de outros 

Conselhos e aprendeu muito com essas experiências, inclusive quando recebe uma crítica ele pode 

até rever e entender de uma forma diferente. Continua dizendo que sobre o FOCAS as questões 

devem ser tratadas lá, pois o espaço aqui é do CMDCA, que entende e respeita o que é um espaço de 

poder, uma assembleia , um ponto de pauta, então se houver qualquer problema com o FOCAS se 

discute lá é preciso entender essas questões de separar os espaços, os locais, entender a pauta, que 

já se foram feitas várias críticas, em diversas assembleias, mas até a presente data a presidenta 

nunca chegou para ele, no privado ou publicamente, para dizer que ele foi desrespeitoso, pois todos 

sabem que quando ele se sente desrespeitado ele fala no mesmo local ou reverbera quando entende 

que aquela fala foi contra alguma instituição ou direitos e imagem do Conselho ou qualquer outro 

órgão, então acha que tem que ser assim, bem tranquilo e bem transparente. Quanto ao FOCAS, 

informa que não se exclui ninguém, se não se sentem à vontade fiquem à vontade para sair, basta 

enviar oficio informando e clicar no ícone sair do grupo, que está nas vésperas de eleição do novo 

colegiado e sabe que muita gente vai querer dizer que fez o que não fez, que faz o que não faz, que é 

o que não é, e isso é normal, que já está no Conselho desde muito tempo e já sabe que no período que 

antecede as eleições tem gente que procura confusão, se mostrar, acirrar os ânimos até pra ver se 

ganha votos, que ele todas as vezes que participou das eleições foi eleito e o mais votado, então fica 

muito tranquilo porque o trabalho que precisa se vê no dia a dia não somente nos momentos de 

eleições ou eleições partidárias, então fica muito tranquilo. Finaliza dizendo que logo vai ser 

apresentado o relatório dizendo tudo que o CMDCA fez em dois anos, tanto governo, quanto sociedade 

civil, todos juntos e misturados ou não, mas vai ter relatório para apresentar, assim como foi feito nas 

gestões anteriores e está no site é só chegar e consultar. Se despede informando que vai precisar se 

ausentar porque terá outra reunião, comunica que ontem a IBCM assinou o termo de colaboração 

para execução dos serviços do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+ da Bahia, 

defendendo direitos e defendendo pessoas que estão em vulnerabilidade, se coloca à disposição, 

caso alguém precise dos serviços e fala que quanto a eleição do novo Colegiado, de antemão informa 

que a IBCM não será candidata, pois já tem dois mandatos e que também não pleiteará a presidência 

ou outra função no CMDCA, porque acredita na oxigenação, na mudança, na renovação e que venham 

mais pessoas trabalhar por crianças e adolescentes. Deixa um abraço para todos. Tatiane (SEGOV) 

Agradece pela fala e parabeniza a instituição pelo termo assinado, dizendo que é um ganho muito 

grande nessa gestão, pois sabe que a IBCM vai realizar um excelente trabalho. Mateus (HC) Diz que 

Renildo já trouxe na sua fala, muitas coisas para reflexão e ele entende que quando o termo é FOCAS, 

Fórum de entidades sempre aprendeu desde cedo que roupa suja se lava em casa, então o espaço 

está lá, aberto a discussões, como bem disse Renildo é um espaço democrático, onde cada um se 

posiciona como acha que deve se posicionar e nem por isso deve ser tolhido ou deve ser contestado 

no seu direito de fala, cada um deve se posicionar como desejar, caso entendam que seu 

posicionamento está equivocado vai ter alguma contestação porque não somos iguais, somos todos 

diferentes e cada um tem sua forma de expor a sua opinião, com relação ao que Eliana trouxe sobre 

o ver na tela ao lado da presidenta, que é para andarem assim, ele informa que andam assim, desde 

o início do mandato, todas as solicitações feitas pela presidência, mesmo não podendo, se 

reorganizava para poder exercer sua função, enquanto vice presidente e está lá no regimento que na 

ausência da presidente é o vice quem assume o Conselho, então diz que isso para ele não é uma visão 

particular ou preferencial de qualquer um, mas o seu dever e seu  papel e ele está cumprindo 

conforme acordado e  delegado. Em relação a situação ele achou importante a fala da conselheira 

Sheilla, pois houve essa indagação sobre o recurso do MPT, que não havia saído ainda, mas que teria 

recursos para fazer um evento de certificação, diz que isso é normal, os questionamentos das 

pessoas não é uma coisa do outro mundo, que se essa fala de Sheilla tivesse sido trazido por Tatiane 

ou por qualquer outro membro da comissão e se tivesse respondido que vai ter a certificação, que foi 

deliberado em assembleia , registrado em ata, que haveria um recurso de doação, enfim, acredita que 

não se teria nenhuma especulação, pois a especulação existiu porque as entidades estavam ansiosas 

aguardando um recurso e ai cabe infelizmente no imaginário de qualquer pessoa pensar “n” 

situações e diz mais uma vez que se fosse dito como seria a certificação não teria motivo e nem 

caberia questionamentos de nenhuma entidade, apesar de também registrar e reiterar a 

transparência de todo processo, seja ele de dispensa de edital, de evento sempre é feito com a maior 
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transparência, então deixa sua mensagem que lá no FOCAS é possível ter dialogo e conversar e está 

a disposição se tiver alguma dúvida com relação também a sua função está para ser questionado e 

vai responder com toda naturalidade e compromisso que tem. Tatiane (SEGOV)  agradece, diz que as 

falas foram muito bem ditas e harmoniosas, que as vezes é preciso tratar as coisas nos mesmos 

espações e que as vezes essas misturas de demandas que podem ocasionar isso, por exemplo, se 

isso é trazido em plenário, se tem uma resposta para dar dentro de uma pauta de CMDCA e quando 

foi tratado em assembleia não  foi  citado por nenhum conselheiro, inclusive aprovado por 

unanimidade, só depois a dúvida apareceu, mas acha que essa mistura dos espaços, como bem dito 

por todos , que quando a dúvida for referente ao CMDCA que as pessoas mandem um e-mail, que 

liguem  para que possa ser esclarecido, embora haja um fluxo de demandas muito grande, e as vezes 

não conseguir responder muito rápido, mas se for urgente , faz contato por telefone explicando a 

urgência para se tentar maior celeridade e dessa forma acaba tendo a lisura, a transparência e a 

coisa caminha. Em relação as doações para realização do coquetel, todos os membros da câmara de 

registro tiveram conhecimento tanto do patrocínio, quanto das doações, dos certificados coloridos, 

coffee  break, porque participou junto nessa construção, mas de fato é importante se ajustar e se 

alinhar porque todos estão em prol dos mesmos objetivos e de fato tem encontrado o apoio de 

Mateus, enquanto vice presidente desde quando iniciou a gestão , nunca houve recusa mesmo com 

pautas marcadas em cima da hora ele está sempre disponível, as vezes nem tem o carro da 

prefeitura e ele consegue com recursos próprios se deslocar para representar o CMDCA, então de 

fato essa parceria existe e acha que foi isso que Eliana trouxe quando salvou no celular a foto. Diz que 

foi isso que ela entendeu e que de fato para ela essas diferenças não aparecem e que ele tem sido 

muito profissional, desde quando chegou e respeita e sabe bem seu espaço, assim como ela também 

o trata com respeito , então entre os dois existem uma boa sintonia, tanto é que dia 20/05, vão estar 

juntos no Shopping da Bahia e ela estava sentindo falta dessas ações com ele, pois já esteve presente 

em várias outras ações. Finaliza dizendo que todos devem seguir avançando e produzindo sempre 

em prol das crianças e adolescentes. Mateus (HC) pede a fala para lembrar que no dia da certificação 

ele fez um agradecimento especial a pessoa de Tatiane por estar naquele momento personalizando 

o evento e chamando as instituições, após dois anos de pandemia, que não iam ao CMDCA, então ele 

agradeceu e falou da importância da valorização que ela estava fazendo em personalizar e chamar 

uma por uma e entregar a certificação. Pergunta se ela se lembra desta fala, no que ela diz que sim. 

Sheilla (SPMJ) fala que a presidente acabou esquecendo-se de votar sobre o edital do Itaú Social, no 

que Tatiane informa que foi votado e aprovado por unanimidade. Tatiane (SEGOV) agradece a 

presença de todos e todas e declara encerrada a sessão da AGO 355ª, às 12h10min.

Salvador, 18 de maio de 2022.

Sala das sessões

TATIANE PAIXÃO
Presidenta

NOTA TÉCNICA EXPLICATIVA 001/2022
CHAMADA 001/2021 - CMDCA/ MPT

A comissão do GT de acompanhamento da Chamada 001/2021 CMDCA/ MPT, criada através da 

Portaria 018/2021 no uso das suas atribuições, resolve tornar pública Nota Técnica Explicativa 

001/2022, referente ao momento da execução, bem como prestação de contas.

A presente Nota Técnica 001/2022, tem o intuito de esclarecer dúvidas e procedimentos atinentes a 

execução dos projetos, bem como prestação de contas.

1- REMUNERAÇÃO DOS DIRIGENTES

No que concerne a remuneração para os dirigentes, será necessário comprovar graduação na área 

de atuação pertinente à função e/ou atividade para demais funções deverá demonstrar o perfil e 

qualificações compatíveis com o cargo. A depender da função poderá também comprovar nível médio. 

2- SERVIÇO CONTÁBIL

Com relação ao serviço contábil, não há óbice que seja prestado por pessoa física ou jurídica, a única 

exigência é de que possua registro no Conselho Regional de Contabilidade -CRC.  

3- COTAÇÕES 

Será necessária a realização de 3 (três) cotações para toda e qualquer despesa. 

4- LOGOMARCAS

Tendo em vista que o edital é proveniente de uma parceria entre CMDCA e MPT, são essas as 

logomarcas que devem ser utilizadas. 

5- ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Eventual alteração no plano de trabalho, deverá ser submetida a comissão, com a devida justificativa 

para análise, vale enfatizar que as alterações não poderão ultrapassar os recursos financeiros 

destinados inicialmente pelo MPT. 

6- AQUISIÇÕES DE BENS E PRESTAÇÃO SERVIÇOS

Deverão ser comprovadas pela apresentação de notas fiscais. 

7- PAGAMENTO DE DESPESAS

As despesas poderão ser pagas através de transferência para cada fornecedor.

8- INÍCIO DAS AÇÕES 

As ações previstas no Plano de Trabalho deverão ser iniciadas em até 1 mês a partir do desembolso 

da parcela única pelo MPT e terá duração total de no mínimo 6 meses

9- APRESENTAÇÃO DE CONTAS E RELATÓRIOS 

A apresentação de contas e os relatórios parciais de execução serão entregues pelas instituições 

ao CMDCA e apresentados pelo CMDCA ao MPT e submetidos a deliberação do GT a cada 2 meses, 

até o dia 10 e um relatório final apresentados ao CMDCA através do e-mail: <editalcmdcasalvador@

hotmail.com> e compartilhado com MPT precedidos de análise, obedecendo a Planilha Orçamentária 

apresentada pela OSC.

10- CONTRATAÇÕES 

Remuneração da equipe responsável pelo plano de trabalho e prestação de serviços MEI ou nota 

avulsa.

Salvador, 31 de maio de 2022.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta da Comissão

RESOLUÇÃO Nº 012/2022

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 os critérios dispostos na Resolução 015/2019 e a aprovação na Assembleia Geral 

Ordinária nº 355ª, realizada no dia 18 de maio de 2022;

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o “Projeto de Inclusão Digital - Curso de Informática”, no valor de R$ 34.291,29 (trinta 

e quatro mil, duzentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos), destinado ao público de 30 

crianças e adolescentes, com faixa etária de 10 a 17 anos, do Centro Cultural e Educacional de 

Desenvolvimento da Cidadania MUS-E Brasil.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Salvador, 18 de maio de 2022.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta 

RESOLUÇÃO Nº 013/2022

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 os critérios dispostos na Resolução 015/2019 e a aprovação na Assembleia Geral 
Ordinária nº 355ª, realizada no dia 18 de maio de 2022;

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o “Projeto EMPODERA”, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) 
destinado ao público de 35 adolescentes, com faixa etária de 14 a 17 anos e 11 meses, do INSTITUTO 
BRASILEIRO PRÓ EDUCAÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO - ISBET.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Salvador, 18 de maio de 2022.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta 

RESOLUÇÃO Nº 014/2022

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 os critérios dispostos na Resolução 015/2019 e a aprovação AD REFERENDUM.

R E S O L V E:

Art. 1. Aprovar o “Projeto PRIMEIRAS NOTAS”, no valor de R$ 609.217,81 (seiscentos e nove mil, 
duzentos e dezessete reais e oitenta e um centavos), destinado ao público de 100 crianças e 
adolescentes, com faixa etária de 06 a 12 anos, da OSC INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
PELA MÚSICA-IDSM.

Art. 2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Salvador, 25 de maio de 2022.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta 

RESOLUÇÃO Nº 015/2022

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 os critérios dispostos na Resolução 015/2019 e a aprovação AD REFERENDUM.


