
 

1 

 

PORTARIA GAB. Nº 060/2014                                                                                                          

Designa servidor nomeada para exercer suas atividades no Procon-Barreiras. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere Lei Orgânica 

do Município de Barreiras/BA. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica designado o servidor, Rodrigo Carlos Cunha do Monte, para exercer suas atividades junto ao Procon/Barreiras. 

Art. 2º - A presente portaria deverá ser publicada na forma prevista nos Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - Ficam retroagidos os efeitos deste decreto ao dia 02 de junho de 2014. 

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se. 

 

GABINETE DO PREFEITO - Em 06 de junho de 2014 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras - 
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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

BARREIRAS/BA 

Instituído pela Lei Municipal nº. 338/96 

Modificado pela Lei 773/2007 

RESOLUÇÃO Nº 11, de 04 de junho de 2014 

Dispõe sobre a aplicação dos Recursos do Convênio Municipal, referente ao exercício de 2014.                                                           

O Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras, na seção Plenária Ordinária, realizada no dia 27 de fevereiro de 2014, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal/1988, Lei Federal nº. 8742/93 - LOAS e na Lei Municipal nº 338, de 18 de Janeiro de 1996,  

Considerando a Portaria MDS nº 440, de 23 de agosto de 2005, que regulamenta os Pisos de Proteção Social Especial, estabelecida pela Norma 

Operacional Básica, sua composição e as ações que financiam; 

Considerando a Portaria MDS nº 442, de 26 de agosto de 2005, que regulamenta os Pisos de Proteção Social Básica, estabelecidos pela Norma 
Operacional Básica; 

Considerando a Portaria nº 460, de 18 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Piso de Alta Complexidade I – Proteção Social Especial; 

Considerando a responsabilidade que o Conselho Municipal de Assistência Social exerce perante a comunidade em geral, em definir critérios 
mensuráveis de avaliação dos serviços prestados pela rede socioassistencial; 

Considerando o desenvolvimento do SUAS –Sistema Único  de Assistência  Social , dentro da Política  Nacional  de Assistência Social , no tocante a 

co-responsabilidade do Poder publico e dos esforços contínuos da sociedade, no financiamento de serviços e projetos socioassistenciais ; 

Considerando a Resolução CNAS nº 109 de 11 de novembro de 2009, que apresenta a “Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais’’. 

RESOLVE: 

Artigo 1º - Aprovar a aplicação dos recursos próprios da Prefeitura Municipal de Barreiras a serem alocados no Fundo Municipal de Assistência Social, 

no valor de um milhão e seiscentos e dois reais, previstos na Lei nº 1018/2012, de 19 de dezembro de 2012, que deverão cofinanciar prioritariamente 

as ações de Proteção Social Básica, garantindo a continuidade dos serviços socioassistenciais. 

Artigo 2º - Autorizar a aplicação os recursos próprios para cofinanciar os serviços prestados por Entidades socioassistenciais devidamente inscritas 

neste Conselho Municipal de Assistência Social e que prestam serviços de fortalecimento de vínculos. 

Artigo 3º - Fica a SEMTRAPS incumbida de tomar as providencias cabíveis para que sejam repassadas as sequintes Entidades sociais os valores 

indicados: 

Entidade Socioassistencial Valor Mensal 

LUZES-LUZ DA ESPERANÇA R$ 3.000,00 

 

Parágrafo único – o repasse dos recursos de que tratam este artigo será efetivamente em conformidade com o plano de trabalho apresentado para o 

ano vigente pela respectiva entidade. 

Artigo 4º - A utilização dos recursos destinados a Serviços Socioassistenciais no âmbito do Sistema Único de Assistência Social, executado por 
Programas Governamentais e Não-Governamentais estará condicionada à apresentação de Plano de Ação 2013 ao Conselho Municipal de Assistência 
Social de Barreiras, com proposta de utilização dos recursos ao critério da Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social. 

Artigo 5º - Os recursos de que tratam essa resolução, somente poderão ser utilizados na categoria “despesas de custeio”, conforme a Resolução 

CMAS 05/2012 e a Portaria do Ministério da Fazenda/ Secretaria do Tesouro Nacional nº 448, de 13 de setembro e 2002, DOU de 17/09/2002. 

Artigo 6º - Registre-se, Publique-se. 

Edna Barbosa de Souza 

Presidente CMAS Barreiras 

  


