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DISTRITOS SANITÁRIOS CÓDIGO UNIDADES DE SAÚDE ENDEREÇO

ITAPAGIPE
4332 C.S. EDGAR PIRES DA VEIGA RUA JAIME VIEIRA LIMA S/N PAU DA LIMA
4111 C.S. SETE DE ABRIL RUA DA FELICIA S/N ANTIGA RUA CONSELHO SETE DE ABRIL
4758 C.S. CECY DE ANDRADE RUA GENARO CARVALHO S/N 1ª ETAPA CASTELO BRANCO
4243 C.S. CASTELO BRANCO RUA A 3ª ETAPA S/N CASTELO BRANCO

3746771 C.S. CANABRAVA RUA BEMTIVI S/N CANABRAVA
4901 C.S. NOVA BRASILIA RUA NELSON LACERDA SN ESTR VELHA AEROPORTO NOVA BRASILIA
6920 C.S. NOVO MAROTINHO ESTRADA VELHA DO AEROPORTO S/N KM 5 NOVO MAROTINHO

2384744 USF. CANABRAVA RUA ARTEMIO CASTRO VALENTE S/N CANABRAVA
2660121 CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES RUA DO MOCAMBO S/N TROBOGY
6498582 CAPS II PAU DA LIMA RUA DA MURIÇOCA Nº 1 COND DOM BOSCO VALE DOS LAGOS

5207 USF. DOM AVELAR RUA DAS PAULINAS S/N DOM AVELAR
7872836 USF VALE DO CAMBONAS VIA REGIONAL S/N CAMBONAS SETE DE ABRIL
7872828 USF NOVA BRASILIA AV ALIOMAR BALEEIRO KM 75 SN ESTR VELHA AEROPORTO N BRASILIA

28568 PA SÃO MARCOS ALAMEDA ACM S/N SÃO MARCOS
9669995 USF. SÃO MARCOS RUA DJALMA SANCHES SN ATRAS DA ARENA JAQUEIRAO SAO MARCOS
9699899 USF. JOAO ROMA FILHO ESTR. VELHA DO AEROPORTO S/N K55 NOVO MAROTINHO
9153462 C.S. VALE DOS LAGOS RUA ESTRADA DAS MURIÇOCAS S/N VALE DOS LAGOS
9996656 USF. VILA NOVA DE PITUAÇU RUA SÃO JORGE S/N VILA NOVA DE PITUAÇU SÃO MARCOS

126934 USF. VILA CANARIA RUA CORONEL NILTON S/N VILA CANARIA
5536529 DISTRITO SANITARIO PAU DA LIMA ESTR DA MURIÇOCA EDF MIGUEL ARCANJO 9 1º ANDAR V DOS LAGOS
2653427 C.S. BARIRI PRAÇA DO BARIRI S/N BARIRI
3451542 C.S. FAZENDA COUTOS AVENIDA ALMIRANTE MARQUÊS DE LEÃO S/N FAZENDA COUTOS
5858232 CAPS III MARIA CELIA DA ROCHA RUA SAO ROQUE Nº 246 ALTO DE COUTOS
7660162 CEO - PERIPERI RUA DAS PEDRINHAS S/N PERIPERI

6769 USF. ALTO DE COUTOS TRAVESSA DOIS DE JULHO S/N ALTO DE COUTOS
6363857 USF. ALTO DE COUTOS II RUA GOLAN PARQUE SETUBAL S/N ALTO DE COUTOS
2653389 C.S. PARIPE RUA ALMIRANTE BARROSO S/N PARIPE
6388280 USF. ALTO DA TEREZINHA LADEIRA DA TEREZINHA S/N ALTO DA TEREZINHA

28576 USF. DO CONGO RUA SANTO INÁCIO S/N ALTO DE COUTOS
6971 USF. ALTO DO CRUZEIRO RUA CAMPO DA BOLA S/N ALTO DO CRUZEIRO

6429947 USF. BATE CORAÇAO RUA JURACY MAGALHAES JUNIOR S/N BATE CORAÇAO-PARIPE
6955 USF. BEIRA MANGUE AV. AFRANIO PEIXOTO S/N BEIRA MANGUE

3325857 USF. BOM JESUS DOS PASSOS ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS S/N AV.BEIRA MAR ILHA BOM JESUS
6389023 USF. ESTRADA DA COCISA TRAVESSA MONTES CLAROS S/N COCISA PARIPE
3339181 USF. FAZENDA COUTOS II RUA CRISTOVAO BARRETO DE ARAUJO SN QD 32 FAZENDA COUTOS III
2653346 USF. FAZENDA COUTOS III RUA ALTO DAS MALVINAS S/N FAZENDA COUTOS III

6963 USF. ILHA AMARELA RUA BOA ESPERANÇA S/N ILHA AMARELA
2653370 USF. ITACARANHA RUA DA PIRIRA S/N ITACARANHA
3368882 USF. NOVA CONSTITUINTE RUA DIRETA DE NOVA CONSTITUINTE S/N NOVA CONSTITUINTE
2821036 USF. RIO SENA RUA DO LÍRIO Nº 339 RIO SENA
6363873 USF. SAO JOAO DO CABRITO RUA DOS FERROVIARIOS Nº 122 SAO JOAO DO CABRITO
2653575 USF. SÃO TOMÉ DE PARIPE RUA SANTA FILOMENA S/N SAO TOME DE PARIPE
6386482 USF. ILHA DE MARE RUA DA CAEIRA S/N PRAIA GRANDE
3270505 USF. VISTA ALEGRE RUA SABIA S/N VISTA ALEGRE

4774 UPA ADROALDO ALBERGARIA RUA DAS PEDRINHAS S/N PERIPERI
9019308 UPA PARIPE AV SÃO LUIS ANTIGA ESTRADA DE SÃO TOME DE PARIPE S/N PARIPE
5377889 C.S. SERGIO AROUCA AVENIDA CARIOCA DE PARIPE Nº 001 CASA TERREA PARIPE
7633254 USF. FAZENDA COUTOS I RUA DEODORO DA FONSECA S/N FAZENDA COUTOS
9498702 USF. COLINAS DE PERIPERI RUA DO ROXINHO Nº 19 PERIPERI
9622861 USF. PLATAFORMA RUA FORMOSA S/N PLATAFORMA
9668373 USF. TUBARAO RUA DR EDUARDO DOTTO Nº 1702 TUBARAO
9749896 USF. VILA FRATERNIDADE RUA JOSE DO PATROCINIO S/N FAZENDA COUTOS
9689052 USF. PARAMANA ILHA DE BOM JESUS DOS PASSOS RUA BEIRA MAR S/N PARAMANA

74098 USF. TEOTONIO VILELA II ALAMEDA ALMIRANTE MARQUES DE LEAO S/N FAZENDA COUTOS III
5495806 DISTRITO SANITARIO SUBURBIO FERROVIARIO RUA JOSE PIRES CASTELO BRANCO Nº 30 PRAIA GRANDE

7021 C.S. NELSON PIAUHY DOURADO RUA PRESIDENTE MEDICI ZONA A S/N CAJAZEIRAS III AGUAS CLARAS
3850153 USF. YOLANDA PIRES RUA DIRETA DA FAZENDA GRANDE I QUADRA E S/N FAZ. GRANDE I CAJ

4618 USF. CAJAZEIRAS X RUA D QD. D SET. 02 S/N CAJAZEIRAS X
2653400 USF. CAJAZEIRAS V ROTULA DE CAJAZEIRA V S/N CAJAZEIRAS
3049175 USF. BOCA DA MATA QUADRA G CAMINHO 06 S/N BOCA DA MATA

5282 USF CAJAZEIRAS IV CONJUNTO CAJAZEIRAS IV S/N QUADRA 3 LOTE 1 CAJAZEIRAS
5929229 CEO CAJAZEIRAS CAJAZEIRAS V QUADRA 07 RUA B CAMINHO 50 CASA 02 CAJAZ V
6598404 CAPS II NISE DA SILVEIRA R ESTR COQUEIRO GDE CHACARA DOS PASSAROS SN FAZ GDE II CAJ
3236633 CAPS II AGUAS CLARAS CONJUNTO CAJAZEIRAS II S/N VIA LOCAL CAJAZEIRAS
6387799 USF. CAJAZEIRAS XI RUA JUCELINO KUBITSCHEK QUADRA D Nº 18 CAJAZEIRAS XI
6339166 USF. PALESTINA RUA SARGENTO BONIFACIO S/N FIM DE LINHA PALESTINA
7016476 USF.JARDIM DAS MANGABEIRAS RUA DIRETA DA MANGABEIRA Nº 108 CAJAZEIRAS VIII

53465 USF. CAJAZEIRAS JAGUARIPE I RUA F S/N JAGUARIPE
102911 USF. FAZENDA GRANDE III RUA DEMERVAL DE SOUZA GUSMAO QUADRA D S/N CAJAZEIRAS

5460255 DISTRITO SANITÁRIO CAJAZEIRAS RUA ENDEO NASCIMENTO S/N CAJAZEIRAS III

DIPA DIRETORIA DE PROM A SAUDE E PROT ANIMAL RUA DO MOCAMBO S/N TROBOGY

CAJAZEIRAS

SUBÚRBIO FERROVIÁRIO

PAU DA LIMA

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

Fundação Cidade Mãe - FCM 

PORTARIA Nº. 11/2021

A PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE - FCM, no uso das atribuições, e considerando o disposto 

no art. 34 da Lei nº 8.460, de 2013, bem como no art. 40 do Decreto Municipal nº 24.806, de 2014,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a servidora Silvana Lago Seixas, matrícula nº. 3162277, para, sem prejuízo de suas 

funções, exercer as atribuições da autoridade de monitoramento de que trata o art. 34 da Lei nº 8.460, 

de 2013, publicado no DOM do dia 25 de fevereiro de 2014.

Art. 2º - Revoga-se a Portaria nº 02/2021.

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

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 04 de junho de 2021. 

ISABELA ARGOLO DE ALMEIDA

Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

ATA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº 226ª

Republicação devido a incorreções no Diário Oficial do Município em 07 de maio de 2021, na página 

07.

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

Extraordinária de número 226ª às 9h10min, através do aplicativo Microsoft -Teams os membros do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 1. Tatiane Paixão e Gustavo Figueiredo/

SEGOV; 2. Ivanete Torres/SEFAZ; 3. Rebeca Sacramento/SEMPRE; 4. Ana Paula Teles/SMED; 5. Ana 

Batista/SEMOB; 6. Eliene de Assis/SMS; 7. Sheila Alban e Luciana ribeiro/SPMJ; 8. Mateus Russo/

Hora da Criança; 9. Renildo Barbosa/IBCM; 10. Gildásio Jesus/ACOPAMEC; 11. Edileusa de Jesus/

AEEC 12. Sarita Gonzalez/José Silveira; 13. Michele Santos/Associação Cultural Esperança; 14. 

Evaldo Batista/União Santa Cruz, conforme lista de presença, sob a presidência da Senhora Tatiane 

Paixão. A presidenta iniciou a assembleia dando boas-vindas aos presentes e apresentou a pauta que 

segue: 1-Aprovação AGO 341ª; 2-Relatos das Câmaras Técnicas;3-Relato das Comissões;4-Dispensa, 

devido calamidade pública para 14 projetos; 5-Aprovação Edital pandemia; 6-Conselho Tutelar;7-

FOCAS. O conselheiro Renildo/IBCM pede a fala e solicita um minuto de silêncio pela triste marca 

alcançada, 400 mil vidas perdidas, vitimadas pelo novo coronavírus e em solidariedade aos familiares 

que perderam seus entes queridos. Pede também que este colegiado possa pensar políticas públicas 

que venham beneficiar e /ou salvar vidas de crianças e adolescentes, do município, no enfrentamento 

dessa pandemia. É realizado um minuto de silêncio, conforme solicitado e acolhido por todos. 

Tatiane/SEGOV, retoma dizendo que espera que a situação seja estabilizada, pois segundos 

especialistas o Brasil, até o ano que vem, vai alcançar a triste marca de um milhão de mortes pelo 

Covid 19, mas torce pela superação vitória nesta batalha. Reforça a importância da solicitação de 

Renildo/IBCM, pensar e deliberar políticas públicas para que nossas crianças e adolescentes possam 

também passar por essa pandemia com o mínimo possível de agravos. Segue com o primeiro ponto 

de Pauta - Aprovação da AGO 341ª, que foi aprovada por unanimidade.  Pauta dois - Relato das 

Câmaras. 1-Infraestrutura e Legislação- Mateus /Hora da Criança - informa que não puderam 

realizar reunião, em virtude de agendamento prévio dos outros membros, mas assim que houve a 

liberação do retorno , os membros se reuniram e acordaram reunião para o dia 05/05/2021, pela 

manhã.2- Registro e Inscrição - A relatora Tatiane/SEGOV informa que foram realizadas duas 

reuniões : 14/01/2021, onde foram discutido as instituições que solicitaram o registro/renovação e 

dando sequência foi analisada a Resolução 01/96, que dispõe dos indicadores de qualidade para 

obter o registro no CMDCA, foi deliberado fazer uma divisão por todos os membros, para facilitar as 

discussões. Em 11/02/2021, nova reunião, que deu sequência as tratativas iniciadas em janeiro, onde 

foi discutido os registros e renovação e a divisão da Resolução 01/96, por todos os membros, com 

definição da data de 24/02 para apresentação das contribuições, no entanto não foi possível a 

reunião e os membros ainda vão estabelecer uma nova data .3-Intercâmara técnica Políticas 

públicas, Orçamento e fundo - Sheila relata que no mês de janeiro não houve demanda, para reunião. 

Em fevereiro houve a reunião que será descrita posteriormente, pela relatora Edileusa. Em março e 

abril não houve reunião ordinária em virtude da falta de quórum. Em 20 e 23 de abril de 2021, houve 

duas tentativas de reunião extraordinária, que também não aconteceram por falta de quórum, dessa 

vez por motivos diversos. Realizada reunião extraordinária no dia 28/04/2021, em virtude da 

urgência na análise do plano de ação e aplicação, bem como pautas atrasadas. Estiveram presentes 

as conselheiras Sheila, Edileusa, Ivanete e Michele com a técnica Mariluce. Foi iniciada a análise do 

Plano de Ação, porém em virtude da complexidade do tema e da importância de participação de todos 

os membros, não foi possível finalizar, sendo definido a continuidade no dia seguinte, o que não 

aconteceu por falta de quórum. Definido expor toda a situação em assembleia e deixar agendada 

reunião para o dia 05/05/2021, com objetivo de finalizar a análise do plano de ação e aplicação e 

encaminhar para contribuições da câmara de infraestrutura e legislação, em virtude de ações 

pertinentes a mesma. Deixa declarada as justificativas e desculpas. A presidenta solicita que a 

conselheira Edileusa proceda com a leitura do relatório da reunião realizada em 10/02/2021, porém 

a conselheira não responde às solicitações, e a coordenadora Sheila /SPMJ, pressupõe que ela teve 

problemas de conexão, solicitando que a técnica Mariluce apresente o relatório para leitura, mas 

Tatiane informa que Mariluce, técnica que acompanha a intercâmara, estava de férias e que vai tentar 

localizar a ata e socializar, tão logo seja encontrado. Neste intervalo propõe que seja dado 

continuidade com a pauta de nº 03- Relato das comissões:  I - Apresentação do novo calendário do 

Processo de Escolha Complementar para Conselheiros Tutelares com eleição em 29/08/2021 - 

Aprovado por unanimidade; II- Comissão do edital - Tatiane relata sobre a lista de espera do edital 

003/2018, onde a comissão tem se debruçado incansavelmente para buscar uma resposta que seja 

dentro dos tramites legais e que seja favorável para as instituições. Apresenta uma linha do tempo 

contextualizando e explanando dezenove medidas adotadas pelo colegiado do CMDCA, comissão e 

SPMJ para solução. Por fim a Presidenta do CMDCA Salvador informa que houve um parecer 

favorável quanto a dispensa do edital. Antes de adentrar na pauta seguinte ela pergunta sobre a ata 

da intercâmara e lembra que uma das discussões foi sobre diligência da instituição Creche João 

Paulo II. Sheila/SPMJ, coordenadora da intercâmara, propõe relatar as duas análises e deliberações 

que ocorreram, contando com as contribuições dos demais membros que estiveram presentes para 

ratificar ou retificar a sua fala, em virtude do relatório não ter sido encontrado. Lembra que foram 

analisados dois processos: o primeiro foi referente a Creche João Paulo II, projeto aprovado do edital 

de 2015, que apresentou alguns entraves na prestação de contas, com relatos de sobreposição de 

ações e divergência na nota fiscal apresentada erroneamente com discriminação da locação de um 

ônibus, quando na realidade foram locados 08 ônibus. Foram analisadas todas as documentações 

apresentadas pela instituição, inclusive documento, onde a instituição que realizou o serviço assume 

seu erro e responsabilidade. A intercâmara apresenta parecer favorável. A conselheira Edleuza/

AECC ratifica a fala de Sheila/SPMJ. Renildo /IBCM pergunta sobre posicionamento da comissão de 

monitoramento e da gestora de parceria, no que Sheila informa que, ela mesma esteve no fundo e 

Andreia, técnica que acompanhou a execução do projeto, apresentou todos os documentos que 

levaram ao parecer favorável da SEMPRE.  Renildo/IBCM diz que a contabilidade sabe que quando 

ocorre esse tipo de erro, essas correções podem ser sanadas, desde que não tenham afetado o 

cumprimento das metas, O MROSC prevê esses dois espaços, justamente para que não se demore 

tanto. Entende que pode haver insegurança, em virtude do MROSC, ser uma Lei recente, mas sinaliza 

que é necessário avançar. Finaliza dizendo que foi bom que a intercâmara pode analisar e confirmar 

a veracidade da informação.  Sheila/SPMJ concorda com Renildo e ratifica a questão da insegurança, 

até porque é uma situação anterior ao MROSC. O segundo projeto analisado foi Mídia de Maré, da OSC 

Mão Amiga. Projeto aprovado para captação externa, com recursos captados da Uber. O FMDCA 

enviou processo com solicitação de análise de diligências não respondidas, ao mesmo tempo que a 

instituição informava que todas as respostas já tinham sido enviadas para o fundo. Sendo solicitado 

para o fundo e para a instituição todas as documentações que foram enviadas e recebidas e após 

análise minuciosa, observando ponto por ponto foi verificado que alguns pontos da diligência não 

haviam sido respondidos. Sheila/SPMJ informa que não se recordava quais seriam os pontos, mas 

assim que fosse localizado seria encaminhado para a instituição, após finalizar fala, solicita que as 

demais conselheiras da intercâmara se pronunciem. Edileusa/AECC ratifica toda fala de Sheila. O 

Senhor 

Ademir, presidente da instituição, saúda a todos e fala que vai aguardar esse parecer de adequação, 

porém fala da sua indignação em virtude do tempo que se passou, “quase três anos que o recurso foi 

captado”, inclusive solicita a elaboração de um documento, em conjunto com o CMDCA, esclarecendo 
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a situação para o doador, pois entende que a empresa ao fazer doação, quer ver resultados, até pensa 

em fazer novas doações, mas diante deste cenário, a instituição e o CMDCA ficam sem credibilidade. 

Diz que entende que a pandemia dificultou muito, tanto para sociedade civil, quanto para o poder 

público, mas essa situação desgasta muito a imagem da instituição, que até poderia estar pleiteando 

novas doações. O conselheiro Renildo/IBCM sinaliza que o projeto será implantado em Ilha de Maré, 

local com alto índice de vulnerabilidade e com poucas opções de ações para esse público. Acredita 

que a análise da intercâmara tenha sido criteriosa, mas solicita agilidade para resolução breve da 

situação e empenho do Conselho nessa comunicação com a Uber. Tatiane/SEGOV concorda que é 

necessário dar esse feedback para a empresa, que essas situações realmente fragilizam o processo, 

mas nós do CMDCA estamos empenhados nas soluções destas questões, por isso, esteve no FMDCA 

e fez um levantamento dos recursos de captação externa e verificou que existem outras situações 

semelhantes e que está trabalhando para resolução simultânea de todos 16 projetos identificados de 

2016 à 2020 com recursos de captação externa. Na oportunidade, convida o representante da 

instituição para reunião presencial na sede da SPMJ no dia 11/05/2021, às 10h, com a participação 

do representante do FMDCA, registra também que enviou mensagem para o gestor do FMDCA e 

confirmou na agenda dele. Relato da intercâmara aprovado por unanimidade. Dando sequência a 

Pauta de número 4- Dispensa, devido calamidade pública - Tatiane/SEGOV informa que, de forma 

emergencial, apresenta a minuta de proposta da dispensa de edital de chamamento público, 

desenhada pela comissão, para que possa ser analisada e aprovada pela plenária. Disponível 

2.800,000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), para atender projetos com valores de até 200,000, 

00 (duzentos mil reais) cada, com prazo de entrega das propostas de 10 a 20 de maio de 2021. Porém 

em virtude da não apresentação e aprovação do plano de aplicação, sugere que a data de entrega das 

propostas seja alterada para 20 a 30 de maio do ano em curso. Sheila/SPMJ concorda, porém, o 

conselheiro Renildo/IBCM propõe que não haja alteração no calendário da dispensa, justificando a 

questão de calamidade púbica e emergência, como se trata de Resoluções não há impedimento que 

essas alterações sejam acrescentadas posteriormente. O convidado Lucas /Projeto Axé verbaliza 

que se sente contemplado pela fala de Renildo/IBCM, que é importante a celeridade neste processo, 

pois já vem com histórico de bastante luta e resistência dos envolvidos, conforme já foi apresentado 

inicialmente. Pergunta se esse é o documento base para ser divulgado, para que possa já fazer as 

alterações necessárias no plano de trabalho e atualização das documentações. Renildo /IBCM sugere 

que seja apresentado as duas propostas, pautas 4 e 5, para que seja de melhor entendimento. Sheila 

/SPMJ ratifica dizendo que dessa forma as dúvidas serão sanadas e que depois abre para perguntas. 

Tatiane/SEGOV- concorda e responde ao convidado Lucas/Axé dizendo que o plenário vai analisar a 

proposta da comissão e aprovar o formato a ser publicado oficialmente. A Presidenta diz que não 

entendeu a proposta de manter a dispensa de 10 a 20 de maio, sem a aprovação do plano de 

aplicação. Renildo /IBCM - explica que seria aprovar a dispensa e justificar nos considerados a 

questão da situação excepcional e de emergência, o que justifica não esperar a aprovação do plano 

de aplicação, até porque o plano de ação e aplicação será aprovado nos próximos dias, salienta que 

outras secretarias já adotaram esse método, contemplado inclusive pelo MROSC. Dessa forma 

manteria os prazos e não adiaria. Tatiane /SEGOV faz uma contraproposta, enquanto colegiado, 

poderia ser realizado uma extraordinária, até pelo WhatsApp, com pauta única desde que a 

intercâmara consiga finalizar o plano de ação e aplicação dentro deste prazo, porque considero que 

o plano de ação e aplicação nos dar segurança jurídica para seguir e não fragilizar o processo. Em 

seguida pergunta a coordenadora da Câmara de Políticas públicas se consegue antes do dia 10 de 

maio de 2021, em resposta foi dito pó Sheila que a reunião já estava agendada para dia 05/05/2021 

e pediu apoio e empenho de todos membros nesta força tarefa. Pergunta a conselheira Sheila/SPMJ, 

A presidenta Tatiane Paixão/SEGOV reforçou a participação dos governamentais, além de sugerir 

semipresencial para acelerar o processo e evitar falhas de conexão. O Vice-presidente apoiou com 

participação da sociedade civil, afirmando que faz lembrete nos dias das reuniões e irá reforçar para 

evitar falta de quórum. Sheila/SPMJ lembra que nessa intercâmara são 07 membros 03 

governamentais e 04 da sociedade civil, mas que a conselheira Adriana/SEMPRE se encontra em 

gozo de férias. Ivanete/SEFAZ, diz que estão todos empenhados, fala das dificuldades com quórum e 

da complexidade da temática, mas acredita que dentro do prazo consigam entregar. Aproveita para 

conclamar a participação de mais pessoas para fortalecer o objetivo principal que é fazer políticas 

públicas. Edileusa/AECC- concorda e reforça todo o empenho do grupo e acredita que será resolvido 

no prazo. Verbaliza que a fala de Ivanete/SEFAZ contempla a fala dele, são muitas demandas de 

denúncias e a política pública mesmo não é analisada. Finaliza dizendo que é necessário o equilíbrio 

da balança. Ana Batista/SEMOB reforça a fala de Mateus/Hora da criança, diz que esse assunto é 

debatido nas reuniões, que a Câmara de Legislação está sempre voltada para denúncias e não tem 

tempo de fazer políticas públicas. Sugere que ao invés de reuniões extras, sejam reuniões fixas no 

calendário, para que diminua esses fluxos e assim poder se debruçar sobre políticas públicas. 

Tatiane/SEGOV, verbaliza que é importante que estejam todos alinhados e com o mesmo propósito. A 

srª Carlinda/ Sons do Bem pede a palavra e pergunta se todas as instituições podem participar da 

dispensa. O vice presidente respondeu devido falha na conexão da presidenta. Esclarecendo que 

qualquer instituição poderá participar e deixando claro que mesmo sendo mais simples e rápido o 

processo inicial da dispensa as obrigações e responsabilidades são as mesma não sendo dispensada 

nenhuma delas. No ponto de pauta nº 5 - Edital pandemia - informa que referente ao calendário, do 

referido edital, a comissão ainda está analisando, de maneira que possa acontecer de forma mais 

célere. Comunica que, como a dispensa não poderá acontecer com o valor total disponível no fundo, 

pois não existe legalidade para se fazer dessa forma. Então uma parte será por dispensa e a outra 

através do edital, que terá o valor em média de 1.600,000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), 

sendo 10 projetos para a primeira infância por prefeitura bairro e 06 para criança e adolescentes, 

projetos, no valor de até 100,000,00 (cem mil reais) para ser executado em um período de 06 meses. 

Sendo pensado duas formas de parceria: termo de fomento ou termo de colaboração: Apresentando 

as duas para análise e deliberação. Renildo/IBCM sugere que seja apresentado apenas os tópicos da 

minuta que poderão sofrer alterações. Feita leitura dos pontos. 1- Requisitos; 2- Objeto; 3- Eixos; 4 

justificativa; 5 - critérios de desempate. Renildo/IBCM, chama atenção para o quarto eixo, onde foi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

contrapartida a comissão do Conselho tutelar já buscou com a comissão da infância, da câmara de 
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vereadores buscando apoio do pleito, no qual estão em tratativas para levar ao próprio presidente da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SEGOV agradece cordialmente a presença de todos os presentes.

Sala das sessões.

Salvador, 30 de abril de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

RETIFICAÇÃO

Na resolução Nº 003/2021, publicada no DOM de 26 de janeiro de 2021, onde se lê:

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros:

Brisa Dórea Barros - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM

Márcia Trindade dos Santos Silva - Sociedade Recreativa União Santa Cruz.

Renildo Barbosa - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM- Presidente da Comissão.

Leia-se:

Art. 2º. Ficam nomeados os seguintes membros:

Brisa Dórea Barros - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM

Edna Rita Tosta Alves Neta - CMDCA;

Renildo Barbosa - Instituto Beneficente Conceição Macedo- IBCM- Presidente da Comissão.

Salvador, 02 de junho de 2021.

TATIANE PAIXÃO

Presidenta

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB 

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR 

PORTARIA Nº. 170/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor DILSON DE JESUS ANDRADE, matrícula nº 3067894, para responder, pela 

Função de Confiança de Chefe de Setor “B”, Grau 63, do Setor de Controle de Veículos Operacionais, 

da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, em substituição ao titular ALEX OLIVEIRA DA SILVA, 

matrícula nº 3067535, por motivo de férias, durante o período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 171/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:
Designar o servidor EVANDRO DE ARAÚJO SILVA, matrícula nº 3087586, Encarregado, Grau 61, para 
cumulativamente, responder pelo Cargo em Comissão de Coordenador I, Grau 54, da Coordenadoria 
de Área II, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, em substituição ao titular ALEX FREITAS 
DE OLIVEIRA matrícula nº 3067767, por motivo de férias regulamentares, durante o período de 
01/06/2021 a 30/06/2021.
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 172/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor LOURIVANDO SOUTO PEREIRA, matrícula nº. 3097974, para responder pelo 
Cargo em Comissão de Supervisor de Área de Tráfego, Grau 53, da Gerência de Trânsito, da Diretoria 
de Trânsito, durante o afastamento do titular Erasmo Ribeiro de Andrade Sobrinho, matrícula nº. 
3074261, por motivo de férias, no período de 07/06/2021 a 06/07/2021.
 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 173/2021

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Designar o servidor VALTER DE OLIVEIRA SABACK JÚNIOR, matrícula nº 3097762, para responder 
pela Função de Confiança de Supervisor, Grau 63, da Gerência de Trânsito, da Diretoria de Trânsito, 
em substituição ao titular Gilson Bouças Nascimento, matrícula nº 3067868, por motivo de férias, 
durante o período de 01/06/2021 a 30/06/2021.

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

PORTARIA Nº. 156/2021

Publicada no Diário Oficial do Município de nº 8.031, de 27/05/2021

Republicado Por ter saído com incorreção.

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo para apuração das irregularidades constantes do Processo 
Digital, nº. 5844/2020, sob a responsabilidade da Comissão Especial de Processo Administrativo 
Disciplinar, nos termos Art. 202, da Lei Complementar nº 01/1991.
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DE SALVADOR, em 21 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente

DESPACHOS FINAIS DO SENHOR SUPERINTENDENTE

Abono de Permanência - INDEFERIDO

PROCESSO INTERESSADO

3863/2020 JORGE PEREIRA DOS SANTOS - 3025206

GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO DO SALVADOR, em 31 de maio de 2021.

MARCUS VINICIUS PASSOS RAIMUNDO

Superintendente


