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devidamente atualizada.

Parágrafo único - O certificado de credenciamento a ser renovado continuará válido até a publicação, 

no Diário Oficial do Município, da decisão a respeito do pedido de renovação.

Art. 11º. À Secretaria Municipal da Saúde, através da Comissão de Análise da Documentação das 

Organizações da Sociedade Civil, responsável pelo cumprimento das condições que ensejaram a 

certificação da entidade, caberá confirmar se tais exigências estão sendo atendidas por ocasião da 

apreciação do pedido de renovação da certificação.

Art. 12º. Os requerimentos de renovação protocolados após o prazo previsto no artigo 11º desta 

Portaria serão considerados como requerimentos para concessão de nova certificação.

Art. 13º. O Certificado de Credenciamento de Estabelecimento de Saúde poderá ser cancelado, a 

qualquer tempo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação municipal, 

quando:

I - Não mantidas as condições de credenciamento;

II - Comprovada irregularidade na documentação;

III - A organização da sociedade civil que mantém parceria com esta Pasta tiver Termo de Convênio/

Termo de Fomento e Colaboração denunciado unilateralmente pela Administração por irregularidades 

em seu cumprimento, quando não atendidas às exigências na prestação de contas final.

Parágrafo Único - A Secretaria Municipal da Saúde deverá publicar o ato de descredenciamento no 

Diário Oficial do Município.

Art.14º. A Organização da Sociedade Civil que tiver seu certificado de Credenciamento de Saúde 

cancelado somente poderá solicitá-lo novamente, desde que comprove haver sanado o motivo que 

ocasionou o cancelamento.

Art. 15º. Fica criada a Comissão de Análise da Documentação das Organizações da Sociedade Civil, 

que será composta por 03 (membros), assegurada a participação de, pelo menos, um servidor 

ocupante de cargo efetivo do quadro de pessoal da administração pública para a análise da 

documentação e parecer do pedido de credenciamento da Instituição.

Art. 16º. Os Certificados de Credenciamento de Estabelecimento de Saúde serão registrados e 

arquivados na Subcoordenação de Contratos e Convênios da Coordenadoria Administrativa.  

Art. 17º. Os convênios ainda vigentes quando da entrada em vigor da presente portaria permanecerão 

válidos até o término de seu prazo de vigência inicial.

Art. 18º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, em 25 de março de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO 

Secretário Municipal da Saúde

ANEXO I
MODELO DA DECLARAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO DA ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL - ART. 39 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 29.129/2017
DECLARAÇÃO

Eu, (Nome), (Cargo) do (Instituição), na qualidade de seu representante Legal, declaro que a 

(Instituição) e seus Dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no Artigo 39 do 

Decreto Municipal nº 29.129/2017, ou seja:

I - Não há em seu quadro de dirigentes: a) membro do Poder ou do Ministério Público ou dirigente 

de órgão ou entidade da administração pública municipal, e b) cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” 

deste inciso;

II -- não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele 

que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; e

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: a) membro do poder 

ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal, ou seu cônjuge, companheiro 

ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e c) pessoas naturais condenadas 

pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes 

eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação 

de bens, direitos e valores.

Entende-se por membro do Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País 

que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, 

Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais 

e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do 

Poder Judiciário e membros do Ministério Público. Não sendo considerados membros do Poder os 

integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas.

Salvador, ___de____________ de _____

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

NOME DA INSTITUIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM 

PORTARIA Nº 006/2019

O Secretário Municipal de Comunicação -SECOM, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE:

Designar LUCIARA BRITO DE OLIVEIRA, matrícula nº 51, Cargo em Comissão de Assessor de 

Comunicação, para cumulativamente responder pelo Cargo em Comissão de Gerente III, Grau 56, 

em substituição a titular AMINE JESUS FERNANDES MEIRA, matrícula nº 59, por motivo de férias 

regulamentares, durante o período de 07/03/2019 a 06/04/2019. 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, 28 de março de 2019. 

JOSÉ PACHECO MAIA FILHO

Secretário

SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 
INFÂNCIA E JUVENTUDE - SPMJ 

Fundação Cidade Mãe - FCM 

RETIFICAÇÃO

Na portaria nº. 018/2019, publicada no Diário Oficial do Município de 26/03/2019, referente a 

nomeação do servidor Luciano Praia Neri Sant’ana.

Onde se lê: Luciano Praia Neri Sant’ana.

Leia-se: Luciano Praia Neri Santana.

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 28 de março de 2019. 

TAISSA TEIXEIRA SANTOS DE VASCONCELLOS

Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

EDITAL Nº. 001/2019

Dispõe sobre o Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 

2020/2023.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) do Município de Salvador/BA 

torna público o Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar para o quatriênio 

2020/2023, disciplinado com base na Lei 12.696/12, que altera os artigos 132, 134,135 e 139, da 

Lei nº 8.069/90, que dispõe acerca dos Conselhos Tutelares e no que estabelece a Resolução nº 

170 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda, na Lei Municipal nº 

6.266/2003 e na Resolução nº 001/2019 do CMDCA, sendo realizado sob a responsabilidade deste e 

a fiscalização do Ministério Público do Estado da Bahia, mediante as condições estabelecidas neste 

Edital.

1. DA ESTRUTURA DO PROCESSO DE ESCOLHA

1.1. A Comissão Coordenadora do Processo de Escolha, criada através das Resoluções nº 001/2019 

e 012/2019, do CMDCA, será responsável pela realização do Processo de Escolha dos Conselhos 

Tutelares de Salvador, tendo a seguinte composição:

a) MEMBROS DA COMISSÃO:

Renildo Barbosa (Presidente da Comissão) IBCM - Instituto Assistencial Beneficente Conceição 

Macedo;

Márcia Rodrigues de Oliveira - União Santa Cruz;

Nilton Marcelino Santos Oliveira -  Centro Comunitário Clériston Andrade- (CECOM)

Vera Lúcia Santos Guimarães - Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo;

Rebeca Cruz Alves do Sacramento - SEMPS- Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate 

a Pobreza;

Rafael de Jesus Dantas de Oliveira - SPMJ- Secretaria Municipal de Política para as mulheres 

Infância e Juventude;

Roseli dos Santos Almeida - SMS - Secretaria Municipal de Saúde;

Marilia Bastos Andion - SMED - Secretaria Municipal da Educação; 

b) ASSESSORIA TÉCNICA:

Mariluce Cardoso das Virgens Duarte - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

- (CMDCA);

Nilda Passos - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - (CMDCA);
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2-DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA: 

2.1 O processo eleitoral será composto por 4 (quatro) etapas, coordenadas pela Comissão 

Coordenadora do Processo de Escolha, acompanhada pelo CMDCA e fiscalizada pelo Ministério 

Público.

a) PRIMEIRA ETAPA - INSCRIÇÃO: de caráter eliminatório e consistirá na avaliação do conteúdo 

preenchido pelo candidato na Ficha de Inscrição, bem como do cumprimento dos requisitos e a 

relação dos documentos exigidos no presente Edital.

b) SEGUNDA ETAPA - PROVA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO: de caráter eliminatório, e consistirá de 

prova de suficiência com 50 (cinquenta) questões objetivas e 2 (duas) questões subjetivas (discursiva) 

que versarão sobre os direitos da criança e do adolescente.

c) TERCEIRA ETAPA - ELEIÇÃO: consiste no processo de votação, no qual serão eleitos os 5 (cinco) 

candidatos dos respectivos Conselhos Tutelares, que apresentarem maior número de votos, após a 

apuração de todos os votos válidos, ficando os demais como suplentes por ordem decrescente de 

votação.

d) QUARTA ETAPA - CURSO DE CAPACITAÇÃO: consistirá no curso de formação acerca da legislação 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem como sobre as peculiaridades e aspectos práticos do 

exercício da função de Conselheiro Tutelar. Esta etapa é de caráter eliminatório, sendo obrigatória 

a presença de todos os candidatos classificados e dos primeiros cinco suplentes, em no mínimo 

75% da carga horária ofertada, o que será confirmado através de lista de presença, sob pena de sua 

eliminação. 

Parágrafo único: em caso de vacância, os demais votados serão convocados a realizar a formação 

em data oportuna.

2.2. O CMDCA, no uso de suas atribuições, publicará editais específicos no seu site www.cmdca.

salvador.ba.gov.br, e no Diário Oficial do Município, para cada uma das fases do processo de escolha 

de Conselheiros Tutelares. 

3. DO CONSELHO TUTELAR

3.1. Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade 

de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. 

3.2. No Município de Salvador o Conselho Tutelar está distribuído em 18 unidades de atendimento 

a criança e ao adolescente. Sua composição é formada por 05 (cinco) membros, escolhidos pela 

população local para mandato de 04 (quatro) anos, permitida 01 (uma) recondução, mediante novo 

processo de escolha.

3.3. O processo de escolha para função de Conselheiro Tutelar será para o preenchimento de 

cinco membros titulares e suplentes dos 18 Conselhos Tutelares do Município, conforme Área de 

Abrangência (ANEXO IV).

3.4. O Conselheiro Tutelar escolhido titular, bem como o suplente, em substituição, fará jus a 

remuneração mensal de R$ 2.433,55 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e cinco 

centavos), devendo trabalhar em regime de dedicação exclusiva.

4. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS

4.1. Ser cidadão brasileiro ou naturalizado;

4.2. Ter idoneidade moral;

4.3. Possuir idade igual ou superior a 21 anos;

4.4. Possuir domínio da leitura e escrita do vernáculo;

4.5. Residir no município de Salvador há mais de 02 (dois) anos;

4.6. Possuir experiência comprovada, de pelo menos 02 (dois) anos, no trato de questões vinculadas 

aos direitos da criança e do adolescente;

4.7. Residir e/ou atuar na área de competência do respectivo Conselho Tutelar;

4.8. Obter aprovação em prova escrita de conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente;

4.9. São impedidos de servir no mesmo Conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, 

sogros e genro ou nora, cunhado, durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado;

4.10. Estende-se o impedimento decorrente desses vínculos em relação à autoridade judiciária e ao 

representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude, em exercício 

na comarca de Salvador/BA;

4.11. O Conselheiro Tutelar que tiver exercido o cargo por tempo superior a um mandato e meio 

(seis anos), em períodos consecutivos, não poderá participar do processo de escolha subsequente;

4.12. Efetuar o pagamento no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), por transferência da conta do 

candidato ou depósito identificado, a título de inscrição, na conta bancária do Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA: Conta nº 930228-X Agência nº 3832-6 / Banco do 

Brasil. Efetuado o depósito não haverá, em hipótese alguma, a devolução da importância paga. Esse 

recurso será utilizado para subsidiar parte das despesas do processo de escolha.

5. DA INSCRIÇÃO: ENTREGA DOS DOCUMENTOS

5.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á pela inscrição por meio de 

requerimento, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital. 

5.2. A inscrição somente será efetuada na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente - CMDCA, sito a Avenida Joana Angélica, Rua Engenheiro Lima e Silva, Edifício Fernando 

José, 399, Nazaré. Pelo período de: 04/04/2019 a 03/05/2019, das 9h às 16h.

5.3. As informações prestadas na inscrição são de total responsabilidade do candidato. 

5.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá entregar envelope fechado, com original ou cópia 

autenticada dos documentos devidamente numerados e rubricados a seguir:

a) Ficha de inscrição individual devidamente preenchida e assinada; (Anexo I);

b) Documentos de identidade pessoal com foto e com validade máxima de 10 (dez) anos da emissão; 

c) Cadastro de Pessoa Física (CPF);

d) Comprovante de residência atual dos últimos 03(três) meses (Luz, água, telefone, correspondência 

bancária ou de órgão público); 

e) Certidão de quitação Eleitoral (site TRE);

f) Certidão de antecedentes criminais expedidas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado 

da Bahia;

g) Certidão negativa para ações cíveis do distribuidor da Justiça Estadual;

h) Certidão negativa para ações criminais do distribuidor da Justiça Estadual;

i) Certidão negativa para ações cíveis e criminais da Justiça Federal;

j) Certidão negativa emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios;

k) Certificado de Conclusão do Ensino Médio emitido por instituição de ensino reconhecida pelo 

Ministério da Educação (MEC);

l) Declaração, sob as penas da Lei, mediante papel timbrado, de instituições ou Órgãos públicos, da 

área da infância e adolescência do município de Salvador, que comprove a atuação do candidato por, 

no mínimo, 02 (dois) anos na promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente.  Devendo 

conter minunciosamente: período, carga horária, o tipo e a função da atividade exercida, além do 

nome completo, CPF, RG, endereço e telefone de contato do representante legal da instituição;

I - Se governamental: Órgãos públicos que compõem a Rede de Promoção e Proteção à Criança e 

adolescente, que não possui Registro neste CMDCA. 

II - Se não governamental: deverá ter registro válido no Conselho Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente -  CMDCA.

m) Declaração de que está ciente de que o exercício da função do cargo de Conselheiro Tutelar 

estabelece Dedicação exclusiva e é realizado nos períodos diurnos, noturnos, nos finais de semana 

e nos feriados (Anexo II);

n) Declaração de não exercer cargo político e de ciência dos impedimentos previstos na Lei Federal 

n° 8.069/1990, art. 140, parágrafo único (Anexo III);

o) Cópia autenticada de comprovante de estar em dia com as obrigações militares, quando do sexo 

masculino (certidão de Reservista ou certificado de Dispensa de Incorporação ou Declaração da 

Junta de Serviço Militar);

p) Comprovante original do depósito realizado diretamente no caixa ou transferência eletrônica da 

inscrição até o dia 03/05/2019, até às 15h.

5.5. Somente poderão concorrer as candidaturas devidamente aprovadas e registradas pela 

Comissão Coordenadora do Processo de Escolha.

5.6. Ocorrendo a falsidade em qualquer informação ou documento apresentado, seja qual for 

o momento em que esta for descoberta, o candidato será excluído do pleito, sem prejuízo do 

encaminhamento dos fatos a autoridade competente para apuração e a devida responsabilização 

legal. 

5.7. A relação nominal de candidatos inscritos será publicada no Diário Oficial do Município de 

Salvador.

5.8. É vedada a Candidatura simultânea a mais de 01 (um) Conselho Tutelar.

6. DO CRONOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA 

6.1. Inscrições e entrega de documentos no período de 04/04/2019 a 03/05/2019;

6.2. Publicação da relação dos candidatos inscritos: até 22/05/2019;

6.3. Prazo para impugnação de candidatura: 23/05/2019 à 27/05/2019;

6.4. Publicação da lista de candidatos impugnados/impugnações indeferidas: 04/06/2019;

6.5. Assembleia para análise e decisão sobre os recursos dos indeferimentos de impugnação 

dos interessados, far-se-á mediante sustentação oral no prazo de 5min (cinco minutos) no dia 

06/06/2019, das 09:00h às 12:00h;

6.6. Apresentação de defesa pelo candidato impugnado: 07/06/2019 à 11/06/2019; 

6.7. Publicação do resultado das análises dos recursos pela Comissão de Coordenação: 18/06/2019;

6.8. Assembleia Extraordinária para análise e decisão sobre os recursos das inscrições indeferidas: 

19/06/2019;

6.9. Publicação, em ordem alfabética, dos candidatos habilitados e inabilitados, após a análise dos 

recursos: 26/06/2019;

6.10. Exame de conhecimento específico com caráter eliminatório, contendo 50 (cinquenta) questões 

objetivas, 2 (duas) questões subjetivas sobre a Lei 8.069/1990, considerando-se apto o candidato que 

acertar no mínimo 60% da prova: 14/07/2019;

6.11. Publicação do Gabarito da Prova Objetiva: 15/07/2019;

6.12. Prazo para recurso ao gabarito da prova: 17/07/2019, 48 (quarenta e oito) horas, após 

publicação;

6.13. Publicação da homologação dos candidatos habilitados na prova escrita: 19/07/2019;

6.14. Reunião para firmar compromisso: 19/07/2019;

6.15. Entrega das fotos e autorização para publicação no site: 19/07 a 23/07/2019;

6.16. Inicio do prazo para realização da campanha eleitoral: 19/07/2019;

6.17. Divulgação dos locais de votação: até 05/09/2019;

6.18. Encerramento da Campanha: 02/10/2019 até às 23h59min;

6.19. Data do processo de escolha unificado: 06/10/2019;

6.20. Divulgação do resultado no Diário Oficial e no site: até 01/11/2019;

6.21. Capacitação inicial: 04/11/2019 à 07/12/2019;

7. DA ANÁLISE DA INSCRIÇÃO

7.1. Encerrado o prazo para inscrição, a Comissão Coordenadora do Processo de Escolha publicará 

edital, informando o nome dos candidatos inscritos e fixando prazo de 23/05/2019 a 27/05/2019 até 

as 12 (doze) horas, para recebimento de impugnação por qualquer cidadão.

7.2. Os candidatos que tiveram sua inscrição impugnada terão o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, 

a contar da publicação do edital, para apresentar Recurso ao CMDCA - Salvador/BA, que decidirá, no 

mesmo prazo, após a manifestação do Ministério Público, nos seus respectivos prazos, em decisão 

irrecorrível.

7.3. Terminada a fase de inscrição e recursos, a Comissão de Organização do Processo de Escolha 

publicará edital indicando o dia, hora e local, bem como os nomes dos candidatos habilitados para a 

realização da prova de suficiência.

7.4. Será solicitado auxílio à Justiça Eleitoral a fim de disponibilizar urnas eletrônicas, bem como 

elaborar o software respectivo para o pleito de escolha dos Conselheiros Tutelares de Salvador/BA.

7.5. Não havendo possibilidade de uso da urna eletrônica, será utilizada urna convencional, 
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confeccionada cédula oficial pelo CMDCA conforme preconiza a Lei 6266/03, a qual deverá ter 

assinatura eletrônica e código numérico gerado pelos membros da Comissão Coordenadora do 

Processo de Escolha, bem como obter as listas dos eleitores pela Justiça Eleitoral.

7.6. Em cada local de votação haverá uma relação com o nome e número dos candidatos à disposição 

dos eleitores.

8. DA PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

8.1. O CMDCA, por meio de sua Comissão Coordenadora do Processo de Escolha, procederá à análise 

dos documentos apresentados em consonância com o disposto no item 4.4 do presente Edital, 

seguida da publicação da relação dos candidatos inscritos dentro do prazo previsto.

8.2. Caso o número de pretendentes habilitados seja inferior a 10 (dez), o Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente deverá instalar um processo de escolha complementar e 

reabrir prazo para inscrição de novas candidaturas, sem prejuízo da garantia de posse dos novos 

conselheiros ao término do mandato em curso, conforme disposição do art. 13, §1º da Resolução nº 

170/2014 - CONANDA.

9. DA IMPUGNAÇÃO ÀS CANDIDATURAS 

9.1. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos inscritos poderá qualquer pessoa maior 

e capaz, inscrita eleitoralmente pelo município de Salvador, requerer até o último dia, antes da 

homologação, 18 de julho de 2019, ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

a impugnação de candidaturas, em petição fundamentada.

9.2. O candidato que teve sua candidatura impugnada poderá apresentar defesa no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, após publicação.

9.3. A Comissão Coordenadora do Processo de Escolha analisará a defesa apresentada, podendo 

ouvir testemunhas, determinar a juntada de documentos e realizar diligências, conforme art. 11, §3º, 

I e II, da Res. 170/2014 do CONANDA.

9.4. O resultado da análise da impugnação pela Comissão Coordenadora do Processo de Escolha será 

divulgado no dia 04/06/2019.

9.5. Da decisão acerca da análise da impugnação caberá recurso do candidato à plenária do CMDCA.

10. DA PROVA ESCRITA DE CONHECIMENTO - SEGUNDA ETAPA

10.1. A prova escrita de conhecimento, de caráter eliminatório, terá 50 (cinquenta) questões 

objetivas que valerá 1,0 (um) ponto, e 2 (duas) questões subjetivas (discursiva) que valerá 25 (vinte 

e cinco) pontos cada e versará sobre os direitos da criança e do adolescente (Lei nº 8.069/90 - ECA). 

O candidato deverá obter o mínimo de 60% (sessenta por cento) de acertos para ser habilitado à 

próxima etapa.

10.2. A prova escrita de conhecimento será realizada no dia 14 de julho de 2019 mediante edital da 

Comissão Coordenadora do Processo de Escolha, especificando dia, horário e a lista dos candidatos 

habilitados;

10.3. A prova será elaborada por uma empresa especializada, contratada com recurso do tesouro 

municipal;

10.4. Os candidatos inabilitados poderão requerer recontagem de pontos, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, a contar da data da publicação do resultado, vedada a revisão de provas.

10.5. Demais instruções para a prova escrita de conhecimentos serão estabelecidas em edital 

próprio.

11. DO PROCESSO DE VOTAÇÃO - TERCEIRA ETAPA

11.1. Definidos os candidatos que concorrerão ao pleito, a Comissão Coordenadora do Processo de 

Escolha convocará eleição, mediante edital.

11.2 No Município de Salvador serão escolhidos 5 (cinco) membros titulares e 5 (cinco) membros 

suplentes para os 18 Conselhos Tutelares.

11.3. Serão eleitos os candidatos inscritos do respectivo Conselho Tutelar que apresentarem maior 

número de votos, após a apuração de todos os votos válidos, ficando os demais por ordem de votação 

como suplentes.

11.4. A escolha dos membros titulares e suplentes dos respectivos Conselhos Tutelares será 

realizada no dia 6 de outubro de 2019, das 08h às 17h, e será feita através do pleito popular, nos 

termos da Lei Eleitoral, por meio do voto direto, secreto e facultativo de todos os cidadãos maiores 

de 16 (dezesseis) anos, inscritos como eleitores do município de Salvador/Bahia até 31 de julho de 

2019, conforme lista emitida pelo TRE.

11.5. Os Conselheiros Tutelares serão empossados no dia 10 de janeiro de 2020, para o mandato de 

4 (quatro) anos, conforme disposições previstas na Lei n° 12.696/2012.

11.6. Para a votação, os eleitores deverão comparecer ao local de votação, munidos de Título de 

Eleitor e Cédula de Identidade, ou documento oficial com foto, expedido há no máximo 10 anos.

11.7. Cada eleitor poderá votar em até 5 (cinco) candidatos, sendo invalidada a votação em um 

número maior que 5 (cinco) candidatos.

11.8 Conforme a Lei 6266/03, em seu artigo 80, os Conselheiros Tutelares que pretenderem disputar 

nova escolha, para eventual recondução por uma vez, deverão desincompatibilizar-se até o primeiro 

dia útil, posterior ao dia da homologação das candidaturas pelo Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, assumindo o suplente, na ordem decrescente de votação, desde que não 

seja também candidato, caso em que assumirá o suplente imediatamente abaixo.

11.9. Demais instruções para a eleição serão estabelecidas em edital próprio.

12. DA QUARTA ETAPA: CAPACITAÇÃO

12.1. Esta etapa consiste na capacitação dos Conselheiros Tutelares, sendo obrigatória a presença 

de todos os candidatos classificados, em no mínimo 75% da carga horária ofertada, o que será 

confirmado através de lista de presença, sob pena de sua eliminação. 

12.2. A Comissão Coordenadora do Processo de Escolha divulgará o local e o horário de realização 

da capacitação.

12.3. A capacitação obrigatória terá o seguinte conteúdo programático: normas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, peculiaridades e aspectos práticos do exercício da função de Conselheiro 

Tutelar. 

12.4. A carga horária da capacitação será de 120 horas, a ser realizada em até 30 dias.

12.5. A apresentação de atestado médico não abona as faltas.

12.6 Aqueles que tiverem frequência de 75%, na capacitação serão diplomados em 11/12/2019.

13. DO EMPATE 

13.1. Havendo empate entre os candidatos, será considerado escolhido aquele que tiver comprovada 

sua documentação, apresentada na oportunidade do registro da candidatura, de maior experiência 

em instituições de assistência à infância e adolescência.

13.2. Persistindo o empate se dará preferência ao candidato mais idoso.

14. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

14.1. Ao final de todo o processo, a Comissão Coordenadora do Processo de Escolha divulgará o nome 

dos 05 (cinco) Conselheiros Tutelares escolhidos e dos seus respectivos suplentes.

15. DOS RECURSOS 

15.1. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão 

Coordenadora do Processo de Escolha e protocolados na Secretaria do CMDCA, respeitados os 

prazos estabelecidos neste Edital. 

15.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo Presidente da Comissão 

Coordenadora do Processo de Escolha.

15.3. Todos os recursos só poderão ser dirigidos em dias úteis, das 09h00 min às 16h00 min, 

contemplando as datas e prazos previstos no presente Edital.

16. DA POSSE

16.1. A posse dos Conselheiros Tutelares dar-se-á pelo Chefe do Poder Executivo Municipal no dia 

10 de janeiro de 2020.

17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

17.1. Os procedimentos de registro, divulgação e impugnação das candidaturas, votação e apuração 

dos resultados deverão observar as formas e prazos previstos neste Edital.

17.2. O exercício do cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclusiva, competindo ao Conselho 

Tutelar exercer as atribuições previstas nos artigos 95 e 136 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

bem como outras previstas em Lei, observadas as regras de competência inserta no artigo 138 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

17.3. As despesas relativas à participação do candidato em todo processo de escolha correrão às 

suas expensas, sem ônus algum para a Administração Municipal e para o CMDCA.

17.4. A inscrição do candidato implicará no conhecimento e na aceitação das regras do processo de 

escolha estabelecidas no presente Edital.

17.5. Não serão dadas por telefone quaisquer informações a respeito de datas, locais e horários 

de realização do processo eleitoral, ficando a Comissão Coordenadora do Processo de Escolha a 

disposição para prestar as informações devidas, acionadas de forma oficial (por e-mail, por escrita 

e presencialmente).

17.6. Os casos omissos serão resolvidos com base na Lei Federal 8069/90, Lei Municipal 6266/03 e 

na Resolução 170/2014, do CONANDA, e na forma da Resolução n° 012/2019/CMDCA - Salvador/BA, 

e demais normas correlatas, pela Comissão Coordenadora do Processo de Escolha.

17.7. A legislação que entrar em vigor após a data de publicação deste Edital, bem como alterações 

em dispositivos legais e normativos a ele posteriores, será devidamente observada e adequada às 

etapas posteriores.

RENILDO BARBOSA

Presidente

ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇÃO

EDITAL Nº 001/2019 - PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR DO QUADRIÊNIO 2020/2023.

INSCRIÇÃO Nº _________ (PREENCHIDA PELO CMDCA)

Nome: ______________________________________________________________________

Apelido:____________ Nº Candidatura ___________ Data de Nascimento:___/____/______ 

RG:__________________ Data Expedição: ___/____/_____ CPF:_________________________

Raça/ Cor:_____________________

Endereço residencial___________________________________________________________

Bairro:_____________________________ Tel. Residencial:_____________________________

Tel.Celular:________________________ Tel. Recados: _______________________________

E-mail:______________________________________________________________________ 

Portador de deficiência? ( ) Não ( ) Sim. Caso positivo, qual?_____________________________

Conselho ao qual está concorrendo:________________________________________________

TERMO DE DECLARAÇÃO DO CANDIDATO

Requeiro, em conformidade com as exigências do Edital nº 001/2019 do CMDCA, com base na Lei 

12.696/12, que altera os artigos 132,134,135 e 139, da Lei nº 8.069/90, que dispõe acerca dos 

Conselhos Tutelares e no que estabelece a Resolução nº 170/14, do Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente-CONANDA, na Lei Municipal nº 6.266/03 e na Resolução nº 001/2019 

do CMDCA, que se digne a conceder minha inscrição como candidato(a) a Conselheiro Tutelar e, para 
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tal , entrego neste ato, envelope fechado, com cópias autenticadas dos documentos devidamente 

numerados e rubricados,  e declaro  satisfazer as condições estipuladas na legislação vigente, me 

responsabilizando pelas informações aqui prestadas.

__________________________________

Assinatura do Candidato

Obs: Favor preencher com letra legível para fins de encaminhamento ao Ministério Público e 

confecção da cédula eleitoral.

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA O PROCESSO DE ESCOLHA

EDITAL Nº 001/2019 - PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR PARA O QUADRIENIO 2020-2023

Eu ___________________________________________________________, brasileiro, 

civil_________________, natural de ________________, nascido aos ____/ ____/ ____, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ______ (SSP/___) e Título Eleitoral nº_______________, inscrito(a) no CPF 

nº __________________________, DECLARO, ter conhecimento e aceitação de todas as normas do 

Edital, referentes a eleição dos Conselhos Tutelares de Salvador que ocorrerá este ano. DECLARO, 

ainda, sob as penas do artigo 299, do Código Penal Brasileiro, que tenho disponibilidade de tempo, 

para exercer a jornada de trabalho referente ao desempenho da função de Conselheiro Tutelar, nos 

termos do disposto no Edital nº 001/2019/ Comissão Coordenadora do Processo de Escolha CMDCA 

- Salvador/BA.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os fins de direitos.

Salvador/BA, ______ de .......................... de 2019.

____________________________

Declarante

ANEXO III

DECLARAÇÃO DO NÃO EXERCICIO DE CARGO POLITICO PARA O PROCESSO DE ESCOLHA 

EDITAL Nº 001/2019 - PROCESSO DE ESCOLHA UNIFICADO PARA MEMBROS DO CONSELHO 

TUTELAR DO QUADRIÊNIO 2020-2023.

Eu ___________________________________________________________, brasileiro, estado 

civil_________________, natural de __________________, nascido aos ___/ ___/ ___, portador(a) da 

Cédula de Identidade nº ________________ (SSP/___) e Título eleitoral nº _____________, inscrito(a) 

no CPF nº __________________, DECLARO, sob as penas previstas no artigo 299, do Código Penal, 

que não exerço cargo político e que tenho ciência dos impedimentos capitulados na Lei Federal nº 

8.069/1990 e dos itens 3.4., 3.5. e 3.6. do Edital nº 001/2019 Comissão de Coordenação do Processo 

de Escolha - CMDCA - Salvador/BA.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os fins de direitos.

Salvador/BA, ______ de_________________ de 2019.

____________________________

Declarante

Favor preencher com letra legível para fins de encaminhamento ao Ministério Público e confecção 

da cédula eleitoral.

ANEXO IV

ARÉAS DE ABRANGÊNCIA 2020

CONSELHO TUTELAR I 

PREFEITURA BAIRRO V: Cidade Baixa

Boa Viagem

Bonfim

Calçada

Caminho de Areia

Lobato

Mangueira

Mares 

Massaranduba

Monte Serrat 

Ribeira

Roma 

Santa Luzia

Uruguai

Vila Ruy Barbosa/Jardim Cruzeiro

CONSELHO TUTELAR II 

PREFEITURA BAIRRO I: Centro/Brotas

Barbalho

Barris

Centro

Centro Histórico

Comércio

Garcia

Macaúbas

Nazaré

Santo Antônio

Saúde 

Tororó 

CONSELHO TUTELAR III 

PREFEITURA BAIRRO I: Centro/Brotas

Acupe 

Boa Vista de Brotas

Brotas 

Candeal

Cosme de Farias

Engenho Velho de Brotas

Luiz Anselmo

Matatu

Santo Agostinho

Vila Laura

CONSELHO TUTELAR IV 

PREFEITURA BAIRRO VII: São Caetano/Liberdade

Baixa de Quintas

Caixa D´Água

Cidade Nova

Curuzu

IAPI

Lapinha

Liberdade

Pau Miúdo

Pero Vaz

Santa Mônica

CONSELHO TUTELAR V

PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga

Bairro da Paz

Itapuã

Alto do Coqueirinho

Piatã

Patamares

Stella Maris

CONSELHO TUTELAR VI

PREFEITURA BAIRRO IV: Cabula/Tancredo Neves

Arraial do Retiro

Cabula

Pernambués

Resgate

São Gonçalo 

Saramandáia

CONSELHO TUTELAR VII

PREFEITURA BAIRRO III: Cajazeiras

Canabrava

Castelo Branco

São Rafael

Dom Avelar

Nova Brasília 

Pau da Lima

Porto Seco Pirajá

São Marcos

Sete de Abril

Vila Canária

Trobogy

Vale dos Lagos

CONSELHO TUTELAR VIII

PREFEITURA BAIRRO III: Cajazeiras

Águas Claras

Cajazeiras II

Cajazeiras IV

Cajazeiras V

Cajazeiras VI

Cajazeiras VII

Cajazeiras VIII

Cajazeiras X

Cajazeiras XI
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Fazenda Grande I

Fazenda Grande II

Fazenda Grande III

Fazenda Grande IV

Jardim Cajazeiras

Boca da Mata

Jaguaripe I

Novo Marotinho

CONSELHO TUTELAR IX

PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas

Alto da Terezinha

Coutos

Fazenda Coutos

Itacaranha

Nova Constituinte

Periperi

Plataforma

Praia Grande

Rio Sena 

São João do Cabrito

CONSELHO TUTELAR X

PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Alto das Pombas

Eng. Velho da Federação

Rio Vermelho

Federação

Amaralina

CONSELHO TUTELAR XI

PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga

Boca do Rio

Imbuí

Pituaçu

Costa Azul

Jardim Armação

Stiep

CONSELHO TUTELAR XII

PREFEITURA BAIRRO VII: São Caetano/Liberdade

Alto do Cabrito

Boa Vista de São Caetano

Bom Juá

Campinas de Pirajá

Capelinha

Fazenda Grande do Retiro

Marechal Rondon

Retiro

São Caetano

CONSELHO TUTELAR XIII

PREFEITURA BAIRRO VIII: Cabula/Tancredo Neves

Arenoso

Barreiras

Beiru/Tancredo Neves

Cabula VI

Calabetão

Engomadeira

Jardim Santo Inácio

Mata Escura

Narandiba

Nova Sussuarana

Novo Horizonte

Saboeiro

Sussuarana

CAB

Doron

Granjas Rurais

CONSELHO TUTELAR XIV  

PREFEITURA BAIRRO II: Subúrbio/Ilhas

Ilha Bom Jesus dos Passos

Ilha de Maré

Ilha dos Frades

Paripe

São Tomé

CONSELHO TUTELAR XV

PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Barra

Calabar

Graça

Ondina

Vitória

Canela

CONSELHO TUTELAR XVI

PREFEITURA BAIRRO IV: Itapuã/Ipitanga

Mussurunga

São Cristovão

Cassange

Areia Branca

Itinga

Jardim das Margaridas

Nova Esperança

Aeroporto

Jardim Nova Esperança

CONSELHO TUTELAR XVII 

PREFEITURA BAIRRO VI: Barra/Pituba

Chapada do Rio Vermelho

Caminho das Árvores

Itaigara

Nordeste de Amaralina

Pituba 

Santa Cruz

Vale das Pedrinhas

CONSELHO TUTELAR XVIII

PREFEITURA BAIRRO X: Valéria

Moradas da Lagoa

Palestina

Pirajá

Valéria

RETIFICAÇÃO

Na retificação da resolução Nº 007/2019, publicada no DOM de 19 de março de 2019, onde se lê:

Art. 1º Autorizar os Conselheiros de Direito e Equipe Técnica do CMDCA de Salvador, a participarem 

do Curso de Capacitação para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 2019, promovido 

pela Fundação César Montes - FUNDACEM, no período de 30 e 31 de março de 2019 à 28 de abril de 

2019, obedecendo a carga horária estabelecida no curso de 100h;

Leia-se:

Art. 1º Autorizar os Conselheiros de Direitos de Salvador, a participarem do Curso de Capacitação 

para o Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares 2019, promovido pela Fundação César 

Montes - FUNDACEM, no período de 30 e 31 de março de 2019 à 28 de abril de 2019, obedecendo a 

carga horária estabelecida no curso de 100h;

Salvador, 27 de março de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente

RETIFICAÇÃO

Na resolução Nº 014/2019, publicada no DOM de 22 de março de 2019, onde se lê:

Art. 1º Autorizar os Conselheiros de Direito e Equipe Técnica, ambos do CMDCA e Equipe Técnica da 

SPMJ, participarem do Curso de Assistência Social: Gestão, Execução e Controle Social, promovido 

pela Fundação César Montes - FUNDACEM, no período de 30 de março à 07 de julho de 2019, 

obedecendo a carga horária estabelecida no curso;

Leia-se:

Art. 1º Autorizar os Conselheiros de Direitos do CMDCA, participarem do Curso de Assistência Social: 
Gestão, Execução e Controle Social, promovido pela Fundação César Montes - FUNDACEM, no período 
de 30 de março à 07 de julho de 2019, obedecendo a carga horária estabelecida no curso;

Salvador, 27 de março de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente
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