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em anos: 12(doze) meses, Número de votos recebidos na eleição: 578(quinhentos e setenta e oito) 
votos, Comprovar moradia ou atuação na área de abrangência do Conselho Tutelar onde existe a 
vacância: 5(cinco) meses, Participação comprovada em cursos na área da Infância e Adolescência: 
287(duzentos e oitenta e sete) horas totalizando 4.75 (quatro pontos e setenta e cinco centésimos), 
em quarto lugar a Sra. Cidinalva da Silva Santos no item Experiência profissional na atuação com 
crianças e adolescentes, em anos: 78(setenta e oito) meses, Número de votos recebidos na eleição: 
353(trezentos e cinquenta e três) votos, Comprovar moradia ou atuação na área de abrangência do 
Conselho Tutelar onde existe a vacância: 0 (zero) meses, Participação comprovada em cursos na 
área da Infância e Adolescência: 0(zero) horas totalizando 4.(quatro pontos), em quinto lugar o Sr. 
Pablo Ventura Gomes no item Experiência profissional na atuação com crianças e adolescentes, em 

anos: 13(treze) meses, Número de votos recebidos na eleição: 538(quinhentos e trinta e oito) votos, 

Comprovar moradia ou atuação na área de abrangência do Conselho Tutelar onde existe a vacância: 

1 (um) mês, Participação comprovada em cursos na área da Infância e Adolescência: 0(zero) hora 

totalizando 3.19(três pontos e dezenove centésimos), em sexto lugar Erinaldo Matias dos Santos 

no item Experiência profissional na atuação com crianças e adolescentes, em anos: 27(vinte e 

sete) meses, Número de votos recebidos na eleição: 410(quatrocentos e dez) votos, Comprovar 

moradia ou atuação na área de abrangência do Conselho Tutelar onde existe a vacância: 0 (zero) 

mês, Participação comprovada em cursos na área da Infância e Adolescência: 51:30(cinquenta e uma 

horas e trinta minutos) totalizando 3.1.(três pontos e um décimo), em sétimo lugar a Sra. Daiane 

Menezes da Silva no item Experiência profissional na atuação com crianças e adolescentes, em 

anos: 42(quarenta e dois) meses, Número de votos recebidos na eleição: 348(trezentos e quarenta e 

oito) votos, Comprovar moradia ou atuação na área de abrangência do Conselho Tutelar onde existe 

a vacância: 0 (zero) mês, Participação comprovada em cursos na área da Infância e Adolescência: 

3(três)horas totalizando 2.98.(dois pontos e noventa e oito centésimos), em oitavo lugar o Sr. José 

Augusto Damasceno no item Experiência profissional na atuação com crianças e adolescentes, em 

anos: 24(vinte e quatro) meses, Número de votos recebidos na eleição: 322(trezentos e vinte e dois) 

votos, Comprovar moradia ou atuação na área de abrangência do Conselho Tutelar onde existe a 

vacância: 0 (zero) meses, Participação comprovada em cursos na área da Infância e Adolescência: 

15(quinze) horas totalizando 2.97(dois pontos e noventa e sete centésimos). Conforme apresentado 

resulto, o mesmo, será publicado em Diário Oficial do Município. Finalizada a pauta a sessão foi 

encerrada às 17:10 da tarde.

Sala das Sessões,

Salvador, Bahia, 08 de março de 2019.

RENILDO BARBOSA
Presidente 

RESOLUÇÃO 009/2019

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município do Salvador - CMDCA, 
no uso das suas atribuições, nos termos da Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal 4.231/1990 c/c 
5.204/1996 e em conformidade com a 204ª Assembleia Geral Extraordinária do CMDCA, realizada 
no dia 8 de março de 2019.

RESOLVE:

Art. 1 Publicar o resultado final do Processo de Escolha de Suplentes que assumirão vacância de 
titulares ou composição nas vagas de suplência nos Conselhos Tutelares referente a Resolução nº 
004/2019 do CMDCA, publicada no DOM de 26 de fevereiro de 2019:

ORDEM CANDIDATOS
EXPERIÊNCIA 

PROFISSIONAL
NÚMERO 

DE VOTOS

COMPROVAR 
MORADIA 

OU ATUAÇÃO 
NA ÁREA DE 

ABRANGÊNCIA

PARTICIPAÇÃO 
COMPROVADA

TOTAL

1º
CLEIDE SILVA 

DE SOUZA
108 (MESES) 530 48 MESES 475 HORAS 9.75

2º
ANA CLAUDIA 
DOS SANTOS 
CERQUEIRA

77 (MESES) 527 0 26 HORAS 4.99

3º
NOEMI DOS 

SANTOS 
SOUZA

12 (MESES) 578 5 MESES 287 HORAS 4.75

4º
CIDINALVA 
DA SILVA 
SANTOS

78 (MESES) 353 0 0 4

5º
PABLO 

VENTURA 
GOMES

13 (MESES) 538 1 MÊS 0 3.19

6º
ERINALDO 

MATIAS DOS 
SANTOS

27 (MESES) 410 0
51HORAS E 30 

MINUTOS
3.1

7º
DAIANE 

MENEZES DA 
SILVA

42 (MESES) 348 0 3HORAS 2.98

8º

JOSÉ 
AUGUSTO 
SANTOS 

DAMASCENO

24 (MESES) 322 0 15 HORAS 2.97

Art. 2 Revogar a Portaria nº 019/2018, sem prejuízos de qualquer espécie a Suplente empossada no 

período de vigência desta.

Art. 3 Dar posse à Suplente, primeira colocada nesta seleção, Sra. Cleide Silva de Souza, a partir da 

publicação, como Conselheira Tutelar - Titular no Conselho Tutelar XIV - Ilhas;

Art. 4 Solicitar manifestação dos (as) demais Candidatos (as) se permanecem suplentes dos 

Conselhos Tutelares atuais ou no Conselho Tutelar XIV - Ilhas até dia 14/03/2019, às 16h. A não 

manifestação será entendida como opção pelo Conselho Tutelar em que já é Suplente.

Salvador, 12 de março de 2019

RENILDO BARBOSA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANISMO - SEDUR 

PORTARIA Nº 90/2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, com fulcro na Lei 

Municipal Nº 9.186/2016 de 29 de dezembro de 2016, fundamentado no Decreto Municipal Simples 

de 06 de novembro de 2017, na Lei nº 8.915/2015, no Decreto nº 29.921 de 05 de julho de 2018, que 

dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e com base na 

Lei Orgânica do Município do Salvador, tendo em vista o que consta no Processo nº PR 5911000000-

36851/2018 em 03/08/2018, referente à Licença Ambiental nº 2019-SEDUR/CLA/LU-55,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada pelo prazo de 03 (três) anos, a CLARO S.A., 

inscrita no CNPJ nº 40.432.544/0081-21, com sede na Avenida Tancredo Neves, nº 450, Caminho das 

Árvores, para Estação Rádio Base - ERB BACAB18 para operar nas tecnologias GSM, LTE e WCDMA, 

com potência máxima irradiada de 62,8W, localizada na Estrada da Muriçoca, nº 745, São Marcos, 

Salvador-Ba; sob as coordenadas geográficas 12º56’00,0”S e 38º25’12,0”O (Datum Sirgas 2000), 

mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:

I. Requerer previamente, a PMS/SEDUR, nova Licença Ambiental caso haja modificação 

das instalações e/ou nas potências efetivamente irradiadas, que ora se licencia, e no caso de 

construção de edifícios em locais adjacentes a esta ERB, que venham a violar o disposto na Norma 

Técnica NT 02/03;

II. Apresentar a PMS/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, relatório comprobatório 

com registro fotográfico da instalação das placas de sinalização de advertência quanto ao risco 

de exposição à radiação eletromagnética e da operadora, de acordo com o item 7.2 da NT 02/03, 

aprovado pela Resolução CEPRAM 3190/03.

Art. 2º A competência para a concessão da Licença Ambiental está fundamentada na 

Lei Complementar nº 140/2011, que fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 

parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios no exercício da competência administrativa comum na proteção 

do meio ambiente, bem como na Resolução Cepram nº 4.579/2018 que dispõe sobre as atividades 

de impacto local e na Lei nº 8.915/2015 que dispõe sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e no Decreto nº 29.921 de 05 de julho de 2018.

Art. 3° Esta Licença Ambiental refere-se à análise de viabilidade ambiental de 

competência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo, cabendo ao interessado 

obter as anuências e/ou autorizações das outras instâncias nos âmbitos federais e estaduais, bem 

como nos demais órgãos do município, quando couber, para que o mesmo alcance seus efeitos legais.

Art. 4º Estabelecer que esta Licença Ambiental e demais cópias dos documentos 

referentes ao empreendimento sejam mantidas disponíveis à fiscalização desta Sedur e demais 

órgãos do Poder Público.

Art. 5º Todas as modalidades de Autorização e Licença Ambiental poderão ser renovadas 

com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, desde que sejam atendidas as exigências 

contidas no ato administrativo originário, conforme art. 121 da Lei 8.915/2015.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 28 de 

fevereiro de 2019.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA

Secretário


