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DECRETO Nº 371/2015 

Exonera o servidor Janisvaldo Alves Cesário desta Prefeitura 

Municipal. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, 

Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe 

confere a Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica exonerado o servidor Janisvaldo Alves Cesário, Cargo em 

Comissão de Subcoordenador, símbolo NH6, lotado na Secretaria de 

Cultura, Esporte e Turismo. 

Art. 2º - O presente decreto deverá ser publicado na forma prevista nos 

Arts. 25 e 26 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA. 

Art. 3º - - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015. 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito de Barreiras 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O PREFEITO DE BARREIRAS - ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei 

Orgânica do Município de Barreiras – Bahia e  

 

CONSIDERANDO o que estabelece a Lei Municipal nº 1.158/2015 de 20 

de maio de 2015, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da 

Cidade – CONCIDADE, no município de Barreiras. 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a representação da 

sociedade civil na composição do Conselho Municipal da Cidade – 

CONCIDADE, no município de Barreiras. 

CONSIDERANDO as diretrizes nacionais de Desenvolvimento Urbano 

para o fortalecimento dos municípios. 

 

Fica aberto o Processo de Escolha de Conselheiros(as) da 

sociedade civil organizada, titulares e suplentes, para compor o 

colegiado do Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE, órgão 

consultivo e propositivo no desenvolvimento das políticas municipais de 

Desenvolvimento Urbano, Planejamento e Gestão do uso do solo, 

habitação, saneamento básico e ambiental, mobilidade urbana e serviços 

públicos bem como formulação de políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento econômico e social do município, com objetivo de 

estudar e propor diretrizes para a formulação e implementação da política 

de desenvolvimento urbano sustentável, mediante as condições 

estabelecidas neste edital. 

 

1. Cada segmento deverá indicar seu representante(s) atendendo 

os critérios deste edital e a composição de membros, sendo: 

 

a) 4 (quatro) representantes e respectivos suplentes de Movimentos 

Sociais e Populares; 

b) 1 (um) representante e respectivo suplente   de entidades sindicais 

e/ou dos trabalhadores; 

c) 1 (um) representante e respectivo suplente de entidades profissionais, 

acadêmicas, e de pesquisas e conselhos profissionais de classe; 

d) 1 (um) representante e respectivo suplente de ONGs e afins; 

e) 1 (um) representante e respectivo  suplente de empresários; 

f) 1 (um) representante e respectivo suplente de prestadores de serviços 

públicos; 

g) 1 (um) representante e respectivo suplente  de Entidade de Defesa do 

Consumidor. 

 

2. Poderão habilitar-se ao processo de escolha as entidades ou 

organizações dos segmentos acima, indicando seus representantes  na 

condição de candidatos(as); 

 

3. No ato da habilitação os(as) candidatos(as) deverão apresentar 

comprovação de regularidade e funcionamento da entidade, tais como 

Atas, Estatuto atualizado e Registro, etc.;  

 

4. As entidades interessadas deverão proceder o preenchimento do 

formulário de inscrição no link disponível para inscrição no site da 

Prefeitura de Barreiras, no período de 28 de julho a 12 de agosto de 

2015. 

 

5. Após inscrição eletrônica as entidades deverão protocolar os 

documentos na sede da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico, na Av. Cleriston Andrade, nº 229 – Centro. 

 

6. Os inscritos serão aprovados em Audiência Pública de escolha 

dos membros do CONCIDADE, que será realizada em data e local a 

serem definidos. 

 

 

Gabinete do Prefeito, 27 de julho de 2015. 

 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

Prefeito Municipal 


