
 

RESOLUÇÃO 017/2020 
 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no 
uso das suas atribuições, nos termos da Lei Municipal 4.231/1990, alterada pela Lei 
5.204/1996, nos termos da Resolução 012/2020, em conformidade com a reunião 
extraordinária, realizada em 06 de abril de 2020; 

 
CONSIDERANDO a solicitação feita pelo Lar Perolas de Cristo de doação do veículo Dublo, 
doado pelo Ministério Público do Trabalho ao CMDCA; 
 
CONSIDERANDO que a instituição não dispõe de recursos para aquisição de veículos, e o 
citado veículo encontra-se sem uso; 
 
CONSIDERANDO que a instituição que atende em caráter emercial famílias de população de 
rua, em um total de 300 pessoas, dentre elas crianças e adolescentes; 
 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial do novo coronavírus (Covid-19) 
como pandemia significa o risco potencial de a doença infecciosa atingir a população mundial 
de forma simultânea, não se limitando a locais que já tenham sido identificadas como de 
transmissão interna  
 
CONSIDERANDO que o veículo auxiliará nas demandas da instituição, principalmente na 
locomoção da população assistida em casos de Covid-19 
 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Em reunião extraordinária, realizada no dia 06 de abril de 2020, às 10h, deliberar pela 
doação, cessão de uso ou comodato do veículo Doblo, ao Lar Pérolas de Cristo.  

 

Art. 2º Nos dois últimos casos, citados no art. 1º desta resolução, a manutenção e conserto, 
bem como qualquer despesa ficará sob responsabilidade da entidade, que deverá apresentar 
relatório de atividades realizadas. 

 
Art. 3º A Prefeitura Municipal do Salvador, através da Secretaria Municipal de Políticas para 
Mulheres, Infância e Juventude – SPMJ, deverá apontar a forma mais célere de levar o veículo 
para atender as ações em defesa da vida de crianças e adolescentes e famílias, podendo 
firmar o instrumento legal que melhor couber, inclusive doação, cessão de uso ou comodato, 
termo de cooperação, dentre outros meios  
 
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do 
Município. 

 
RENILDO BARBOSA 

Presidente 


