
 

 

 

DECRETO Nº 467/2013 

Exonera a pedido a servidora Maria Lêda de Souza, 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 exonerada, a pedido, a servidora Maria Lêda de Souza, 

Diretora da Escola Municipal Presidente Médici, lotada na Secretaria de 

Educação, da Prefeitura Municipal de Barreiras. 

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, 22 de maio de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 468/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 
71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma do art. 47 da 
Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º - Nomear ao senhora Jossivaneide Queiroz de Souza, para 
provimento do Cargo em Comissão de Diretora da Escola Municipal 
Presidente Médici, lotada na Secretaria de Educação. 

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, 22 de maio de 2013. 

 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 469/2013 

Nomeia para cargo de provimento em Comissão desta Prefeitura 
Municipal. 

O PREFEITO DE BARREIRAS – ESTADO DA BAHIA, Antonio Henrique 
de Souza Moreira, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 28 e 

71 da Lei Orgânica do Município de Barreiras/BA, na forma do art. 47 da 
Lei Municipal nº 572/2002, e alterações. 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º - Nomear a senhora Maria Lêda de Souza, para provimento do 
Cargo em Comissão de Encarregada Escolar, da Coordenação de 
Campo, símbolo NH6, lotada na Secretaria de Educação. 

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, 22 de maio de 2013. 

 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 

 

 

DECRETO Nº 470/2013 

Aprova Loteamento Residencial Solar Barreiras. 

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/BA. 
 

DECRETA: 
 
Art. 1º - Fica aprovado o Loteamento denominado “RESIDENCIAL 

SOLAR BARREIRAS”, situado na rodovia BA-447, nesta cidade e 

inscrito no Programa Minha Casa, Minha Vida, ora representado pela 

Atrium Construções e Empreendimentos LTDA., CNPJ nº 

06.316.878/0001-17 neste ato representado pelo seu procurador, o Sr. 

Leandro Pires Ribeiro. 

Art.2º - Áreas de sistema viário .......................................... 31.862,07 m² 

 Áreas verdes e de lazer .......................................... 10.928,30 m² 

Áreas equipamentos urbanos e comunitário ............ 3.079,93 m² 

Áreas de Lotes ......................................................... 53.836,11 m² 

Áreas total ............................................................... 99.706,41 m² 

Nº de Quadras ............................................................ 15 (quinze)  

 Nº de Lotes ............................................................... 70 (setenta) 

Art. 3º- Limita-se ao Norte com propriedade da CODEVASF, ao Sul com 
área remanescente – área02 de propriedade da Atrium Construções e 
Empreendimentos LTDA., ao Oeste com Loteamento Novo Jardim e ao 
Leste com área remanescente – área 02 de propriedade da Atrium 
Construções e Empreendimentos LTDA. 

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

Gabinete do Prefeito, 22 de maio de 2013. 
 
 

Antonio Henrique de Souza Moreira 
Prefeito de Barreiras 



 

 

 

EDITAL Nº 01, DE 22 DE MAIO DE 2013 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O MANDATO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

BARREIRAS/BA 

GESTÃO 2013/2015 

A Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social de Barreiras/BA – SEMTRAPS, neste ato representado pela Secretária Antônia Pedrosa 

Pina, no uso de suas atribuições legais e com base na Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal nº 338/96, bem como a Lei 773/07 e consubstanciado no 

Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, convoca as eleições para a escolha dos representantes da sociedade civil que 

comporão o Conselho Municipal de Assistência Social –CMAS, cujas normas são regidas pelo presente edital. 

I – DO PROCESSO ELEITORAL 

1. A eleição dos representantes da sociedade civil que comporão o Conselho Municipal da Assistência Social de Barreiras, será realizada no dia 07 de 
junho de 2013. 
 

2. O processo eleitoral realizar-se-á em três etapas: 
 

2.1. Primeira etapa:  
 

2.1.1. Divulgação desse edital nos meios de comunicação como rádios, sites, afixado em órgãos públicos e publicado no Diário Oficial do 
Município; 

 

2.2. Segunda etapa: 
 

2.2.1. A entrega de documentação para solicitação de inscrição de candidatos, para representante da Sociedade Civil, pode ser feita pelo 
representante legal ou portador, diretamente na sala provisória do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, na Secretária 
Municipal de Trabalho e Promoção Social de Barreiras, situada na Rua Dudu Coité, s/n – Jardim Ouro Branco, no horário das 09h00 as 
12h00 e das 14h00 as 17h00, no período de 23 a 29 de maio de 2013. 
 

2.2.2. Documentos necessários para a solicitação de inscrição para o processo eleitoral: 
 

a) CNPJ; 
b) Cópia do estatuto atualizado e registrado em cartório; 

c) Cópia da ata de eleição da última diretoria e registrada em cartório; 

e) Relatório de atividades referente ao último exercício 

f) Plano de ação dos 12 meses do ano corrente. 
 

 

2.2.3. A inscrição das entidades candidatas será deferida ou indeferida após análise da Comissão Eleitoral e será publicada no Diário Oficial do 
Município, conforme cronograma previsto neste Edital. 

 

2.3. Terceira etapa: 
 

2.3.1. Participarão da terceira etapa do processo eleitoral, com direito a voz e voto, os inscritos e habilitados para a assembléia 
eleitoral.  
 

2.3.2. A Comissão Eleitoral coordenará o processo eletivo da Sociedade civil que comporão o CMAS. 
 



 

 

 

3 - As eleições destinam-se à escolha de cinco entidades representantes da sociedade civil, sendo: 

 

a) Uma representante de segmentos religiosos ou outros reconhecidos pela sociedade pelo exercício de trabalhos sociais; 
b) Uma representante das associações comunitárias; 
c) Uma representante de instituições que trabalham em prol das pessoas com deficiência; 
d) Uma representante de instituições que trabalham em prol da criança e de adolescente; 
e) Uma representante de instituições de apoio aos dependentes químicos. 

 

 

II – DA HABILITAÇÃO DOS ELEITORES E DOS CANDIDATOS 

 

4. Para habilitação, os participantes da Assembléia de eleição deverão comprovar a vinculação junto às entidades inscritas, que concorrerão no processo 

eleitoral, através de procuração assinada por um membro da diretoria da entidade, conforme o item 2.2.2 deste edital. 

 

5. Os eleitores deverão apresentar documento de identificação com fotografia atualizada. 

6. A Comissão Eleitoral coordenará os procedimentos eleitorais até a instalação da Assembléia de Eleição. 

 

7. A Comissão Eleitoral foi nomeada através da Portaria Municipal Nº 034, com a seguinte composição: 

 

I-Jane Lúcia Pimentel de Oliveira – representante da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 

II- Emicrar Carla Macedo da Silva – representante da Secretaria Municipal de Educação 

III-José Araújo – representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura 

 

8. A comissão foi formada, em reunião com organizações governamentais e não governamentais, no dia 21/05/2013.  

 

9. A Comissão Eleitoral terá as seguintes atribuições: 

 

I. Analisar a documentação das entidades inscritas para o processo eleitoral; 
II. Habilitar as entidades inscritas para o processo eleitoral, mediante análise dos documentos solicitados; 
III. Divulgar o nome das entidades habilitadas e não habilitadas ao processo de eleição. 
IV. Analisar possíveis recursos dirigidos a Comissão Eleitoral. 
V. Deliberar sobre os casos omissos no presente edital. 
 

III – DA ASSEMBLÉIA GERAL 

 

10. A Assembléia Geral será realizada no dia 07 de junho de 2013, das 09h00 às 12h00, por convocação e sob coordenação da Comissão Eleitoral 

nomeada pela Secretaria de Trabalho e Promoção Social, através da Portaria de Nº 034/2013. O local será definido posteriormente conforme deliberação 

da Comissão Eleitoral.  

 



 

 

 

11. Na Assembléia Geral, os delegados elegerão as cinco entidades representantes da sociedade civil e seus respectivos suplentes, sucessivamente, 

conforme classificação por número de votos. 

 

12. A Assembléia de Eleição terá dois momentos com as seguintes atribuições: 

 

I. Instalação da Assembléia pela Comissão Eleitoral, para: 
 

a)  Apresentação das entidades habilitadas para a eleição; 
b)  Abertura para composição da Mesa Coordenadora dos trabalhos do dia, composta pela Comissão eleitora; 
c)  A escolha um membro da Comissão Eleitoral, que assumirá a coordenação dos trabalhos. 

 

II. Eleita a Mesa Coordenadora, esta assumirá a direção dos trabalhos para que se proceda a: 

 

a)  Leitura da ordem do dia, elaborada pela Comissão Eleitoral  
b)  Votação; 
c)  Apuração; 
d)  Leitura e aprovação da ata. 

13.Terminada a eleição e a apuração, lavrar-se-á a ata com o resultado da eleição, que será encaminhada a Secretaria Municipal de Trabalho e 

Promoção Social para publicação no diário oficial do município e envio ao Ministério Público. 

 

IV – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

14. A eleição dos representantes da sociedade civil que comporá o Conselho Municipal da Assistência Social, para a gestão 2013 à 2015, no período de 

07 de junho de 2013 à 07 de junho de 2015, obedecerá ao calendário elaborado pela Comissão Eleitoral. 

 

14.1. O calendário da Eleição de Conselheiros da Sociedade Civil, para a gestão 2013 a 2015, do Conselho Municipal de Assistência Social de Barreiras, 

será: 

 

Data ATIVIDADE 

23/05/2013 Divulgação do edital 

23 à 28/05/2013 Prazo para entrega de documentação para a habilitação perante a Secretaria Executiva do CMAS  

03/06/2013 Publicação no Diário Oficial do Município a relação das entidades habilitadas e não habilitadas para a eleição. 

05/06/2013 – até as 12h00 Prazo para apresentação de recursos 

06/06/2013 Publicação no Diário Oficial do Município das decisões dos recursos apresentados. 

07/06/2013 Assembléia Eleitoral 

11/06/2013 Publicação do resultado da Assembléia Eleitoral 

13/06/2013 Publicação do Decreto nomeando as entidades e conselheiros eleitos 



 

 

 

       14/06/2013 Posse dos novos conselheiros da Sociedade Civil e Assembléia  

 

15. Nos termos da legislação pertinente, a Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social oficiará previamente ao Ministério Público do Município de 

Barreiras, informando sobre todo o processo eleitoral. 

 

16. Os casos omissos no presente edital e recursos serão resolvidos pela Comissão Eleitoral. 

 

Barreiras/BA, 22 de maio de 2013. 

 

Antônia Pedrosa Pina 

Secretária Municipal de Trabalho e Promoção Social 

 

ANEXO 01 

REQUERIMENTO DE HABILITAÇÃO 

 

A Comissão Eleitoral do CMAS – Gestão 2013/2015, 

Fundamentado na disposição do Edital da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social, nº 01/2013, venho pelo presente requerer HABILITAÇÃO 

AO PROCESSO ELEITORAL DA SOCIEDADE CIVIL, junto à Comissão eleitoral, da entidade abaixo identificada.  

Entidade: ............................................................................................................................. 

Presidente:............................................................................................................................ 

CNPJ: ................................................................................................................................... 

Endereço: ............................................................................................................................. 

Telefone: (     )....................................................................................................................... 

Fax: (   ) ................................................................................................................................ 

Endereço Eletrônico: ............................................................................................................ 

Referência para contatos: ..................................................................(nome e qualificação) 

 

Nome do representante/candidato:....................................................................................... 

CPF:...................................................................................................................................... 

RG:........................................................................................................................................ 

Vínculo com a entidade/organização:.................................................................................. 



 

 

 

Anexo II 

Habilitação: 

 

*Condição:      

□ Eleitora 

□ Candidata e Eleitora 

 

 *Campos com preenchimento obrigatório e deve ser assinalada apenas uma alternativa na identificação da condição e segmento.  

 

____________________________________________ 

(assinatura do (a) Presidente ou seu Representante legal) 

(identificação e qualificação de quem assina) 

 

 

 

ANEXO 03 

SUGESTÃO DE ROTEIRO DE RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

O Relatório deverá conter, em destaque: 

 

1. Entidade: ..................................................................................................... 

2. Presidente:...................................................................................................... 

3. As atividades referem-se ao período de                a               . 

4. Descrição de serviços/atividades das entidades e organizações (todos os eleitores e candidatos/eleitores citados nos incisos I, II, IV e V do § 1º do 

art. 4º da Resolução CNAS 6/2010) e ainda, informar para cada serviço/atividade desenvolvida: 

a.  Público atendido; 

b.  Critérios de acesso;  

c.  Objetivos esperados; 

d.  Resultados alcançados; 

e.  Período de funcionamento (dias da semana e horário); 

f.  Local de funcionamento do serviço/projeto/programa prestado (estado/município/endereço). 

 Observações:  

- Para as entidades de assistência social (conforme os incisos I, II, do § 1º do art. 4º da Resolução CNAS 6/2010), descrever os serviços/atividades 

conforme art. 2º do Decreto 6.308/2007. 

*Segmento: 

□ representante de segmentos religiosos ou outros reconhecidos pela sociedade pelo exercício de 

trabalhos sociais 

□ representante das associações comunitárias 

□ Entidade e organização de Trabalhadores da Assistência Social 

 



 

 

 

- Para entidades e organizações que representam os trabalhadores da assistência social descrever os serviços/atividades conforme art. 2º da 

Resolução CNAS 23/2006. 

- Para as organizações de usuários descreverem os serviços/atividades conforme Resolução CNAS nº 24/2006.  

5. Recursos humanos da entidade/organização (quantitativo, formação, vínculo trabalhista).  

6. Voluntários. 

7. Informações complementares. 

____________, __ de ________ de 2010. 

 

 

 

ANEXO 04 

DECLARAÇÃO DE FUNCIONAMENTO 

- Representantes de Entidades ou Organizações - 

(a que se refere o inciso III do § 1º, art. 5º da Resolução CNAS nº 6/2010)* 

 

DECLARO, para os devidos fins, que o/a (nome da entidade/organização) ...................., com sede (endereço) ........... na cidade de (nome do Município) 

...................., Estado (UF)...................., portadora do CNPJ n.º..............................., está em pleno e regular funcionamento, desde (data de fundação) 

...../...../...., cumprindo regularmente as suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria atual, com mandato de ...../...../..... a ......../......../........, 

constituída dos seguintes membros, de acordo com ata de eleição e posse: 

Presidente: 

Nome completo: ......................................................................................... 

N.º do RG: ..........................., Órgão expedidor: ......................, 

CPF: .................................. 

Endereço Residencial: ................................................................................. 

Endereço eletrônico:.................................................................................... 

Vice-presidente: 

Nome completo: ........................................................................................ 

N.º do RG: ..........................., Órgão expedidor: ......................, 

CPF: .................................. 

Endereço Residencial: ................................................................................. 

Endereço eletrônico:.................................................................................... 



 

 

 

Secretário(a): 

Nome completo: ......................................................................................... 

N.º do RG: ..........................., Órgão expedidor: ......................, 

CPF: .................................. 

Endereço Residencial: ................................................................................. 

Endereço eletrônico:.................................................................................... 

Tesoureiro (a): 

Nome completo: ......................................................................................... 

N.º do RG: ..........................., Órgão expedidor: ......................, 

CPF: .................................. 

Endereço Residencial: ................................................................................. 

Endereço eletrônico:.................................................................................... 

 

DECLARO, em complemento, que a entidade ou organização acima identificada desenvolve suas atividades institucionais, há no mínimo dois anos, nas 

seguintes regiões geográficas........................., .............................. e, nas seguintes unidades federadas (citar) 

..............................................; 

..............................................; 

..............................................; 

..............................................; 

 

(Local)______________________, _____ de _________________, de 2010. 

 

______________________________________________ 

 (assinatura do (a) Presidente da Entidade ou seu Representante legal) 

(identificação de quem assina e qualificação) 

 

* Para os Representantes de Usuários da assistência social deve-se considerar os dados solicitados no §3º, do artigo 5º, da Resolução CNAS nº 6 /2010.  


