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DIÁRIO OFICIAL

portaria está vinculada ao processo nº 2018.001.000859/INEMA/LIC-00859 que aprova o Plano 
de Salvamento de Fauna, incluindo seu manejo e transporte, quando necessário. Art. 4º - Fica 
autorizada a intervenção em Área de Preservação Permanente - APP em uma área de 10,64 
ha, delimitada conforme poligonal formada pelos pontos de referência sob coordenadas UTM 
informadas no certificado. Art. 5º - A empresa deverá implantar o empreendimento observando 
eventuais conflitos com a atividade minerária na área objeto da presente licença, considerando a 
legislação federal pertinente e a apreciação, no que couber, do órgão federal competente. Art. 6º 
- Esta licença não contempla a utilização/abertura de áreas de bota-fora e zonas de empréstimo 
na poligonal do empreendimento. Art. 7º - Fica proibida a disposição aleatória, especialmen-
te ao longo das encostas, do material (resultante de corte de terreno/ detonações) que, por 
ventura, não seja utilizado nas obras civis. Art. 8º - Esta portaria não dispensa nem substitui a 
obtenção de certidões, alvarás ou licenças exigidas pela legislação pertinente, federal, estadual 
ou municipal. Art. 9º - Os produtos e subprodutos originados da atividade autorizada deverão 
ser aproveitados conforme estabelecido no Art. 115 da Lei Estadual n° 10.431/06 sujeitando-se o 
transporte ao Art. 144 da mesma, bem como à Portaria MMA 253/06. Art. 10º - Esta Licença, bem 
como cópias dos documentos relativos ao cumprimento dos condicionantes, devem ser mantidas 
disponíveis à fiscalização dos órgãos do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SISEMA. Art. 
11º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. MÁRCIA CRISTINA TELLES DE 
ARAÚJO LIMA - Diretora Geral
<#E.G.B#245331#37#273965/>

SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
<#E.G.B#245122#37#273733>
PORTARIA Nº 033 DE 29 DE AGOSTO DE 2018
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
designar RUBÊNIA MONTEIRO DE MELO para o cargo de Assistente de Execução Orçamentária, 
símbolo DAI-5, da Superintendência de Orçamento Público, da Secretaria do Planejamento.
ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA
Secretário do Planejamento
<#E.G.B#245122#37#273733/>
<#E.G.B#245123#37#273734>
PORTARIA Nº 034 DE 29 DE AGOSTO DE 2018.
O SECRETÁRIO DO PLANEJAMENTO, no uso de suas atribuições,
R E S O L V E:
designar RAFAELA DOS SANTOS SOUZA para o cargo de Coordenador IV, símbolo DAI-5, da 
Superintendência de Orçamento Público, da Secretaria do Planejamento.
ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA
Secretário do Planejamento
<#E.G.B#245123#37#273734/>
<#E.G.B#245285#37#273891>
PORTARIA Nº 62 de 28 de agosto de 2018.
A Diretora Geral, no uso de suas atribuições, e tendo em vista os elementos constantes do 
Processo Administrativo abaixo relacionado, resolve conceder a servidora integrante do Quadro 
de Pessoal desta Secretaria, o direito à Licença-Prêmio, com base no artigo 3º da Lei n º 
13.471/2015:

Processo Matrícula Nome Quinquênio Data Início Data Fim Finalidade 
1400180004728 17.019818-3 Raquel Medeiros 

Guimarães 
2009/2014 30/08/2018 11/09/2018 Fruição

Lêda Oliveira de Souza
Diretora Geral
<#E.G.B#245285#37#273891/>

SECRETARIA DA SAÚDE
<#E.G.B#245397#37#274040>
SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL

PORTARIA CONJUNTA SESAB/SEC Nº 01 de 29 de agosto de 2018

Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da carteira/cartão de vacinação em creches e 
escolas, em todo o território do Estado da Bahia

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO 
DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições conferidas pelo Decreto Simples publicado 
no Diário Oficial do Estado em 08 de Janeiro de 2015, e pelo artigo 109, incisos I e III, da 
Constituição do Estado da Bahia,
Considerando o Decreto Presidencial nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, que institui o 
Programa Saúde na Escola (PSE) como estratégia para a integração e  a articulação permanente 
entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação, com a participação da 
comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica;
Considerando que o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), em seu artigo 43, permite 
que os Estados Partes implementem medidas de saúde, em conformidade com sua legislação 
nacional relevante e as obrigações decorrentes do direito internacional, em resposta a riscos 
específicos para a saúde pública ou emergências de saúde pública de importância internacional, 
que confiram um nível de proteção à saúde igual ou superior ao das recomendações da OMS;
Considerando o Compromisso nº 4 dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) - sobre 
a redução da mortalidade infantil, que tem a imunização como a maneira mais eficaz de se evitar 
diversas doenças como poliomielite (paralisia infantil), sarampo, rubéola, gripe, hepatite B, febre 
amarela, dentre outras;

Considerando o art. 3º, da Portaria Interministerial nº 1.055, de 25 de abril de 2017, que constitui 
o Programa de Saúde na Escola (PSE) como estratégia para a integração e a articulação 
permanente entre as políticas e ações de educação e de saúde, com a participação da 
comunidade escolar, envolvendo as equipes de saúde da família e da educação básica;
Considerando que a articulação das ações do Sistema Único de Saúde às das redes de 
educação básica pública fortalece o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, e 
que atualização da situação vacinal do (a) aluno (a), também faz parte do escopo de ações do 
Programa de Saúde na Escola (PSE);
Considerando o atual cenário epidemiológico que apresenta risco potencial de reintrodução no 
país de doenças imunopreveníveis já eliminadas das Américas, a exemplo da poliomielite, bem 
como a necessidade de conter a circulação do vírus do sarampo, reintroduzido recentemente em 
território nacional;
Considerando a alta infectividade, alta patogenicidade e transcendência do sarampo pelas 
possíveis complicações, altas taxas de internamento e letalidade devido fatores intercorren-
tes, e a consequente necessidade de manter altas e homogêneas coberturas vacinais no 
Estado da Bahia,
Considerando o Programa Educar para Transformar - EIXO II - Fortalecimento da Educação 
Básica, na Rede Estadual, que preconiza que o desenvolvimento dos projetos devem ser poten-
cializados pelo efeito de ações colaborativas.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica instituída, em todo território estadual, a implantação e implementação de ações 
sociopedagógicas, com vistas à Promoção da Saúde, Prevenção de Doenças e Situações de 
Agravo, em especial, às imunopreveníveis.
Parágrafo Único - A implantação e implementação de ações sociopedagógicas deverá ocorrer 
de forma transversal, sistemática, contínua e integrada com as diversas ações desenvolvidas 
pelas unidades escolares e as unidades de saúde.
Art. 2º - Fica obrigada, em todo território estadual, a apresentação, por parte dos pais e 
responsáveis, da carteira de vacinação de crianças e de adolescentes, de até 18 (dezoito) anos 
de idade, em todas as creches, unidades escolares da rede pública ou particular, que ofereçam 
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
Art. 3º - Os dirigentes das unidades escolares e das unidades de saúde deverão adotar as 
medidas necessárias para que a caderneta de vacinação seja atualizada, conforme o Calendário 
Nacional de Vacinação estabelecido pela Portaria MS nº 1.498/2013, em consonância com as 
disposições do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado.
§ 1º - Para os fins de atualização vacinal devem ser considerados os educandos das creches, 
pré-escolas, ensinos fundamental, médio e educação de jovens e adultos (EJA).
§2º -  A ação de verificação da situação vacinal deve ser realizada duas vezes ao ano nas 
Creches e, nos demais níveis de ensino, uma vez ao ano.
§3º - Quando verificada a ausência de aplicação das vacinas, os dirigentes das unidades 
escolares e das unidades de saúde deverão orientar os pais e/ou responsáveis a procurarem os 
postos de saúde com o objetivo de regularizar a vacinação dos educandos.
Art. 4º - Fica determinada a organização, de forma integrada, de campanhas de vacinação 
visando fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades, no campo da saúde, que possam 
comprometer o pleno desenvolvimento escolar.
Art. 5º - A ausência da apresentação do documento, nos moldes do quanto determinado no art. 
2º, ou a verificação da ausência de aplicação das vacinas consideradas obrigatórias deverá 
ser normalizada em um prazo máximo de 30 (trinta dias), pelo responsável, sob pena de 
comunicação imediata ao Conselho Tutelar para providências cabíveis.
Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Fábio Vilas Boas Pinto    Walter de Freitas Pinheiro
Secretário da Saúde   Secretário da Educação
<#E.G.B#245397#37#274040/>
<#E.G.B#245310#37#273939>
PORTARIA N° 957 DE 29 DE AGOSTO DE 2018
O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o 
Decreto Simples, publicado no Diário Oficial do Estado em 08 de janeiro de 2015, e
Considerando o disposto no artigo 8°, parágrafo único, inciso II do Decreto Estadual n° 8.890, de 21 de janeiro 
de 2004, que regulamenta a Lei Estadual n° 8.647 de 29 de julho de 2003, que dispõe sobre o Programa 
Estadual de Organizações Sociais,
RESOLVE:
Art. 1° Constituir Comissão Julgadora para, sob a presidência do primeiro designado, e nos eventuais 
impedimentos, substituído pelo segundo, promover a Seleção Pública de Instituições que se proponham a 
executar a gestão das Unidades de Saúde, segundo o Programa Estadual das Organizações Sociais, a ser 
composta pelos seguintes membros:
I - EMMANUEL SANTOS DE OLIVEIRA, Coordenador Executivo da Central de Aquisições e Contratações da 
SESAB, cadastro n° 19.599.691-2, designado Presidente;
II - GABRIEL SANTA ANA SAMPAIO, cadastro nº 19.649.825-0, designado membro;
III - LORENA NUNES RIBEIRO, cadastro nº 19.649.982-4, designada membro;
IV - FABÍOLA PINEIRO CORDEIRO, cadastro n° 19.623.146-2, designada membro;
V - LUCIANA LAGOS FARIAS, cadastro n° 19.474.885-3, designada membro;
VI - FERNANDA BARBOSA FISCINA, cadastro nº 19.614.350-4, designada membro;
VII - PAULO CEZAR DOS SANTOS MATA, cadastro n° 19.313.267-7, designado membro;
VIII - DILSON LUÍS DE MATOS GOMES, cadastro n° 19.499.307-6, designado membro;
IX - KLEBER SAMPAIO CAMPOS, cadastro n° 19.527.450-6, designado membro;
X - MARIA DE FATIMA MASCARENHAS BRANDÃO, cadastro n° 19.304.337-3, designada membro;
XI - MARCIA GOMES DUARTE, cadastro n° 19.456.317-2, designada membro;
XII - CLÁUDIO LUIZ ESMERALDO SILVA, cadastro n° 19.463.697-5, designado membro;
XIII - ELAINE ARAÚJO RIBEIRO DA SILVA, cadastro n° 19.621.462-2, designada membro;
XIV- VERÔNICA ARAÚJO CASTRO, cadastro n° 19.554.472-9, designada membro; e
XV - ANA CRISTINA DE OLIVEIRA GUIMARÃES, cadastro n° 16.279.473-9, designada membro.
Art. 2° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Portaria n°. 707 de 20 de junho 
de 2018.
<#E.G.B#245310#37#273939/>
<#E.G.B#245305#37#273935>


