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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.629

“Revoga o Decreto Municipal n° 7.475, de 28 de agos-
to de 2013”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1°  Fica revogado o Decreto Municipal n° 7.475, 
de 28 de agosto de 2013.
Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de junho de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.630

“Dispõe sobre a Ouvidoria de Saúde, e dá outras pro-
vidências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município de Barbacena, considerando 
as disposições da Lei Delegada nº 71, de 14 de maio 
de 2013 e do art. 1º, Parágrafo único, da Lei Delegada 
nº 59, de 13 de maio de 2013;
DECRETA:
Art.1º A Ouvidoria de Saúde, criada pela Lei Delegada 
nº 59, de 13 de maio de 2013, vincula-se tecnica-
mente e funcionalmente à Ouvidoria Geral de Barba-
cena, e integra o Sistema de Ouvidorias de Barbace-
na, nos termos do art. 5º da Lei Delegada nº 71, de 
14/05/2013.
§ 1º Os Ouvidores Adjuntos a que se referem os in-
cisos II, IV e VI do art. 5º da Lei Delegada nº 71, de 
14 de maio de 2013, e o Ouvidor de Saúde, a que 
se refere o Inciso I do art. 2º da Lei Delegada nº 
59, de 13 de maio de 2013, serão escolhidos dentre 
servidores efetivos com mais de vinte e um anos de 
idade, formação universitária e notório conhecimento 
na área temática específica, nomeados pelo Prefeito e 
sugeridos pelo Ouvidor-Geral a partir de lista tríplice 
elaborada pelo conselho municipal temático ou, na 
sua falta, pelo secretário da área temática específica.
§ 2º Na falta de servidores com requisitos necessários 
para exercer os cargos de Ouvidor Adjunto e Ouvidor 
de Saúde, o Prefeito poderá nomear cidadão com re-
putação ilibada e notório conhecimento da área temá-
tica específica.
Art. 2º São atividades incompatíveis com o exercício 
do cargo de Ouvidor de Saúde:
I - o exercício da advocacia ou de outra atividade au-
tônoma;
II - a participação em entidade civil, comercial ou 
fundacional, na condição de dirigente, administrador, 
diretor ou sócio gerente;
III - o acúmulo de cargo, emprego ou função no servi-
ço público e na iniciativa privada, exceto nas hipóteses 
constitucionalmente previstas.
Art. 3º Incumbe ao Ouvidor de Saúde, sob orientação 
do Ouvidor-Geral: 
I - receber e apurar reclamação contra serviço público 
da área da saúde que não esteja sendo prestado sa-
tisfatoriamente por órgão ou entidade pública ou por 
seus conveniados;
II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irre-
gular, abusivo, arbitrário, desonesto, indecoroso ou 
omissivo praticado por órgão ou entidade pública da 
área de saúde ou por seus conveniados;
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III - acompanhar a tramitação e a análise das deman-
das recebidas e transmitir as soluções dadas aos inte-
ressados ou aos seus representantes legais;
IV - realizar vistoria em órgão ou entidade pública da 
área de saúde, ou em seus conveniados, quando hou-
ver indício de ilegalidade, irregularidade ou arbitrarie-
dade na prestação de serviço de saúde, e encaminhar 
relatório ao setor competente;
V - propor medidas para a correção de ilegalidade, 
irregularidade ou arbitrariedade comprovada;
VI - sugerir medidas para o aprimoramento da orga-
nização e das atividades de órgão ou entidade pública 
da área da saúde, ou de seus conveniados;
VII – sugerir ao responsável pela pasta da saúde a 
realização de estudos, a adoção de medidas e a ex-
pedição de recomendações, visando à regularidade e 
ao aperfeiçoamento de suas atividades e dos serviços 
prestados à população; 
VIII – responder pelo Ouvidor SUS, no âmbito do 
município de Barbacena, em especial executando as 
seguintes atividades:
a) receber as manifestações dos cidadãos, tais como 
denúncias, reclamações, informações, elogios, solici-
tações e sugestões referentes aos serviços prestados 
pelo SUS e encaminhá-las aos órgãos competentes;
b) fornecer informações gerais sobre o SUS e os direi-
tos do cidadão;
c) identificar e avaliar o grau de satisfação da popula-
ção em relação aos serviços de saúde executados no 
âmbito do SUS, orientando correções;
d) realizar a mediação de situações emergenciais, ate-
nuando conflitos;
e) divulgar relatórios gerenciais para subsidiar o con-
trole social.
IX – executar atribuições correlatas determinadas pelo 
Ouvidor-Geral.
Parágrafo único. O Ouvidor-Geral de Barbacena, no 
exercício de sua competência, poderá avocar processo 
em tramitação na Ouvidoria de Saúde.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão e a Secretaria Municipal de Saúde prestarão 
o suporte técnico e administrativo necessário para a 
instalação da Ouvidoria de Saúde junto à Ouvidoria 
Geral de Barbacena.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de junho de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antonio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.305 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta por Emiliano Furtado Campos, Carlos Ber-
tone de Almeida Campos, Giovanna Zappa Barbosa e 
Luiz Otávio Campos Faustino Vieira, para, sob a pre-
sidência do primeiro, proceder ao acompanhamento 
e fiscalização das obras de recuperação do canal de 
drenagem pluvial, reforma e recuperação do córrego 
da Rua Bahia/Rua Adolfo de Carvalho, e serviços de 
pavimentação e recuperação de vias, a partir desta 
data. Barbacena, 01 de julho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 

as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 
30, da Lei Municipal nº 3.256, de 18.12.1995, e na for-
ma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.306 - 1 – DESIGNAR, para movimen-
tar, em conjunto, as contas bancárias nºs 33.251-8, 
48.388-5 e 16.150-0, na Agência nº 0062-0 do Banco 
do Brasil, vinculadas ao Fundo Municipal de Assistên-
cia Social, os seguintes agentes públicos: Secretário 
Municipal de Fazenda: José Francisco Milagres Primo 
– CPF nº 210.282.576-00; Secretária de Coordena-
ção de Programas Sociais: Rita de Cássia Gonçalves 
Candian – CPF nº 116.660.306-78; Coordenadora de 
Tesouraria: Rosângela Aparecida de Paula Vidal – CPF 
nº 435.477.106-34. 2 – DISPOR que os expedientes 
bancários deverão conter no mínimo 03 (três) assina-
turas, com os poderes para: emitir cheques; abrir con-
tas depósito; autorizar cobrança; utilizar o crédito na 
forma e condições; receber, passar recibo e dar quita-
ção; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de 
cheques; autorizar débitos em conta relativo a opera-
ções; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; 
efetuar e resgatar aplicações financeiras; cadastrar, 
alterar e desbloquear senhas; efetuar pagamentos e 
transferências por meio eletrônico; solicitar saldos/ex-
tratos de investimentos e operações de crédito; emi-
tir comprovantes; efetuar transferência para mesma 
titularidade por meio eletrônico; encerrar contas de 
depósito e consultar obrigações direto autorizado; li-
berar arquivos eletrônicos. 3 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 
01  de julho de 2014.

AVISO DE LICITAÇÃO
SAS DE BARBACENA – PRC 024/2014 - PP 020/2014. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada em 
limpeza interna de adutora de recalque com passagem 
de PIGS. ABERTURA: 29/07/2014 – 13:00 hs. Informa-
ções 32–3339–2026. Barbacena 03/07/14. Simone R. 
Costa – Gerente de Licitação. Pablo H. Candian. Coord. 
Aquisições e Contratos.

SAS BARBACENA – PRC 023/2014 - PP 023/2014 - 
Objeto: RP para análise de água ENTREGA E ABER-
TURA DOS ENVELOPES DIA 29/07/2014–15h00min. 
Informações 32-3339-2026 ou licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo H. Candian 
– Coord. Aq. Contratos.

EXTRATO DE ATO DE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições do seu cargo, alicerçado no parecer nº 
369/2014 da Consultoria Geral do Município, conside-
rando que ficou comprovado nos autos do processo de 
reconhecimento de dívidas nº 004/2014 o débito em 
nome da empresa NET-ROSAS COMÉRCIO SERVIÇOS 
EM INFORMÁTICA LTDA., CNPJ 02.287.806/0001-38, 
nos meses de dezembro/2013 e janeiro a abril/2014,  
RECONHECE o valor total de R$ 24.470,00 (vinte e 
quatro mil quatrocentos e setenta reais) conforme 
todo o procedimento que faz parte integrante do pre-
sente ato. Barbacena, 30 de junho de 2014. Diogo Sie 
Carreiro Lima – Secretário de Planejamento e Gestão. 
Antônio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.



EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 025/2014 – PP 
023/2014. Objeto: Contratação de empresa para 
construção de cobertura de quadra poliesportiva da 
Escola Municipal Camilo Gomes. Empresa vencedora: 
WM METALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, item 
único no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais). Barbacena, 03/jul/2014. Antonio Carlos Andra-
da – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 026/2014 – PP 
024/2014. Objeto: Contratação de empresa para 
construção de cobertura de quadra poliesportiva da 
Escola Municipal Osvaldo Fortini. Empresa vencedora: 
WM METALURGICA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME, item 
único no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil 
reais). Barbacena, 03/jul/2014. Antonio Carlos Andra-
da – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 038/2014 P.P. 
029/2014 - Objeto: Aquisição de Plaqueta Patrimonial. 
Vencedora: FAZAN E CIA LTDA CNPJ 07.233.306/0001-
37, item único pelo valor de R$0.34 (trinta e quatro 
centavos). Valor total da despesa R$5.100,00 (cinco 
mil e cem reais). Barbacena, 01 de Julho de 2014. 
Antonio Carlos Andrada. Prefeito Municipal.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATAS
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 836/2014

“Aprova Ata da 96ª. reunião da Comissão do Plano 
Diretor e dá outras providências” 
Art. 1º.  Ficam aprovadas todas as decisões tomadas 
pela Comissão do Plano Diretor de Barbacena, confor-
me Ata nº. 96 em 20/09/2013.
Art.2º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
Art. 3º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 16 de junho de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. 

da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 021/13 – autoria Mesa Diretora 

da Câmara)

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 041/2014 – PP 
032/2014 – Registro de Preços para futura e even-
tual contratação de empresa, visando atendimento 
à Secretaria Municipal de Educação e Desportos, no 
transporte de alunos e atletas em competições inter-
municipais e interestaduais, por um período de 12 
meses.  Licitantes Vencedores: SÃO SEBASTIÃO TU-
RISMO DE CORREIA DE ALMEIDA LTDA ME, CNPJ sob 
nº 08.705.078/0001-13, item 01, R$ 2,99.  ELIAS TEI-
XEIRA GUIMARÃES ME CNPJ sob nº 03.620.476/0001-
13, item 02, R$ 6,00.  HOMOLOGAÇÃO 30/06/2014. 
Barbacena, 03/07/2014. Antônio Carlos Andrada. Pre-
feito Municipal.

SAS – PP 019/2014 – PRC 022/2014. OBJETO: Aquisi-
ção de bobinas para impressão simultânea de contas 
de água. Empresa vencedora: PREMIUM FLEX PAPÉIS 
E RESINAS LTDA, item único no valor unitário de R$ 
4,35 (quatro reais e trinta e cinco centavos). Barba-
cena, 03/jul/2014. Luís A. Abrantes Campos – Diretor 
Geral.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil
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