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DECRETO Nº 399/2015 

Constitui a Comissão Organizadora da III Conferência Municipal de 

Políticas para as Mulheres, e dá outras providências. 

O PREFEITO 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-Bahia e em conformidade com o 

Regimento da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e o 

Decreto nº 395/2015, de 05 de Agosto de 2015, que convoca a III 

Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres, 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Organizadora da III Conferência 

Municipal de Políticas para as Mulheres, com a seguinte composição: 

 

Sociedade Civil: 

 

Movimento das Mulheres da Baraúna – Adarci de Souza Santos 

Associação de Mulheres da Vila dos Funcionários – Maria de Fátima 

Ferreira Gomes Leivis 

Associação dos Moradores da Vila Brasil – Maria de Lourdes Marques 

Cordeiro 

Igreja Assembleia de Deus – Adriana de França Queiroz 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barreiras – Luciana dos 

Santos Silva 

Associação de Mulheres da APAE – Jucineide Macedo de Souza 

Martins 

Ordem dos Advogados do Brasil / Subseção Barreiras – Cristiana 

Matos Américo 

Faculdade São Francisco de Barreiras / FASB – Elaine Cristina Costa 

Kunz 

 

 

Poder Público: 

 

Secretaria Municipal de Educação – Hitana de Oliveira 

Secretaria Municipal de Saúde – Maria Madalena de Souza Matos 

Torres 

Centro de Atendimento a Mulher / CAM – Jaqueline Silva da Cruz 

Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social – Rita Moreno 

Coordenadoria da Mulher e da Reparação – Iraneide Sales de Santana 

Oliveira 

Centro de Referência em Atenção à Mulher em Situação de Violência 

/ CRAM – Cláudia Ferreira de Souza 

Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento 

Econômico / Mulheres Empreendedoras – Marines Blondina Losekann 

Delegacia Especial de Atenção à Mulher / DEAM – Cláudia Rosana da 

Costa Duarte 

 

Art. 2º - Os membros da Comissão Organizadora ora designados serão 

Delegados Natos da III Conferência Municipal de Políticas para as 

Mulheres. 

 

Art. 3º - O Relatório Final da Conferência deverá ser encaminhado para 

etapa estadual, pela Comissão Organizadora após a sua realização. 

 

Art. 4º - A Secretaria Municipal do Trabalho e Promoção Social será a 

responsável pela realização da Conferência Municipal de Políticas para 

as Mulheres, incluindo a infraestrutura logística e os recursos 

orçamentários. 

Art. 5º - A Comissão ora nomeada fará a elaboração do Regimento da 

Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres e deliberará sobre 

outros encaminhamentos e definições para garantir a participação das 

Mulheres e realização da Conferência. 

 

Art. 6º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação. 

Gabinete do Prefeito, 07 de agosto de 2015. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº. 400/2015 

Altera artigos 36 e 39 do Decreto nº 013/2014, publicado no Diário 

Oficial do Município em 11 de Janeiro de 2014. 

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antônio Henrique 

de Souza Moreira, no uso de suas atribuições legais que lhe são 

conferidas pela Lei Municipal nº 562/2002 de 25 de março de 2002, e em 

conformidade com as demais disposições legais vigentes e aplicáveis às 

espécies, e 

 

CONSIDERANDO que tem sido crescente o número de animais errantes 

nos Logradouros Públicos inseridos no perímetro urbano do Município de 

Barreiras; 

 

CONSIDERANDO que tal atitude indevida dos proprietários destes 

animais, contraria a as legislações Municipal, Estadual e Federal, os 

bons costumes, bem como cria constrangimento ao transito de pedestres 

e veículos, colocando em riscos munícipes e visitantes que transitam 

pelo perímetro urbano, Povoados e Distritos do Município de Barreiras; 

CONSIDERANDO os riscos de transmissão de doenças, dentre elas, a 

raiva, a leishmaniose, a leptospirose e mormo; 

CONSIDERANDO a alta probabilidade de acidentes de trânsito com 

óbitos; 

 

CONSIDERANDO a ação nociva dos animais soltos na coleta de lixo, 

provocando a destruição do armazenamento de tais resíduos, levando à 

proliferação de ratos, baratas e escorpiões; 
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CONSIDERANDO que é dever da Administração Municipal zelar pela conservação do patrimônio público e privado, bem como garantir a segurança e 

o bem-estar dos munícipes e transeuntes; 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Os artigos nº 36 e nº 39 do Decreto nº 013/2014 passa a vigorar com os seguintes termos: 

Art. 36 As infrações serão consideradas de natureza leve, grave ou gravíssima de acordo com a relação abaixo: 

INFRAÇÕES DE NATUREZA LEVE 

a) a primeira apreensão de animais soltos em vias públicas que não demonstrarem ter suportado maus-tratos; 

b) a primeira apreensão de animais de estimação que não demonstrarem ter suportado maus-tratos;  

c) manter em residência particular,  criação,  alojamento e manutenção de mais de 10 (dez) animais, no total, das espécies 
caninas ou felina, com idade superior a 90 dias; 

d) manter em área aberta pública ou privada, animais presos a cordas no pescoço (cabresto) ou nas patas (uso de peias).  

Art. 39 Em caso de apreensão o proprietário deverá seguir as seguintes normas para a liberação: 
 
I - Liberação de animais equinos, asininos ou muares (cavalos, jumentos, mulas), o proprietário deverá recolher taxas de diárias no valor de R$ 100,00. 
 
II – Liberação de bovinos ou bubalinos (bois, búfalos) o proprietário deverá recolher taxas de diárias no valor de R$ 100,00. 
 
III - Liberação de caprinos ou ovinos (cabras, carneiros) o proprietário deverá recolher taxas de diárias no valor de R$ 100,00. 
 
IV – Liberação de caninos ou felinos (cães, gatos) o proprietário deverá recolher a taxa de liberação fixada em R$ 25,00 (vinte e cinco reais), e taxas 
de diárias no valor de R$ 10,00. 
 
V – As liberações dos animais só ocorrerão após a apresentação de exames exigidos pelo Centro de Zoonoses, tais como, exame de anemia 
infecciosa equina, brucelose, tuberculose, mormo, e outros de acordo com a legislação vigente. 
 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Gabinete do Prefeito em 07 de agosto de 2015       

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

 

 

RETIFICAÇÃO DO DECRETO Nº 381/2015 PUBLICADO EM DIÁRIO OFICIAL DE 30 DE JULHO DE 2015 

 

Onde se lê: 

 Conferência Municipal de Juventude 
Leia-se: 

        •       III Conferência Municipal de Juventude
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EXTRATO DE CONVÊNIOS 2015 
CONVÊNIO FMAS Nº 06/2015 

 
 
PRIMEIRO CONVENENTE – Município de Barreiras, representado pelo Fundo Municipal de Assistência Social;  

 

SEGUNDO CONVENENTE – FUNDAÇÃO CARITAS DE ASSISTÊNCIA À PESSOA CARENTE- LAR DE EMMANUEL, pessoa jurídica de direito 

privado, de fins não lucrativos, inscrita no CNPJ sob o n° 13.904.693/0001. 

 

OBJETO – Desenvolvimento e suporte de ações que promovam o atendimento o atendimento socioassistencial de crianças e/ou jovens em situação 

de risco social e pessoal, beneficiando 20 (vinte) pessoas que são abrigadas na instituição em questão, pessoas estas, que receberão do SEGUNDO 

CONVENENTE, atendimento adequado às suas necessidades em conformidade com o Plano de Trabalho, que desde já é parte integrante deste 

instrumento; 

 

VALOR TOTAL – O primeiro convenente transferirá ao segundo o valor de R$ 115.730,91 (Cento e quinze mil setecentos e trinta reais e noventa e um 

centavos), em três (03) parcelas de R$ 38.576,97 (Trinta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais e noventa e sete centavos) cada, a partir da data 

da sua assinatura até a data estabelecida como final do presente Convênio. 

 

DADOS ORÇAMENTÁRIOS – As despesas decorrentes deste Convênio correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade: 12.51 – Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS 

Atividade: 08.244.012.6023 – Gestão do Programa Rede de Abrigo. 

Elemento: 3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais 

Fonte: 28 e 29  

 

ASSINATURA – 06/08/2015 

 

VIGÊNCIA – A vigência deste Convênio é a partir da data de sua assinatura até o dia 31 de Março de 2016, podendo ser alterado e/ou prorrogado 

mediante Termo Aditivo, desde que solicitado ou por fato perfeitamente justificado. 

 

  


