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Execução Orçamentária- Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo e SILOE (instituição 
suplente). O vice presidente informou que a Lei Orgânica de Segurança Alimentar será retomada 
para discussão e implementação da mesma, portanto, será disponibilizado arquivo digital para 
conhecimento e considerações pertinentes ao documento.  O representante da SILOE, sugeriu que 
seja disponibilizado transporte para deslocamento dos conselheiros(as), proposta a qual a Secretária 
Executiva IZa Charla sinalizou que pode ver a viabilidade analisada a partir da organização do fundo a 
ser discutido pela Câmara de Execução Orçamentária; já o conselheiro Moisés Nascimento de Santana 
(Suplente) da Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo, solicitou criação de credencial para 

identificação dos membros do conselho, o que a mesa diretora se propôs verificar e encaminhar 

solução. Para a próxima plenária, foi destacada a necessidade de apresentar propostas para a LOSAN 

ou concordar como texto atual e concluir com a composição das Câmaras. Estiveram presentes à 

reunião: Sociedade Civil Organizada: Iza Charla da Silva Macedo (titular) - Conselho Regional de 

Nutricionistas-CRN5 BA-SE; Rogéria Maria de Jesus(suplente) - Associação Beneficente HEBROM; 

Grace Amorim Pereira (Titular)- Mesa Brasil; Leila Flores de Souza (Titular) e Luciana Ribeiro Xavier 

Santos (Suplente) - Associação Humana Povo para Povo Brasil; Moisés Nascimento de Santana 

(Suplente) - Associação Clube de Mães do Lar Pérolas de Cristo; Entidades Governamentais: Wilson 

Bispo de Santana Neto- Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza , Esportes 

e Lazer-SEMPRE; Vitor Carvalho Lira- Companhia Nacional de Abastecimento-CONAB. Ausências 

justificadas: Isabela Rayssa Pereira de Santana Brito - Lar Fabiano de Cristo; Fabiane Fernandes 

Mota (Titular) - Associação Projeto Social Patrulha do Bem; Débora Santa Mônica Santos (Suplente) 

e Kênya Lima de Araújo (Titular). Não havendo nada mais a tratar, eu Aracélia Alice Nascimento de 

Jesus, lavrei a presente ata, que após ser lida e aprovada será por todos(as) assinada.

Salvador, 14 de junho de 2022

ISABELA RAYSSA PEREIRA DE SANTANA BRITO

Presidente

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

PORTARIA CONJUNTA Nº 08/2022

 A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE - 

SPMJ e a SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE - SEMAN, no uso de suas atribuições 

legalmente conferidas e observando o Art. 12 da Lei nº 9.590, de 23/07/2021, Art. 9º 9.616 de 

29/12/2021, Art. 13 do Decreto nº 32.100, de 09/01/2020 e Decreto nº 32.242, de 11/03/2020, 

assim como o Termo de Compromisso nº 1/2019, de 17/12/2019, publicado no DOM nº 7.532 de 

18/12/2019, Termo de Apostilamento 2/2022, publicado no DOM 8233.

 RESOLVEM:

 Artigo 1º- Descentralizar, na forma indicada no quadro anexo, a execução do Projeto: 

08.243.0003.125800 Requalificação das Instalações Físicas e Operacionais dos Conselhos Tutelares, 

para a Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN, considerando a afinidade da proposta 

deste Projeto com as atribuições e atividades implementadas pela Secretaria.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

               Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

 

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES INFÂNCIA E JUVENTUDE 

E GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DA CIDADE, SALVADOR, 05 DE 

JULHO DE 2022.

FERNANDA SILVA LORDÊLO

Secretária Municipal de Políticas para Mulheres Infância e Juventude

LUCIANO RICARDO GOMES SANDES

Secretario Municipal de Manutencao da cidade - SEMAN

      

PREFEITURA MUN. DO SALVADOR PAG: 1

UNIDADE ORIGEM: 

UNIDADE DESTINO:

Valores em R$ 1,00

08.243.0003.125800 33.90.39 2.1.00 160.000

160.000

56000 – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN

560002 –  Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN

TOTAL

ANEXO PORTARIA Nº    08/2022

PROJETO / ATIVIDADE NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR

 DESCENTRALIZAÇÃO DE CREDITO

56000 – Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade - SEMAN

58000 – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ

580002 – UG SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ

58002 – SPMJ – Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude - SPMJ

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

RESOLUÇÃO 019/2022

Regulamenta o critério para utilização dos recursos, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 16 

da Resolução CONANDA 137/2010, alterada pela Resolução CONANDA 194 de 10/07/2017

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Salvador - CMDCA, 

no uso das suas atribuições legais, nos termos da Lei Federal 8.069/90 - Estatuto da Criança 

e do Adolescente, de 13 de julho de 1990, Lei Municipal 4.231/1990, alterada pela Lei Municipal 

5.204/1996, considerando o disposto na Resolução CONANDA 137/2010, alterada pela Resolução 

CONANDA nº 194/2017, o parecer técnico jurídico do CMDCA emitido em 02 de agosto de 2021 para 

subsidiar  a Câmara Técnica de Políticas Públicas e o Pleno do CMDCA e em conformidade com a 257ª 

Assembleia Geral Extraordinária do CMDCA realizada no dia 24 de março de 2022.

Considerando a necessidade de intensificar e ampliar a rede de apoio, assistência e projetos sociais 

no contra turno escolar para reduzir o risco e vulnerabilidade social, bem como exploração do 

trabalho infantil de crianças e adolescentes em Salvador.

RESOLVE:

Art. 1º Será permitida a utilização de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente do Município do Salvador - FMDCA para construção, reforma e aquisição de 

equipamentos, móveis ou imóvel que se configurem em caráter essencial à execução do projeto 

proposto, conforme previsto na Resolução CONANDA 194/2017, após aprovação do Pleno.

§ 1º- O investimento no patrimônio da entidade, obrigatoriamente, deverá implicar em benefício 

direto ao atendimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, devendo a proponente, 

demostrar de forma detalhada a ampliação do atendimento e ou a melhoria do atendimento, devendo 

obrigatoriamente em ambos os casos, guardar caráter de atendimento ao projeto aprovado.

§ 2º - A utilização dos recursos em obras, material de construção e reformas só será possível desde 

que o imóvel seja de propriedade da proponente ou que tenha posse legal do imóvel por prazo 

mínimo de 5 (cinco) anos.

§ 3º Em caso de aquisição de bens ou imóveis, fica condicionado a requerente possuir utilidade pública 

municipal e possuir mais de 10 (dez) anos de existência, em caso de dissolução a Administração 

Pública juntamente com o CMDCA fará a doação para outra finalidade de relevância pública.

Art. 2º A proponente, além de seguir os trâmites do chamamento público e das exigências das 

demais resoluções deste Conselho, da Lei 13.019/2014, Decreto Municipal 29.129/2017 e das 

demais legislações aplicadas à espécie, deverá obrigatoriamente apresentar no projeto os seguintes 

requisitos:

§ 1º A planilha de composição do custo da obra /reforma, deverá obrigatoriamente seguir o SINAPI 

(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil), respeitando o Decreto 

7983/2013, que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e 

serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União.

§ 2º Em caso de ausência de algum serviço na referida tabela de composição, deverá a propositora 

apresentar obrigatoriamente três orçamentos de empresas, comprovando o valor de mercado do 

serviço e ou mercadoria a ser adquirida.

§ 3º Apresentar conjuntamente plano de trabalho e projeto básico, conforme modelo disponível no 

site do CMDCA.

Art. 3º Obrigatoriamente todos os projetos apresentados deverão obedecer às exigências e trâmites 

do chamamento público ou dispensa e da Resolução CMDCA 015/2019, além de passar pelo crivo 

da Intercâmara Técnica de Políticas Públicas, Orçamento e Fundo e, por último, obtendo parecer 

favorável, o projeto será submetido à plenária do CMDCA para decisão final do deferimento ou não do 

projeto, conforme critérios objetivos estabelecidos na referida resolução.

Art. 4º Os casos omissos na presente Resolução, serão decididos pela plenária do CMDCA.

Art.5º Ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

Salvador 24 de março de 2022.

TATIANE PAIXÃO
Presidenta do CMDCA Salvador

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE - SEMOB 

Superintendência do Trânsito do Salvador - TRANSALVADOR 

PORTARIA Nº. 208/2022

O SUPERINTENDENTE DA TRANSALVADOR, no uso de suas atribuições,

RESOLVE


