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ORDEM DE SERVIÇO ESPECIAL Nº 02 
 
 
O Secretário Municipal da Fazenda, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação Municipal, R E S O L V E: 

 

DETERMINAR fiscalização em barracas, camarotes, ambulantes, bares restaurantes e outros afins, instalados dentro dos Circuitos Carnavalescos, no 

período que antecede o carnaval e durante os cinco dias do CARNAOESTE. 

 

Ficam designados os seguintes Fiscais para a realização do serviço acima descrito no período de 30/01 à 17/02 de 2015:   

 

 

EDUARDO SODRÉ MATOS 

EMERSON ROMEU MENDONÇA MINEIRO PEREIRA 

HELINEI MORAIS DE ARAUJO 

IVAN GONÇALVES DOS SANTOS 

LENILTON OLIVEIRA DOS SANTOS 

NUBIA SOUZA VILAS BOAS 

TAINÃ DE ABREU NASCIMENTO 

   

Esta Ordem de Serviço Interna entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Secretário Municipal da Fazenda, 30 de janeiro de 2015. 

 
 
 

Pedro Antônio de Oliveira Neto 
Secretário Municipal da Fazenda
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PORTARIA nº 04/2015 

“Determina prorrogação do Processo Administrativo Disciplinar, nomeia Servidora Glaúcia Maria Mariani Ferreira Santos como Presidente da 
Comissão e dá outras providências.” 

 
A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, para empreender 

continuidade aos Processos Administrativos Disciplinar em curso e determinado pela Portaria 06/2014. RESOLVE: 

Art. 1°. Fica em atenção ao PAD da servidora SANDRA REGINA DE JESUS SANTOS, que tem a finalidade de apurar abandono de cargo praticado 

pela servidora, sob pena de exoneração conforme estabelecido no art. 137, II, da Lei nº 617/2003, considerando a complexidade da matéria envolvida; 

a necessidade de garantia da ampla defesa a ser efetiva; 

Art. 2°. Fica prorrogado o prazo de funcionamento e conclusão da comissão para mais 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta 

Portaria, com as demais tramitações de praxe, em razão de eventos, bem como os feriados ocorridos no interregno do prazo estabelecido para a 

conclusão do referido PAD, e outros incidentes administrativos, que, embora ocorrentes, não prejudicam a continuidade do processo administrativo e a 

defesa da servidora processada; 

Art. 3°. Fica determinado que concluída a instrução do processo administrativo, no prazo permitido, a Comissão submeterá os autos e o relatório de 

sua conclusão à Procuradoria Geral do Município para adotar as medidas legais cabíveis; 

Art. 4°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se, publique-se, e cumpra-se 

Gabinete da Secretária Municipal de Administração, 29 de janeiro de 2015. 

 

GILVANETE NUNES PEREIRA 
Secretaria Municipal de Administração
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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 02, de 29 de janeiro de 2015. 

“Dispõe sobre a aprovação da prestação de contas do Fundo Municipal da assistência Social-FMAS de Barreiras, referente ao Segundo  

semestre de 2014’’. 

O Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras, na seção Plenária ordinária, realizada no dia 29 de janeiro de 2015, no uso de suas 

atribuições legais conferidas pela Constituição Federal/1988, Lei Federal nº. 8742/93 - LOAS e na Lei Municipal nº 338, de 13 de novembro de 1996,  

Considerando a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), de numero 8.742/93, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e da outras 

providencias; 

Considerando a Política Nacional de Assistência Social (PNAS/2004), que estabelece as atribuições dos Conselhos no Controle Social da Política 

Municipal de Assistência Social, em consonância com o artigo 18 da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). 

Considerando os recursos financeiros transferidos pelo Fundo Nacional Assistência Social  a cada piso de Proteção Social , bem como os 

rendimentos de aplicações financeiras desse recursos; 

Considerando a execução física e financeira de cada Piso de Proteção Social; 

Considerando a analise dos documentos comprobatórios das despesas possíveis, conforme orientações da Controladoria Geral da União- CG. 

Resolve: 

Artigo 1º-Aprovar, em reunião ordinária realizada em 29 de janeiro de 2015 , a Prestação de contas referentes ao segundo  semestre de 2014 

alocadas no Fundo Municipal de Assistência Social-FMAS no exercício de 2014, oriundos do Fundo nacional de Assistência Social-FNAS, do fundo 

Estadual de Assistência Social-FEAS e dos recursos próprios. 

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua Publicação. 

 

 

Gelson Fernandes Vieira 

Vice Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social 
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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 03, de 29 de janeiro de 2015. 
 

“DISPÕE SOBRE A REPROGRAMAÇÃO E DESTINAÇÃO DOS 
SALDOS DO FMAS, ORIUNDOS DO FNAS E DO FEAS, EXERCÍCIO 
2014”. 
 
 
O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, na seção 
Plenária ordinária realizada no dia 29 de janeiro de 2014, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei 338/96, bem como a Lei 
773/07, 
  
CONSIDERANDO a Lei nº 8.742/93 (LOAS), a Política Nacional de 
Assistência Social PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica/2005 
(NOB/SUAS);  
 
CONSIDERANDO as Portarias MDS nº 440, de 25 de agosto de 2005, nº 
442, de 26 de agosto de 2005 e nº 460 de 18 de Dezembro de 2007 que 
regulamentam os Pisos da Proteção Social Básica e Especial 
estabelecidos pela Norma Operacional Básica - NOB/SUAS;  
 
CONSIDERANDO o Art. 11 da Portaria 625 de 10 de agosto de 2010, 
que normatiza a reprogramação dos saldos dentro de cada nível de 
proteção social;  
 
CONSIDERANDO o art. 4º da Lei 11.692/2008 que dispõe sobre os 
recursos reprogramados do PROJOVEM;  
 
CONSIDERANDO que os serviços sócioassistenciais cofinanciados, 
correspondentes a cada Piso de Proteção foram executados observando 
os parâmetros de qualidade e quantidade sem descontinuidade;  
 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1° Aprovar a reprogramação e destinação dos saldos abaixo 

elencados, oriundos do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social), 

exercício 2014, no valor total de R$ 773.992,24(setecentos e setenta e 

três mil, novecentos e noventa e dois reais e vinte e quatro centavos), 

assim como oriundos do FEAS (Fundo Estadual de Assistência  Social ), 

no valor total de R$ 341.639,06 (trezentos e quarenta e um mil 

,seiscentos e trinta e nove reais e seis  centavos ) que serão aplicadas 

nas ações correspondentes a cada nível de proteção e /ou piso, 

conforme proposta apresentada pelo órgão gestor, sendo:     

I - Proteção Social Básica  

a) O valor de R$ 149,93(Cento e quarenta e nove reais e noventa e três 

centavos) para as ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para jovens de 15 a 17 anos;  

b) O valor de R$ 151.679,03 (Cento e cinquenta e um mil, seiscentos e 

setenta e nove reais  e três centavos.) para as ações do Serviço de 

Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e Serviços de Proteção 

Social Básica e ações executados por Equipe Volante; 

c) O valor de R$ 12.734,55 (Doze mil, setecentos e trinta e quatro reais e 

cinquenta e cinco centavos) para o Beneficio Prestação Continuada na 

Escola-BPC escola. 

d) O valor de R$ 145.131,35(cento e quarenta e cinco mil, cento e trinta e 

um reais e trinta e cinco centavos) para o ACESSUAS Trabalho. 

II – Proteção Social Especial  

a) O valor de R$ 50.801,18(Cinquenta mil, oitocentos e um reais e 

dezoito centos  ) para as ações do Programa de Erradicação do Trabalho 

Infantil – Ações Estratégicas . 

b) O valor de R$ 221.167,19 (Duzentos e vinte e um mil, cento e 

sessenta e sete reais e dezenove centavo) para as ações dos Serviços 

de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos - 

PAEFI, Serviço Especializado de Abordagem Social, Serviço de Proteção 

Social aos Adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas 

de LA e PSC, Serviço Especializado para pessoa em situação de rua. 

c) O valor de R$ 381.461,83 (Trezentos e oitenta e um mil, quatrocentos 

e sessenta e um reais e oitenta e três centavos) para as ações dos 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes-PAC I; 

d) O valor de R$ 34.002,29 (trinta e quatro mil, dois reais e vinte nove 

centavos) para o Acolhimento de pessoas em situação de Rua-PAC II; 

e) O valor de R$ 422,34(Quatrocentos e vinte e dois reais e trinta e 

quatro centavos) para Serviço de Proteção Social  Especial para Pessoas 

com deficiência idosas e suas famílias; 

III – IGD  

a) O valor de R$ 91.566,55 (Noventa e um mil, quinhentos e sessenta e 

seis reais  e cinquenta e cinco  centavos ) referentes ao IGD/PBF para as 

ações do Programa Bolsa Família,   

b) O valor de R$ 21.342,20 (Vinte e um mil, trezentos e quarenta e dois 

reais e vinte centavos) referentes ao IGD/SUAS para as ações no âmbito 

do Sistema Único de Assistência Social; 

IV – BE  

a) O valor de 5.172,86 (Cinco mil cento e setenta e dois reais e oitenta e 

seis centavos)e para Benefícios Eventuais.  

Artigo 2 – Essa Resolução entra em vigor nessa data. 
 

Gelson Fernandes Vieira 

Vive Presidente do CMAS Barreiras 

 

 


