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PORTARIA Nº 374/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Acolher o relatório da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, 

designada através da portaria de N.º398/2018, publicada no DOM de n.º7.150 de   06/07/2018, que 

decidiu pelo ARQUIVAMENTO do processo Administrativo n.º 8122/2018, com fulcro no art. 189, 

parágrafo único da Lei Complementar 01/91.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de abril de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 375/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Acolher o relatório da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, 

designada através da portaria de N.º530/2016, publicada no DOM de n.º6.705 de   25/10/2016, que 

decidiu pelo ARQUIVAMENTO do processo Administrativo n.º 10391/2016, com fulcro no art. 189, 

parágrafo único da Lei Complementar 01/91.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de abril de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 376/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Acolher o relatório da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, 

designada através da portaria de N.º 157/2016, publicada no DOM de n.º6.560 de   07/04/2016, que 

decidiu pelo ARQUIVAMENTO do processo Administrativo n.º 1613/2016, com fulcro no art. 189, 

parágrafo único da Lei Complementar 01/91.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de abril de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 377/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Acolher o relatório da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, 

designada através da portaria de N.º 384/2017, publicada no DOM de n.º6.919 de   05/09/2017, que 

decidiu pelo ARQUIVAMENTO do processo Administrativo n.º 5394/2016, com fulcro no art. 189, 

parágrafo único da Lei Complementar 01/91.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de abril de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 378/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Acolher o relatório da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, 

ratificado pelo opinativo da RPGMS/SMS, que decidiu pelo ARQUIVAMENTO do processo 

Administrativo n.º 3415/2015, com fulcro no art. 189, parágrafo único da Lei Complementar 01/91.

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de abril de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO
Secretário Municipal da Saúde

PORTARIA Nº 379/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DA SAÚDE, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Acolher o relatório da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar e Sindicância, 

ratificado pelo opinativo da RPGMS/SMS, que decidiu pelo ARQUIVAMENTO do processo 

Administrativo n.º 17016/2016, com fulcro no art. 189, parágrafo único da Lei Complementar 01/91

Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, em 25 de abril de 2019.

LUIZ ANTONIO GALVÃO DA SILVA GORDO FILHO

Secretário Municipal da Saúde

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

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 

EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 322ª

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, reuniram-se em Assembleia Geral 

Ordinária de número 322ª, a partir das 09h45min, os membros do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente: 1-Renildo/ Robson Lima/IBCM; 2- Gildásio Francisco de Jesus /ACOPAMEC; 

3-Paulo Carvalho/ Monica Kalille/Gabinete; 4- Nilton Marcelino Santos Oliveira /CECOM; 5- Márcia 

Rodrigues de Oliveira/União Santa Cruz; 6.-Mariana Guedes Silva/Lar da Criança; 7-.Marilia Andion/

SMED; 08- Simone Miranda Silva Barros/SPMJ; 09- Eliene Campos/ SMS; 10- Rebecca Sacramento 

Alves Cruz/SEMPS e convidados, conforme lista de presença, sob a presidência do Senhor Renildo 

Barbosa, Presidente do CMDCA, no auditório da sede do CMDCA, sito à Rua Engenheiro Silva Lima, 

s/n, Rua Transversal à Av. Joana Angélica, lateral do prédio da Previs (antigo IPS) - Nazaré - Salvador 

- Bahia, CEP: 40040-030, para discussão da seguinte pauta do dia: 1. Leitura e aprovação da Ata; 

2.Relatos e Deliberações das Câmaras Técnicas e Representações Externas; 3. Conselho Tutelar; 4- 

Campanha do FMDCA; 5. O que ocorrer. O Presidente iniciou a sessão saudando os presentes e 

apresentando os novos representantes, da IBCM, Sr. Robson Lima, em substituição do Sr. Alfredo 

Dórea e o Sr. Paulo Carvalho, em substituição da Sra. Risalva Telles, respectivamente. Este último 

passa a responder pela vice-presidência deste Conselho. Iniciada a leitura da ata da AGE (Assembleia 

Geral Extraordinária) de nº 205ª, sendo aprovada por unanimidade. Dando sequência, é realizada a 

leitura do relato da câmara técnica de Registro e Inscrição pela conselheira Mariana (Lar da Criança), 

segue relação das instituições analisadas e Deferidas para Renovação e Registro: Deferidas: 1- 

Instituto Aliança com o Adolescente - RENOVAÇÃO; 2- CAASAH - Centro de Apoio e Assistência ao 

Portador do Vírus HIV/AIDS - RENOVAÇÃO; 3 - Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de 

Salvador - REGISTRO; 4 - Associação Resgate - REGISTRO; 5 - Associação Clube Carnavalesca 

Fantoches da Euterpe - REGISTRO; 6 - Associação dos Trabalhadores e Desempregados Sem Teto do 

Brasil - REGISTRO; Registros Provisórios: 1 -Fundação Cidade Mãe; 2 - Associação dos Moradores da 

Rua Amazônia de Baixo - AMAB; Programas de Aprendizagem: 1 - CIDE - Capacitação, Inserção e 

Desenvolvimento, sendo aprovada. Leitura da Intercâmara técnica de Políticas públicas orçamento e 

fundo, pela conselheira Eliene (SMS), a intercâmara se reuniu no dia 11 de abril de 2019 às 09h00, 

estavam presentes os membros: Vera Lúcia Guimarães (Lar Pérolas de Cristo), Ivan Santos (CECOM), 

Mariana Guedes (Lar da Criança), Eliene Campos (SMS), Rita Rios (FMDCA) e Convidados: Valmir 

Ferreira (CTXVII), Jéssica Soares, Inéria Florinda (ASA). Tendo como pauta: 1 - Aplicação de recursos 

do Fundo; 2 - Repasse de recursos a projetos com doação externa; 3 - Resolução para análise de 

projetos nº015/2019; 4 - Análise de projeto e 5 - O que ocorrer. A intercâmara solicita que o CMDCA 

agende uma reunião com o gestor e os membros do FMDCA; Quanto à análise do Projeto TECULTURA 

da instituição Sons do Bem, fica deliberado que o Projeto Básico está aprovado, conforme a Resolução 

015/2019; A intercâmara delibera sob a utilização da rubrica Diagnóstico de Crianças e Adolescentes 

- Salvador (R$300.000,00 Mil Reais), Assessoria Técnica de Instituições da Sociedade Civil do CMDCA 

(R$300.000,00 Mil Reais) e Diagnóstico/Plano Decenal para financiamentos de projetos (R$300.000,00 

Mil Reais), por meio de Chamamento Público; Fica deliberada a reserva de recurso previsto no Art. 

260 § 2o do ECA para divulgação do incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e 

adolescentes e no Art. 31 da Lei nº 12.594/12 (SINASE) que preconiza que os Conselhos de Direitos, 

nas 3 (três) esferas de governo, definirão, anualmente, o percentual de recursos dos Fundos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente a serem aplicados no financiamento das ações previstas nesta 

Lei, em especial para capacitação, sistemas de informação e de avaliação. O valor sugerido para esta 

ação é de R$50.000,00 e para os próximos exercícios utilizar o percentual de 5% dos recursos 

disponíveis. Delibera ainda por impressões de exemplares do ECA e parâmetros de funcionamento 

das unidades de acolhimento; Conforme leitura do Relatório Gerencial do FMDCA - fevereiro 2019 e 

considerando o e relatório de visita técnicas às Ilhas, fica deliberado que o Projeto Mídia de Maré do 

Instituto Mão Amiga, será financiado na sua totalidade (R$199.990,00 Mil Reais), cujos recursos são 

de doação externa do UBER (R$100.000,00Mil Reais) e a complementação será feita com recurso 

existente no FMDCA; Foi ainda acordado o agendamento de uma reunião com as instituições que se 

encontram na lista de aguardo de recurso para adequação conforme Resolução 015/2019 e posterior 

financiamento. As instituições com projeto aprovado no CMDCA a partir da Resolução 015/2019, 

serão incluídas no banco de projetos juntamente com as nove instituições que sinalizaram a 

permanência no Banco; No que ocorrer: Marcelino (CECOM) faz apresentação do evento Circuito 

Cidade da Criança, que tem como finalidade divulgar os Direitos de Crianças e Adolescentes através 

de corridas em cidades diferentes, no período de julho a novembro de 2019. Através do circuito será 

destinado R$ 10,00 (dez reais) de cada inscrição paga ao Fundo dos Direitos da Criança e do 

Adolescentes, além da vinculação da marca do CMDCA em todas as peças de veiculação publicitária 

e redes sociais. A cada inscrição realizada no Circuito Cidade da Criança, viabilizada por instituições 

vinculadas ao CMDCA, R$ 10,00 (dez reais) serão destinados a essa mesma instituição; 9. A 
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intercâmara retoma a pauta: análise de projetos e sinaliza algumas adequações referentes ao 

Projeto Gingando com Arte do Instituto de Desenvolvimento Inclusão e Assistência Social - IDEAIS, 

projeto que visa o desenvolvimento esportivo-cultural de crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social do bairro da Liberdade, que terá aulas de capoeira, reforço escolar, eventos 

socioeducativos com familiares e comunidade, além do apoio à prevenção do uso de drogas. Devido 

à necessidade de análise das planilhas orçamentárias e conclusão da análise do Projeto Básico, a 

intercâmara decide solicitar da instituição o arquivo digital para finalização do parecer. Renildo toma 

a palavra para explicar as propostas detalhadas: Apresentação da Resolução 015/2019, que dispõe 

sobre financiamento de Projetos sociais via captação externa de recursos. Solicitação do apoio de 

todos os envolvidos, Secretaria, CMDCA e Organizações Sociais, na busca pelos recursos (doações).  

Visando a agilidade de análise dos projetos que serão apresentados futuramente, fica definido que 

ficará a cargo do CMDCA, a análise do projeto básico e o plano de trabalho ficara sobre a 

responsabilidade do FMDCA. Feita a explanação dos projetos que estão no fundo, com rubricas 

comprometidas e que o CMDCA não poderá deliberar sobre esses valores, deu-se sequência com 

explanação da planilha com as deliberações de recursos para:1- Projetos para casos de microcefalia; 

2-diagnóstico de crianças e adolescentes, 3-Assessoria técnica de instituições da sociedade civil, 4- 

diagnóstico/plano decenal para financiamento de projetos. 5- Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA). 5- Sistema Nacional de atendimento sócio educativo (SINASE), 6- Orçamento destinado a 

caminhada do ECA; 7- Associação Pracatum Ação Social - APAS - Projeto Pracatum Inglês; 8- Instituto 

Mão Amiga - Projeto Mídia de Maré. Todos os recursos que são doados até o dia 31/12, o CMDCA 

deverá deliberar em observância aos 11 eixos, já definidos previamente no diagnostico apresentado 

através do Projeto Vozes da Cidade. Renildo explica qual será a diferença entre esta resolução e o 

chamamento público, que no caso os projetos apresentados não terão que concorrer com outros 

projetos, ou seja, não haverá critérios de desempate, conforme ocorreu com o ultimo edital. Matheus 

(Hora da Criança) pergunta se as doações podem ser direcionadas, Renildo explica que sim e que 

inclusive as instituições podem captar recursos, apresentando o trabalho desenvolvido pela mesma 

afim de obter o financiamento do projeto. Os 11 projetos serão imediatamente encaminhados para 

financiamento, sendo aprovado uso dos recursos em conta. Haverá reunião para adequação dos 

projetos já aprovados no Chamamento Público.  Quanto ao orçamento destinado ao SINASE, explica 

que está na Lei, desde 2014, mas que não vinha sendo disponibilizado, ficando o valor de 50 mil reais, 

para esse fim. Em relação ao ECA, também fica definido o valor de 50 mil reais, para que seja 

destinado para divulgação, apadrinhamento, guarda. Ainda na intercâmara foi definido que as 11 

instituições, do edital 003/2018, que estão no aguardo de financiamento serão analisadas seguindo 

a determinação da Resolução 015/2019, e serão chamadas posteriormente para que sejam 

realizadas as adequações necessárias. Marcelino verbaliza que é importante ressaltar que este 

colegiado conseguiu deliberar sobre R$ 9.000,000.00 (nove milhões de reais) existentes do FMDCA, 

fazendo com que esses recursos cheguem até quem precisa, no caso as instituições e na sequencia 

as nossas crianças e adolescentes. Renildo socializa que, em reunião realizada com o Ministério 

público, ele fez a solicitação de doações para o nosso fundo da criança e adolescente, porém recebeu 

a negativa da Dra. Márcia Rabelo dizendo que prefere fazer a doação diretamente as instituições, que 

não vai fazer doação a um fundo que mantém recursos parados há mais de 6 anos. Renildo ainda   

informa que a prefeitura deveria agradecer que o recurso previsto no PPA para aplicação em 04 anos, 

o CMDCA conseguiu alcançar quase 150%, da meta só em um ano. O Conselheiro Leu Brasil (CT X) 

solicita a informação quanto a vinculação do vice-presidente, Sr. Paulo Carvalho, Renildo informa que 

ele está representando o gabinete do prefeito. Representante Santa Luzia pergunta se há previsão do 

financiamento para as instituições que estão na lista de espera. É realizada a votação das 

deliberações da intercâmara, sendo aprovada a Resolução 015/2019, por unanimidade. Marcelino faz 

apresentação da proposta do I Circuito da Cidade Criança, com a finalidade de divulgar os direitos da 

criança e do adolescente, este circuito acontecerá de julho a novembro de 2019, em 04 cidades: 

Salvador, Lauro de Freitas, São Francisco do Conde e Camaçari, sendo que em Salvador será 

realizada a abertura e o encerramento. Após explanação de como se dará essa parceria Marcelino 

abre para dúvidas e contribuições. Matheus (Hora da Criança) fala sobre a possibilidade de se 

conseguir a parceria com artistas, ficando de verificar e socializar posteriormente.  Ademir (Mão 

Amiga) parabeniza a iniciativa e se coloca à disposição para buscar outros parceiros. Monica (Gab) 

pergunta sobre possibilidade de estratégias de descontos para grupos e também sugere entrar em 

contato com a Secretaria de Turismo, no sentido de agregar informações e contribuições. Marcelino 

informa que seu compromisso é com a corrida e a causa, não existe interesse financeiro, mas que ele 

vai verificar a possibilidade dos descontos da próxima vez. Renildo sugere que, pelo avançar da hora, 

seja definida uma data para posterior contribuições e dúvidas. Aberta seção para aprovação. 

Aprovada por unanimidade. Informação de que o Processo de Escolha está com as inscrições 

abertas, desde 04/04/2019, e que até a presente data temos um montante de 24 inscrições 

realizadas. O presidente do TRE, Sr. Jatahy Junior já deu resposta favorável quanto ao empréstimo 

das urnas. Em relação ao GT do Shopping, informa que a próxima reunião será no dia 13 de maio e 

que será enviada a logomarca do CMDCA para confecção de novos panfletos.  Abertura da planilha de 

representação externa com solicitação de disponibilidade de conselheiros para participar dos 

trabalhos desenvolvidos pelos respectivos Grupos. Solicita a inclusão do vice-presidente, Paulo 

(gabinete) na representação do Ministério Público. Fica Simone (SPMJ) representante do CMDCA no 

FETIPA e Comitê do Trabalho Infantil. Mariana (Lar da Criança) representará o CMDCA no GT 

Reordenamento. Dando continuidade o Conselheiro Leu Brasil (CT X) inicia fala fazendo o 

agradecimento pela oportunidade de poder socializar as situações existentes nos Conselhos 

Tutelares, parabeniza a secretaria Rogéria Santos por esta visitando os Conselhos  e continua, sua 

fala, informando que fica definido pelo colegiado a participação dele no GT Reordenamento e que 

recebeu deste GT, a minuta de decreto Municipal, onde regulamenta a Central de Vagas e estabelece 

a inclusão de mulheres, idosos, crianças e adolescentes todos na mesma central de vagas. Traz ainda 

situações deste decreto que vai de encontro as determinações da Lei 8069/90. Socialização da 

situação de Conselhos que apresentam dificuldades como, ausência de carros, chega momentos que 

o Conselheiro utiliza o próprio carro, no sentido de não deixar de realizar a diligencia solicitada. 

Dificuldade com a guarda municipal que não está dando conta das necessidades de segurança dos 

Conselhos, em virtude do baixo contingente de profissionais. Fala da necessidade de se retirar do 

papel a criação da unidade de curta permanência, e que quanto a sua administração se dê preferência 

a intuições da Sociedade Civil e não a Fundação Cidade Mãe. Renildo volta a falar sobre as 

deliberações do CMDCA, enquanto órgão deliberador de políticas públicas, retoma as aprovações das 

resoluções 09 e 10, que precisou ser acionado o judiciário. Reforça que as deliberações do CMDCA 

precisam ser cumpridas. Informa que é necessário que esse decreto seja analisado pela câmara 

técnica e que após analise o CMDCA poderá se pronunciar. Quanto a Guarda Municipal o munícipio 

precisa se   pronunciar, já se sugeriu a ampliação do contingente e a inclusão de horário 

administrativo. Reforça que, essas fragilidades apresentadas já vêm acontecendo há décadas. 

Informação que na segunda feira, dia 15/04, foi aprovado decreto e a partir de então os Conselhos 

Tutelares estão vinculados administrativamente a SPMJ.  Paulo fala sobre essa nova responsabilidade 

da SPMJ, que já estão sendo realizadas visitas em todos os Conselhos tutelares, no sentido de se 

verificarem todas as dificuldades, inclusive ele solicita que sejam enviados os relatórios. “O objetivo 

da Secretaria é que se abra um novo diálogo entre ambos”. Informa que as solicitações feitas serão 

levadas ao conhecimento da secretaria e que ainda está na fase de transição, inclusive já se tem 

reunião agendada entre as duas secretarias.  Renildo sugere que essa transição seja feita com a 

participação da assessoria dos conselhos. Leu Brasil (CT X) pergunta a quem se reportar a partir de 

agora. Paulo (Gab) informa que ele será a pessoa, inclusive ele vai deixar disponível os contatos 

telefônicos e e-mails. Itaquaraci (CT XIII) fala sobre a possibilidade de se colocar telefone público 

dentro dos Conselhos. Paulo (Gab) informa que tudo será analisado.  Renildo informa sobre a 

campanha do fundo e socializa os folders elaborados. Nestes folders é possível verificar o passo a 

passo das doações. Marcia (União Santa Cruz) solicita que seja colocado na pauta a morosidade no 

financiamento dos 30 projetos (edital 03/2018) que estão no Fundo e até o momento não foram 

financiados. Diz que mais importante que arrecadar recursos é fazer esse dinheiro chegar nas 

entidades. Eliana (MAPI) concorda com Marcia e informa que já está se articulando na construção de 

um movimento para que se possa fazer manifestação, que não é admissível esses recursos não sair 

até a data de hoje, que o Parque Social tem 03 projetos sendo financiado pelo Fundo, só esse ano. 

Ademir (Mão Amiga) é necessário rever o MROSC, pois ele veio para alinhar esta parceria. Não 

entende porque esse recurso ainda não foi disponibilizado, desde ano passado que a informação era 

que sairia em dezembro, depois janeiro, depois março e já estamos em abril e a previsão agora é 

maio. Marcelino ratifica seu posicionamento da necessidade de ter um representante do FMDCA nas 

assembleias, bem como da prestação de contas explanadas e comentadas. É necessário o 

comparecimento do gestor do fundo para prestar as devidas informações. A parte do CMDCA Já está 

sendo feita, cabe ao Fundo agora fazer a parte dele. Renildo informa que em virtude dessas situações 

foi formado um grupo de conselheiros e representantes de instituições para fazer a visita na 

procuradoria. No dia da visita não havia um procurador, pois estavam em evento externo, mas ainda 

assim, a procuradora Liliam que coordena o setor de projetos atendeu aos conselheiros com o 

compromisso de agilizar a tramitação a partir das questões já identificadas.  Em relação ao Fundo 

eles informam que estão com equipe reduzida, que só possuem 8 funcionários, no entanto o CMDCA 

também encontra se com equipe reduzida e tem que dá conta de tantas outras demandas. Renildo 

informa que em outras gestões sempre houve um alinhamento entre CMDCA e o FMDCA, no entanto 

está encontrando dificuldades nesta gestão, é necessário que esse alinhamento ocorra. Não está se 

falando aqui de atuações individuais dos técnicos, mas na forma de condução dos trabalhos que não 

estão satisfatórios. Renildo sugere a aprovação de um GT pró plataforma do MROSC, pois já existe no 

Estado da Bahia e é necessário que seja criado no município de Salvador.  Renildo informa sobre o 

evento realizado na Ufba, no dia 12/04, com a participação de várias instituições da sociedade civil e 

de conselheiros de direito. Neste evento foi criado o um Fórum Municipal em Defesa da Criança e do 

Adolescente, com reunião agendada para o dia 13 de maio de 2019, as 09h, para definições. Paulo 

(Gab) informa que objetiva fazer um levantamento de todos os projetos que estão no aguardo da 

liberação dos recursos para verificar o que está acontecendo e vai agendar uma nova reunião para 

socializar as informações. Eliana (MAPI), argumenta que a procuradora Lílian deu um prazo de 10 

dias, que este prazo já está para vencer. Marcelino (CECOM) Sugestão de Paulo (Gab) entrar em 

contato com a procuradora para verificar com ela. Renildo sugere que Paulo (Gab) dê um retorno até 

quarta-feira, 24/04. Renildo chama atenção das entidades, no sentido de verificarem seus e-mails, 

pois tem situações de envio de solicitações de adequações, sem retorno das entidades. Renildo 

informa que os 11 projetos que estão no aguardo serão convidados previamente para juntos com o 

FMDCA e o CMDCA analisarmos os projetos básicos e planos de trabalho, conforme foi deliberado 

hoje nesta assembleia. Marcia (USC) pergunta sobre a contratação da empresa para a segunda etapa 

do Processo de Escolha. Paulo (GAB) informa que já está em fase de contratação. Técnica deste 

Conselho, lavro a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por mim e pelo Presidente do 

CMDCA, Renildo Barbosa.

Sala das Sessões,

Salvador, Bahia, 17 de abril de 2019.

R E N I L D O  B A R B O S A
Presidente

RESOLUÇÃO 024/2019

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 322ª Assembleia Geral Ordinária do CMDCA realizada no dia 

17 de abril de 2019.

CONSIDERANDO o Art. 2º § I e XIII da Lei 4231/90 que determina como competência do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA: Formular as diretrizes da política 

municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, inclusive fixando prioridades 

para a definição das ações correspondentes e a aplicação de recursos; -Administrar, definindo e 

fiscalizando a aplicação dos recursos financeiros do Fundo Municipal para a Criança e Adolescente;

CONSIDERANDO o Art. 260 § 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8069/90 que 

estabelece que os conselhos municipais dos direitos da criança e do adolescente fixarão critérios de 

utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando 

necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e 

adolescentes;

CONSIDERANDO o Art. 31 da Lei nº 12.594/12 (SINASE) que indica que os Conselhos de Direitos, nas 


