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SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS 

PORTARIA Nº 292/2018

O Secretário Municipal da Saúde - SMS, no uso das atribuições legais que lhes são conferidas, 

RESOLVE:

Designar os representantes, relacionados na tabela abaixo, para constituírem a Comissão de 

Acompanhamento do Convênio nº 012/2016 celebrado entre a Secretaria Municipal da Saúde e o 

Instituto Brasileiro de Oftalmologia e Prevenção da Cegueira - IBOPC.

HOSPITAL CONVÊNIO Nº.
MEMBROS DO 

HOSPITAL

MEMBROS DA 
SECRETARIA 

MUNICIPAL DA 
SAÚDE

MEMBRO DA 
SECRETARIA 

ESTADUAL DA 
SAÚDE

MEMBRO DO 
CONSELHO 

MUNICIPAL DE 
SAÚDE

INSTITUTO 
BRASILEIRO DE 

OFTALMOLOGIA E 
PREVENÇÃO DA 

CEGUEIRA - IBOPC

012/2016

NAIANE FIÚZA 
CRUZ DOS 

SANTOS  LILIAN 
SALLES DE 
OLIVEIRA

TELMA FERRAZ 
DA SILVA   

MONALISA 
RODRIGUES 
FERREIRA  

MARIA ZÉLIA 
FERREIRA 

DRUMMOND

IGOR RIGAUD 
LINS

MARLENE 
RIBEIRO 

MOREIRA

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 11 de maio de 2018.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde

Conselho Municipal de Saúde do Salvador - CMSSSA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA PLENÁRIA PARA ELEIÇÃO DE 

REPRESENTANTES DE ENTIDADES DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES 

E JOVENS E ENTIDADES DE PESSOAS COM NEUROPATOLOGIAS E 

TRANSTORNOS MENTAIS PARA CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SALVADOR

(BIÊNIO 2016/2018)

Em cumprimento ao Decreto Municipal nº. 25.383, de 07 de outubro de 2014, publicado no Diário 

Oficial do Município de 08 de outubro de 2014, que aprova o Regimento Interno do Conselho 

Municipal de Saúde de Salvador. E em conformidade com a Resolução nº. 453, de 10 de maio de 

2012, do Conselho Nacional de Saúde, convocamos as entidades legalizadas da sociedade civil 

organizada, com sede e atividade no Município de Salvador, para participar da Plenária de eleição de 

representantes de: Crianças, Adolescentes e Jovens e Pessoas com Neuropatologias e Transtornos 

Mentais e, a fim de compor o referido Conselho, na gestão 2016/2018.

A Plenária será realizada dia 23 de maio de 2018, na sala de reuniões do Conselho Municipal de 

Saúde (Rua da Grecia, nº 03, Edf. Caramuru, andar térreo - Comércio), às 14h.

As Entidades interessadas em concorrer às vagas deverão apresentar, no dia da Plenária, a seguinte 

documentação:

Estatuto registrado em Cartório;

CNPJ atualizado;

Ata da última eleição da diretoria; e,

Ofício de indicação do representante.

Salvador, 09 de maio de 2018.

RUBIRACÍ SANTOS DE ALMEIDA

Presidente do Conselho Municipal da Saúde de Salvador - CMS/SSA

LUIZ GALVÃO

Secretário Municipal da Saúde de Salvador

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

PORTARIA Nº 028/2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, nomeada em 07 
de maio de 2018, no uso das suas atribuições;

RESOLVE:

Considerar designada a servidora, Ana Carolina Rios Souza, matrícula 42, para exercer a função 

de confiança de Chefe de Setor B, Grau 63, do Setor de Articulação da Coordenadoria de Políticas 

Temáticas, e dispensa-la da função de confiança Gestor de Equipamentos Públicos da Coordenadoria 

de Centros de Referência e Casas de Acolhimento, grau 65, da SPMJ, a partir de 01/05/2018.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, 

em 11 de maio de 2018. 

CRISTINA ARGILES SANCHES

Secretária

PORTARIA Nº 029/2018

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, nomeada em 07 
de maio de 2018, no uso das suas atribuições;

RESOLVE:

Considerar designada a servidora, Maria de Fátima Martinez Marconi, matrícula 41, para exercer a 
função de confiança de Gestor de Equipamentos Públicos da Coordenadoria de Centros de Referência 
e Casas de Acolhimento, grau 65 e dispensa-la da função de confiança de Chefe de Setor B do Setor 
de Gestão de Pessoas, grau 63, da Coordenadoria Administrativa da SPMJ, a partir de 01/05/2018.

GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, INFÂNCIA E JUVENTUDE, 
em 11 de maio de 2018. 

CRISTINA ARGILES SANCHES

Secretária

Fundação Cidade Mãe - FCM 

RETIFICAÇÃO

Na portaria nº. 023/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 09/05/2018, referente a 

substituição de férias da servidora Janielly de Lima Costa.

Onde se lê: Cargo em Comissão de Assessor Especial III ... 

Leia-se: Cargo em Comissão de Diretor Executivo de Proteção... 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 09 de maio de 2018. 

ROBERTA NUNES CAIRES

Presidente

RETIFICAÇÃO

Na portaria nº. 024/2018, publicada no Diário Oficial do Município de 09/05/2018, referente a 

substituição de férias do servidor Gilson Rodrigues Furtunato.

Onde se lê: Cargo em Comissão de Subgerente II ... 

Leia-se: Cargo em Comissão de Assessor Técnico... 

GABINETE DA PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CIDADE MÃE, em 09 de maio de 2018. 

ROBERTA NUNES CAIRES

Presidente

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

EXTRATO DE ATA DA 310ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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

Ordinária de número 310ª a partir das 10h15min, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 1.Vera Lúcia S. Guimarães/LAR PÉROLAS DE CRISTO; 2. Mônica Oliveira 

dos Santos/ ASSOCIAÇÃO CRIANÇA E FAMÍLIA; 3. Soraya Gonçalves Barbosa/RECRIAR; 4.Luciana 

Oliveira Miranda/FUNDAÇÃO JOSÉ SILVEIRA; 5.Cleidinea Carvalho de Araujo/OAF; 6. Marcos Antônio 

Palmeira/SPMJ; 7.Marilia Bastos Andion/SMED e 8. Ivanete Torres Oliveira Peixoto/ SEFAZ e 

convidados, conforme lista de presença em anexo, no auditório da Sede do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, Rua Eng. Silva Lima s/n, lateral esquerda do prédio da PREVIS 

(antigo IPS) - Nazaré - Salvador - Bahia, sob a Presidência da Senhora Risalva Telles, com a seguinte 

pauta do dia: 1. Comissão de Definição das Áreas de Abrangência do Conselho Tutelar de Salvador; 2. 

Parecer das Câmaras Técnicas; 3. Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; 4. 

Projetos Aprovados para Captação Externa de Recursos; 5. O que ocorrer. Após a deliberação dos 

presentes em aguardar até às 10h20min a chegada da Vice-Presidente deste Conselho, que irá 

presidir está Assembleia, a mesma abre a Assembleia dando boas-vindas aos presentes, às 

10h15min, e faz a leitura, seguida da aprovação da Ata da AGO de nº 309. Sobre o ponto 1 da pauta, 

Sheila/CMDCA informa sobre as ações definidas na Comissão de Definição das Áreas de Abrangência 

dos Conselhos Tutelares de Salvador e explica a necessidade de redefinição das áreas de abrangência 

para que posteriormente se verifique a necessidade de implantação de novos Conselhos Tutelares, 

conforme definição do CONANDA. Afirma também que como a região de Salvador é muito extensa, 

essa redefinição deverá ser realizada com base em estudos demográficos e de atendimento, o que 

demanda tempo e está sendo discutido na Comissão criada para este objetivo. Mas, para solucionar 

questões emergenciais, como por exemplo a dificuldade do Conselho XIII atender a região de 
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Narandiba, onde o mesmo está localizado e não pode atender aquela comunidade, pois o bairro de 

Narandiba pertence a área de abrangência do CT VI - Pernambués, a supracitada comissão 

apresentou a proposta do Conselho Tutelas XIII acolher os bairros de Narandiba e Cabula 09 - 

Conjunto Doron, enquanto o Conselho Tutelar VI absolverá as demandas da região do Arraial do 

Retiro. Rita/ Conselheira Tutelar informa a necessidade desta redefinição ocorrer pode ocorrer 

porque houve consenso entre os conselhos, por sua vez, Sheila/CMDCA sinaliza que após a 

deliberação desta Assembleia será publicada uma resolução do CMDCA publicizando a alteração. 

Colocado em votação a proposta elaborada pela comissão foi aprovada por unanimidade. Passado ao 

ponto 2 da pauta, parecer das Câmaras Técnicas, apresentação de parecer das câmaras técnicas, 

Sheilla/CMDCA salienta que as reuniões são propositivas, e informa sobre a dificuldade em acontecer 

essas reuniões por falta de quórum e que a Câmara Técnica de Infraestrutura e Legislação não 

acontece há quase 5 meses, visto que muitos conselheiros têm deixado de participar. Vera/ LAR 

PÉROLAS DE CRISTO, reforça a necessidade das câmaras ocorrerem, e frisa que muitas destas 

reuniões estão chocando com outros eventos da rede e reuniões no MP. Luciana/Conselheira de 

Direito, apresenta parecer da CT de Projetos, expondo as demandas do MUS-E Brasil, informa que a 

CT reuniu-se 2 vezes com a Instituição Mus-e Brasil, que por sua vez apresentaram documentação e 

novo plano de trabalho solicita a SPMJ as pendências referentes ao chamamento dos editais. Sheila/

CMDCA convoca mais uma vez os membros da CT de Infraestrutura e Legislação, frisando também 

que essa convocação se dará através de ofício. Fica agendada reunião para o dia 28.03.2018 (vinte e 

oito de março de dois mil e dezoitos), às 09:00 horas. Passado ao ponto 3 da pauta, Conferência 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a vice- presidente Vera/ LAR PÉROLAS DE 

CRISTO ressalta o tema da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente “Proteção 

Integral, Diversidade e Enfrentamento à violência” e Sheila/CMDCA informa a necessidade da 

realização das Conferências Livres para discussão dos eixos e eleição dos delegados para 

Conferência Municipal, pontuando que está Assembleia precisa deliberar a criação da comissão 

organizadora da Conferência. Sheila/CMDCA sugere o quantitativo de membros para formação da 

comissão organizadora: 02 membros do conselho de direito da sociedade civil; 02 conselheiros de 

direito governamental; 02 técnicos do CMDCA; 02 conselheiros tutelares; 01 representantes do FDCA, 

01 um membro da SPMJ; 01 membro do MP; 01 membro da Defensoria Pública e 01 membro da 

SEMPS, o que foi aprovado pelo plenário. O plenário também decidiu que os representantes da 

Sociedade Civil deste Colegiado serão das instituições Lar Fabiano e Lar Pérolas de Cristo; os 

Governamentais serão dos órgãos SMED e Gabinete do Prefeito e os Técnicos serão a secretária 

executiva e uma Assistente Social. Foi deliberado também que as Conferências Livres deverão 

acontecer na segunda quinzena do mês de abril nas dez Prefeituras Bairro. Passado ao ponto 4 da 

pauta, projetos aprovados para captação externa de recursos, Sheilla/CMDCA explica sobre um 

equívoco na elaboração da ata nº 307/17, em que não foi anexada a relação de 24 projetos aprovados 

por este Conselho para participar do Edital do BNB, com a ressalva de que se não fossem selecionados 

estavam aprovados para financiamento através de captação externa de recursos, todavia na 

publicação da Ata estas instituições e seus projetos não foram citados nominalmente e hoje existem 

projetos que não puderam receber o recurso captado porque não consta na ata a aprovação do 

mesmo, a exemplo o GAAC que recebeu recurso do Banco do Brasil. Os projetos são: Kombi Cultural 

da Associação Dom Bosco; Novos Caminhos para Superação da Associação Baiana de Pessoas com 

Deficiência - Projeto Incluir, A importância da musicoterapia no Processo Reabilitação no Deficiente 

Intelectual do Instituto Guanabara - I.G, Cidadania na Tela da Sociedade Recreativa e Beneficente São 

Roque e Clube de Mães; Fazendo Arte do Grupo de Apoio a Criança com Câncer - Bahia; Um Buzopú 

chamado Desejo do Centro Projeto Axé de Defesa e Proteção à Criança e ao Adolescente; Geração 

Nota Mil: De Comunidade pra Sociedade. Uma Ação de arte, lazer e cidadania do Projeto Sião de 

Itapuã; Educação: Um compromisso da Família, da escola e da sociedade da Associação Baiana de 

Equoterapia - ABAE; Dançando Eu Vou da Fundação Cidade Mãe - FCM; Regando com Arte do Clube de 

Mães Renascer; Jovem Empreendedor Digital do Parque Social - Empreendedorismo e 

Desenvolvimento Social; Expressão Digital Clara Amizade da Associação Os Amigos de Clara 

Amizade Brasil-Bahia; Criança e Adolescente Presente e Futuro Rumo a Cidadania da Creche escola 

Comunitária Educando para o Futuro; Formando Cidadão Comprometido do Grupo Beneficente 

Recreativo da Rua Sete de Abril e Adjacências; Jovem em Ação da Associação Criança e Família; 

Aprendendo Cultura na Creche Tia Ene da Creche Escola Beneficente e Comunitária Tia Ene; Andaime 

da Creche Escola Comunitária Alto dos Pontes; Recode Reprogramar para Transformar do Comitê 

para Democratização da Informática - Seção Bahia - CDI; Pesca Sons da Associação Humana Povo 

para Povo Brasil; Estação Boxe: Expresso Liberdade da Associação Cultural Linha Oito; Esporte 

Educativo do Instituto Pedro Barbosa; Qualificação Profissional de Adolescentes em Inclusão Digital 

e Formação Cidadã do Centro de Giro Santo Antonio de Pádua; Apoio Pedagógico da Santa Casa de 

Misericórdia da Bahia. Colocado em votação, foi aprovada por unanimidade pelo colegiado a 

retificação da ata. Na oportunidade, Luciana/Conselheira, discute sobre a situação do CMDCA em 

relação falta de dirigibilidade do CMDCA e do Conselho Tutelar, uma vez que os Conselheiros 

Tutelares são administrativamente ligados a SEMPS, enquanto o CMDCA está sob a gestão da SPMJ, 

o que tem gerado alguns problemas. Vera/ Lar Pérolas de Cristo e Luciana/Conselheira, sugerem que 

a situação seja documentada para que o Prefeito, Procuradoria e MP sejam oficiados em relação a 

situação estrutural do conselho, e assim regularizar o contexto. 5. Na oportunidade, Vera/Lar Pérolas 

e Cristo cobra posicionamento da SPMJ a respeito do carro (Doblô) que pertence ao CMDCA, doada 

pelo MPT no ano de 2012, que encontra-se em manutenção há quase 2 anos por conta da falha 

técnica da bateria do veículo, ressalta que, a Doblô é fruto de doação do MPT, que ao doar o veículo a 

instituição solicitou a este Conselho a emissão com frequência, por meio de ofício dos relatórios de 

manutenção, o que não vem sendo realizado, em função da ausência de informação por parte da 

secretaria acima citada. Adverte a necessidade do carro para que as atividades do CMDCA sejam 

realizadas, pois segundo a mesma estão comprometidas, principalmente no que diz respeito a 

realização de visitas institucionais para renovação e realização de registo. Rita/ FMDCA informa que 

o veículo ainda encontra-se em reparo, no entanto a secretaria disponibiliza veículos sempre que 

necessário para que as atividades não sejam comprometidas. Sheila/CMDCA de forma breve expõe a 

cronologia dos fatos em torno do carro, ressalta que o carro apresentou defeitos em outubro de 2016, 

período em que a SEMPS estava responsável pelo Conselho, e que o carro havia sido encaminhado 

para manutenção, e neste período o conselho tinha suporte da Kombi, o que viabilizou a realização 

das diligências. Porém, logo após o fato, o conselho vinculou-se a SPMJ, secretaria que havia sido 

criada em 2017, período em que tornou-se responsável em responder pela manutenção do carro. Em 

função do baixo orçamento, a manutenção do veículo foi comprometida. Vera/Lar Pérolas de Cristo 

devolve o esclarecimento, informando que esse assunto representa uma falta de compromisso por 

parte da SPMJ e SEMPS em relação as demandas do Conselho, reafirma que este conselho não 

precisa pedir carro emprestado a nenhuma Secretaria, pois possui dos veículos próprios, que 

precisam ser reavidos o quanto antes, e solicita resposta, via ofício, por parte da SPMJ. Luciana/

conselheira, sugere que a SEMPS e SPMJ enviem relatório para o referido conselho, com cópia para 

o MPT, sobre o “caminho” percorrido pelo carro no período de outubro de 2016 até a presente data. 

Vera/ Lar Pérolas de Cristo, ressalta que a ausência de respostas das Secretarias configura um 

tamanho desrespeito com o doador e com o serviço público. Mudando a pauta, Vera/ Lar Pérolas de 

Cristo informa que as instituições que desejam concorrer ao Edital de Chamamento Público para 

financiamento de Projetos Sociais via FMDCA, precisam regularizar suas possíveis pendências com 

a Embasa, uma vez que a emissão do certificado no SICOM depende desta regularização ou caso 

contrário, a instituição não poderá concorrer ao edital. Maria do Carmo/APAE parabeniza o modo 

como a assembleia foi conduzida e aborda que muitos não conhecem a realidade de crianças e 

adolescentes do município de Salvador, e que situações como a lentidão do conserto do carro 

inviabilizam o a dinâmica de trabalho do conselho municipal Finalizada a pauta a sessão foi 

encerrada às 11:50 da manhã.

Salvador, 21 de março de 2018.

VERA LUCIA S. GUIMARAES

Vice-Presidente 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E 
URBANISMO - SEDUR 

PORTARIA Nº 256/2018

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 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 5911000000-17965/2018 em 12/04/2018 referente à Alteração de 

Razão Social nº 2018-SEDUR/CLA/ARS-001,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Alteração de Razão Social da Licença Ambiental 2018-SEDUR/CLA/LU-076 vinculada 

ao PR 5911000000-11255/2017, expedida em nome de PRONTO EXPRESS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO 

E LOGÍSTICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 03.867.580/0052-76 com sede na Estrada Campinas de 

Pirajá, 1068, Galpões 08 a 10, Campinas de Pirajá, Salvador-Ba, para a PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA 

S/A, CNPJ nº  03.867.580/0051-76, mediante o cumprimento da legislação vigente.

Art. 2º O atual titular reconhece que por meio deste ato torna-se responsável pelo cumprimento das 

condicionantes e legislação pertinentes a atividade.

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

GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E URBANISMO, em 10 de maio de 

2018.

JOSÉ SÉRGIO DE SOUSA GUANABARA

Secretário

PORTARIA Nº 257/2018

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 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 63430 2017 em 13/12/2017, referente à Licença 

Ambiental nº 2018-SEDUR/CLA/LU-118,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Ambiental Unificada- LU válida, pelo prazo de 05 (cinco) anos, a CONDOMÍNIO 

MANSÃO PHILETO SOBRINHO, inscrita no CNPJ: 15.432.383/0001-44, com sede na Avenida Sete de 

Setembro, 2410, Corredor da Vitória, Vitória, Salvador- Ba,  para operação de Deck em madeira, 

quiosque e teleférico, na encosta do Corredor da Vitória com acesso pela Rua Aloísio de Carvalho 

s/nº, Vitória, nas coordenadas geográficas 12°59’37.46”S e 38°31’42.06”O (Datum Sirgas 2000), 

mediante o cumprimento da legislação vigente e das seguintes condicionantes:

I. Comunicar à SEDUR/PMS tempestivamente sobre qualquer alteração na estrutura, atividade ao 

qualquer mudança que venha comprometer a qualidade do ambiente;

II. Apresentar à SEDUR/PMS, relatórios anuais com dados consolidados referentes à execução 

dos Programas Ambientais acompanhados da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica dos 

responsáveis pela sua elaboração, com cópia para o órgão gestor da APA Baía de Todos os Santos:(a) 

Programa de monitoramento da qualidade da água, sedimentos, e biota aquática ;(b) Programa de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), contendo planilhas de controle da geração e disposição 

dos resíduos sólidos, com comprovantes de destinação dos resíduos, para empresas devidamente 

habilitadas e licenciadas;(c) Programa de Educação Ambiental (PEA), que deverá ser elaborado e 

implementado conforme as Diretrizes do Termo de Referência (TR) disponível no site da SEDUR em 

serviços - formulários;

III. Sinalizar o quiosque junto ao costão rochoso com placas orientadoras, da destinação correta dos 


