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DECRETO Nº 433/2015 

Revoga o Decreto nº 300/2015, de 10 de junho de 2015.  

 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 70 e 71, e 

conforme o art. 28, todos da Lei Orgânica do Município de Barreiras-Bahia, e demais aplicáveis à espécie,  

 

DECRETA: 

Art. 1º - Fica revogado integralmente o Decreto Municipal nº 300/2015, de 10 de junho de 2015, que “Substitui membros do Conselho Municipal de 

Defesa do Consumidor – COMDECON de Barreiras, Estado da Bahia”.  

Art. 2º- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as eventuais disposições em contrário. 

 

GABINETE DO PREFEITO – em 28 de agosto de 2015. 

 

Antonio Henrique de Souza Moreira 

- Prefeito de Barreiras – 

 

 

EDITAL Nº 11/2015  

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO PARA AS ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, INSCRITAS NO PROCESSO DE ESCOLHA DE 

CONSELHEIROS DO CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE - CONCIDADE 

O PREFEITO DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique de Souza Moreira, atendendo a Lei nº  1.158/2015 de 20 de maio de 2015 que 

dispõe sobre a criação do Conselho Municipal da Cidade de Barreiras e dá outras providências, CONVOCA REUNIÃO para as entidades da 

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA, INSCRITAS, em atendimento ao EDITAL publicado no Diário Oficial nº 2044, de 28 de julho de 2015, para o 

processo de escolha de Conselheiros (as), titulares e suplentes, que irão compor o Conselho Municipal da Cidade – CONCIDADE. 

A Reunião será realizada as 17h00 do dia 16 de setembro de 2015, no Auditório do SEBRAE - Avenida Benedita Silveira, 132, Edifício 

Portinari, Centro, Barreiras-Bahia. 

 

Barreiras-Bahia, 28 de agosto de 2015. 

 

 

ANTONIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA 

Prefeito de Barreiras
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CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

RESOLUÇÃO 19/2015 

“Dispõe sobre normas para ELEÇÃO UNIFICADA do dia 04/10/2015  para o provimento do Conselho Tutelar Barreiras/BA para o mandato 

2016-2019” 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Barreiras, no uso de suas atribuições, fundamentada na Lei Federal 
n° 8.069/90, na Lei Municipal nº 417 de 26 de agosto de 1998 alteradas posteriormente pela Lei nº 808 de 14 de outubro de 2008 e, 

CONSIDERANDO: 

• Resolução 139/2010 e 170/2014 do CONANDA; 

• Edital 01/2015-CMDCA – Resolução que Dispõe sobre o processo de escolha para provimento do Conselho Tutelar de Barreiras/BA para o mandato 
2016-2019; 

• Reunião do Ministério Público de 27/09/2015, com ATA assinada por todos os candidatos; 

• Reunião ordinária do dia 03/09/2015; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Fica estabelecido, através desta resolução, a partir da reunião com Ministério Público, CMDCA e os candidatos ao Conselho Tutelar, 

o seguinte: 

§1º A abertura dos portões será as 08h00 horas e fechamento às 17h00 horas, respeitando as regras aplicadas às eleições; 

•§2º Possibilitar a fiscalização da apuração pelos candidatos, caso o candidato não possa comparecer, poderá enviar alguém autorizando por escrito;  

•§3º Toda denuncia realizada por candidatos deve ser escrita e assinada; 

•§4º Por Em Barreiras os candidatos presentes renunciaram ao direito de eleger um fiscal; 

•§5º Todos os candidatos presentes, no dia da votação se comprometeram a exercer seu voto e deixar as redondezas do local de votação; 

•§6º Foi aberta a possibilidade de fiscalização pelos candidatos da apuração do resultado da eleição; 

•§7º A ordem dos candidatos na cédula de votação será : 01- Vanessa Macedo; 02- Maria Sueli; 03- Silvio; 04- Junior Lima; 05- José Wágner; 06- 

Marcos Reis; 07- Sidinelia; 08- Anna Paula; 09- Naiana Prado; 10 –Zélia; 11- Noelma; 

•§8º Fica estabelecido até as 17:00 horas do dia 31/08/2015 para informarem o quanto os candidatos pretendem gastar com propagandas e as mídias 

sociais que serão usados;   

•§9º  Conforme determinação do Ministério Público o candidato não pode vincular a sua propaganda a  políticos;   

•§10º Na confecção de cartazes ou santinhos deverá constar a tiragem e o CNPJ da gráfica; 

•§11º Os atuais conselheiros que concorrem a reeleição não poderão participar de atos público a partir do dia 05/09. 

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

Barreiras, 28 de julho de 2015. 

Maglon Ribeiro dos Santos 

Presidente do CMDCA 


