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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:22


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:22



  

 

   

  

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:22

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada 
Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.926 - DESIGNAR Kennya Rodrigues Nézio Azevedo, para exercer a 
função gratificada de Coordenadora do CREAS, nível FG-1, na Secretaria Municipal 
de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, a partir desta data. Barbacena, 
10 de janeiro de 2014.

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

PORTARIA Nº 15.945 - 1. DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para com-
por a Comissão Permanente de Licitação, Pregoeiros e Equipe de Apoio da Prefei-
tura Municipal de Barbacena, para o exercício de 2014: COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO: Titulares: Pablo Herthel Candian, Murilo Carvalho Ferreira, Simone 
Rodrigues da Costa, Adriana Rodrigues Costa, Luiz Carlos Fabri. Suplentes: Paulo 
Sérgio Rangel, Jaime André de Araújo, Mirian de Paiva Damasceno Ladeira. PRE-
GOEIROS E EQUIPE DE APOIO: Simone Rodrigues da Costa, Adriana Rodrigues 
Costa, Luiz Carlos Fabri, Paulo Sérgio Rangel, Mirian de Paiva Damasceno Ladeira. 
2. DETERMINAR que a Comissão ora constituída seja presidida pelo servidor Pablo 
Herthel Candian. 3. DISPOR  que a presente Portaria entra em vigor a partir desta 
data. Barbacena, 31 de janeiro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a Lei Municipal nº 3.420, de 07 de julho de 1997, com as 
alterações introduzidas pela Lei Delegada nº 50, de 12 de abril de 2013 e na forma 
do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.946 - 1 – DESIGNAR para compor o Conselho Municipal de Defesa 
e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA, como representantes da Sociedade 
Civil os seguintes membros: a) representante indicado pela Instituição de Ensino 
mantenedora de curso na área de Meio Ambiente: Titular: Eduardo Sales Machado 
Borges, Suplente: Fernando Martins Costa. b) representante indicado pelas Orga-
nizações Não-Governamentais sediadas em Barbacena, ligadas às questões am-
bientais: Titular: Wanderley Jorge da Silveira Junior, Suplente: Jaime Luciano. c) 
representante indicado pela 3ª Subseção da OAB/MG: Titular: Lorena Guimarães 
Alvarenga, Suplente: Reynaldo Humberto de Abreu Simões. d) representante in-
dicado pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Barbacena: Titular: 
Flávio Dani Franco, Suplente: Flávio Borges de Medeiros. e) representante indicado 
pelo Sindicato Rural de Barbacena: Titular: Antônio Zacarias Rodrigues, Suplente: 
Iracema Costa Flisch. 2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir 
desta data. Barbacena, 31 de janeiro de 2014.






 






  
   

       

       




      




      




      




      




      





      





      





      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:28
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 5º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:30



  



     

     





















        

        























        

        

        

        

        
























   

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:30





 

    
    

   

   

   

   

   

 41.450.238,81 39.716.632,62 39.155.061,24

   

   

 5.652.286,99 (8.309.128,99) (8.635.420,60) (326.291,61) (14.287.707,59)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:31
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:31

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

ERRATAS
 No Extrato de Homologação do dia 04 de fevereiro de 2014, publicado no e-dob 
– Diário Oficial do Município, Processo: nº 004/2014 - Dispensa de Licitação nº. 
002/2014, onde se lê “Valor: R$9.350,00 (nove mil, trezentos e cinquenta reais)”, 
leia-se “Valor: R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais) por mês”.

No Extrato de Homologação do dia 04 de fevereiro de 2014, publicado no e-dob 
– Diário Oficial do Município, Processo nº 004/2014 - Dispensa de Licitação nº. 
002/2014 onde se lê “Barbacena, 29 de janeiro de 2013”, leia-se “Barbacena, 29 
de janeiro de 2014”.

No Extrato de Homologação do dia 04 de fevereiro de 2014, publicado no e-dob 
– Diário Oficial do Município, Processo nº 003/2014 - Dispensa de Licitação nº. 
001/2014 onde se lê “Barbacena, 29 de janeiro de 2013”, leia-se “Barbacena, 29 
de janeiro de 2014”.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato de Fornecimento de Combustível (gasolina comum) n° 001/2014 - Pro-
cesso n° 001/2014. Contratante: Câmara Municipal de Barbacena. Contratada: 
Belvedere Comércio e Participação Ltda. Veículo oficial da Câmara Municipal de 
Barbacena. Valor: R$ 3,08(três reais e oito centavos)  por litro de gasolina comum. 
Medida estimada anual: 2500 (dois mil e quinhentos) litros. Prazo: 10/01/2014 a 
31/12/2014. Barbacena, 05 de fevereiro de 2014. Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade - Presidente da CMB.

Processo de Compra Direta 002/2014. Contrato Público nº 002/2014. Contratante: 
Câmara Municipal de Barbacena. Contratada: Lucimar Vicentini Nascimento. Ob-
jeto: Fornecimento de galões de 20 (vinte) litros de água. Prazo: 10/01/2014 a 
31/12/2014. Valor: Valor unitário de R$ 7,00 (sete reais) pelo galão de 20 litros. 
Barbacena, 05 de fevereiro de 2014. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Pre-
sidente da CMB.

COMPRA DIRETA

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
SAS - RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRC 004/2014 - DL 001/201 –. 
Objeto: Aquisição de uma bomba submersa para substituição no poço artesiano da 
localidade de Torres, sendo prestadora Empresa BELO BOMBAS EIRELI – EPP, por-
tadora do CNPJ n.º 10.842.998/0001-25, Valor total da dispensa R$3.400,00 (três 
mil e quatrocentos reais). Antonio Luiz Álvaro a. Campos. Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 114/2013 – PP 001/2014. OBJETO: Aquisição de 
suprimentos para utilização em impressoras de grande formato. ENTREGA E ABER-
TURA DOS ENVELOPES: Dia 25/02/2014 às 13:00 horas. Informações tel: 0xx32 
3339–2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone Rodrigues da Costa - Ge-
rente de Licitação - Pablo Herthel Candian - Coordenador de Aquisições e Contratos.




    
     

    

    

    

    




    

    

    






    

    

    

    

  

  

   

  

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 05/02/14 14:31

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

Secretário Municipal de Governo

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

Secretário Municipal de Governo



CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA – COMDE
Presidente: Levi Grossi

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

Secretário Municipal de Governo

RESOLUÇÃO DO COMDE Nº 001, DE 23 DE JANEIRO 
DE 2014 - “Institui a Comissão Eleitoral para a Assem-
bléia de Eleição dos Membros da sociedade civil no 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência – COMDE, Biênio 2014/2016.” O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA - COMDE, com base nas suas competências 
legais e regimentais, no uso de suas atribuições con-
feridas pela Lei Municipal Nº 3.711 de 11 de junho 
de 2002, através de deliberação lavrada em ata nº 
65/20104 de 23 de Janeiro de 2014, RESOLVE: Art. 
1º. Instituir a Comissão Eleitoral de que trata o os § 
2º, § 3º, § 4º e § 5º do artigo 1º da Resolução COMDE 
nº001 de 23 de janeiro de 2014. Art. 2º. A Comissão 
Eleitoral será composta pelos seguintes membros do 
Conselho: 
• Levi Grossi, • Eduilio Magela de Olveira, • Eunice de 
Almeida Souza, • Carmo Tadeu Bertolin. Art.4º Esta 
resolução entra em vigor na presente data. Barbace-
na, 23 de janeiro 2014. Levi Grossi - Presidente do 
Conselho.

RESOLUÇÃO DO COMDE Nº 002, DE 23 DE JANEIRO 
DE 2014 - “Dispõe sobre os procedimentos para elei-
ção dos representantes da sociedade civil do Conselho 
Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.” O 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA – COMDE, com base nas suas 
competências legais e regimentais, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 3.711 de 
11 de junho de 2002, através de deliberação lavrada 
em ata nº 65 de 23 de janeiro de 2014, resolve: Art. 
1º - Tornar público que estão abertas as inscrições 
para entidades legalmente constituídas no município 

EDITAL

EXTRATO DE RESOLUÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº001/2014 –
COMDE/BARBACENA

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PES-
SOA COM DEFICIÊNCIA – COMDE, com base nas suas 
competências legais e regimentais, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 3.711 de 
11 de junho de 2002, convoca entidades legalmen-
te constituídas no município de Barbacena para re-
presentarem a sociedade civil no Conselho Municipal 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência referente aos 
segmentos:  Pessoa com Deficiência  Mental,  Visual, 
Auditiva,  Física, prestadores de serviços da área e 
Profissionais da área de Habilitação e Reabilitação. 
As entidades interessadas deverão preencher ficha 
própria em anexo e encaminhar para Secretaria Muni-
cipal de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS, 
localizada na Rua Silva Jardim, 340  Bairro Boa Morte 
- Barbacena M/G, no período de 05 a 11 de Fevereiro 
de 2014 de 9h às 15h, de segunda a sexta-feira. 
Para a inscrição será necessário apresentar:
I – Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 
CNPJ (atualizado)
II- Ficha de inscrição assinada pelo Representante 
Legal da entidade, indicando o nome de seu represen-
tante titular e suplente, para o Processo de Eleição.
A análise da documentação será feita pela Comissão 
Organizadora para deferimento ou não das entidades 
inscritas.
A escolha será feita mediante Assembléia de eleição 
a ser realizada no dia 25 de Fevereiro de 2014, às 14 
horas, no Auditório do Hospital Escola, localizado a 
Rua José Francisco Paes, nº320, Bairro Vilela em Bar-
bacena Minas Gerais devendo concorrer somente as 
Entidades que encaminharam sua documentação em 
conformidade com esta Resolução e cujos candidatos 
Titulares e Suplentes estiverem presentes. A Assem-
bléia será por segmento conforme segue:

14h Representante Deficiente Visual

14h30min. Representante Deficiente Auditivo

15h Representante Deficiente Mental

15h30min. Representante Deficiente Físico

16h Representante Prestadores de Servi-
ços da área

16h30min. Representante dos Profissionais de 
Habilitaçao/Reabilitação

Cada entidade indicará na ficha de inscrição o seg-
mento para o qual concorrerá  e terá direito a da até 
três votos.
Cada entidade so poderá se inscrever para um seg-
mento de representação
A entidade mais votada assume a cadeira no Conselho 
como titular e a segunda entidade mais votada como 
suplente. 
Das decisões da Comissão de Eleição caberá recurso 

e manifestações contrárias as inscrições indeferidas, 
até 14 de fevereiro de 2014. Conforme anexo I com o 
cronograma de eleição.
                                                                  

Levi Grossi
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE ELEIÇÃO DE CONSELHEI-
ROS DA SOCIEDADE CIVIL PARA O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIENCIA - COMDE BIENIO 2014/2016 

Data Atividade Local/ Endereço Horário  
05 

Fevereiro 
11 de 

fevereiro 

Inscrição das entidades e organizações da sociedade civil  Secretaria Municipal de 
Coordenação de 

Programas Sociais Rua 
Silva Jardim, nº340 Boa 

Morte 

 

De 9h às 15h 

12 
fevereiro 

Julgamento dos pedidos de inscrição pela Comissão 
Organizadora e divulgação dos resultados.  

ASDF 

Praça Adriano de 
Oliveira, s/nº  - Prédio 
da Estação Ferroviária 

 

14 horas 

17 
fevereiro 

Apresentação de recursos por Instituições inscritas.  Secretaria Municipal de 
Coordenação de 

Programas Sociais Rua 
Silva Jardim, nº340 Boa 

Morte 

 

De 9h às 14h 

18 
fevereiro 

Julgamento dos recursos apresentados e divulgação de 
resultados pela Comissão Organizadora 

ASDF 

Praça Adriano de 
Oliveira, s/nº  - Prédio 
da Estação Ferroviária 

 

14 horas 

25 de 
fevereiro   

Assembléia para eleger ou referendar os conselheiros da 
sociedade civil  

Auditorio do Hospital 
Escola 

Rua José Francisco Paes, 
nº320, Bairro Vilela 

 
14 horas 

25 de 
fevereiro 

Divulgação dos resultados  Auditorio do Hospital 
Escola 

Rua José Francisco Paes, 
nº320, Bairro Vilela 

 

- 

A ser 
Definida 

Posse dos conselheiros pela Prefeita Municipal A ser definido - 

 
 

Levi Grossi 
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       

Levi Grossi
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

de Barbacena para representarem a sociedade civil no 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Defi-
ciência referente aos segmentos:  Pessoa com Defici-
ência  Mental,  Visual, Auditiva,  Física, prestadores de 
serviços da área e Profissionais da área de Habilitação 
e Reabilitação. Art. 2º - As entidades interessadas de-
verão preencher ficha própria em anexo e encaminhar 
para Secretaria Municipal de Coordenação de Progra-
mas Sociais - SECOPS, localizada na Rua Silva Jardim, 
340  Bairro Boa Morte - Barbacena M/G, no período 
de 05 a 11 de Fevereiro de 2014 de 9h às 15h, de 
segunda a sexta-feira. Parágrafo 1º - Para a inscri-
ção será necessário apresentar: I – Cópia do Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (atualizado) II - 
Ficha de inscrição assinada pelo Representante Legal 
da entidade, indicando o nome de seu representante 
titular e suplente, para o Processo de Eleição. Pará-
grafo 2º - A análise da documentação será feita pela 
Comissão Organizadora do Processo de Eleição para 
deferimento ou não das entidades inscritas. Art.3º As 
entidades que compõem os segmentos previstos no 
Art.1º poderão participar da Assembleia inscrevendo 
um de seus membros para votar no segmento que 
atuam independente de ter ou não candidato a con-
selheiro, desde que inscrito conforme o Art.2º. Art. 4º 
- A escolha será feita mediante Assembléia de eleição 
a ser realizada no dia 25 de Fevereiro de 2014, às 
14 horas, no Auditório do Hospital Escola, localizado a 
Rua José Francisco Paes, nº320, Bairro Vilela em Bar-
bacena Minas Gerais devendo concorrer somente as 
Entidades que encaminharam sua documentação em 
conformidade com esta Resolução e cujos candidatos 
Titulares e Suplentes estiverem presentes. A Assem-
bleia será por segmento conforme segue:

14h Representante Deficiente Visual

14h30min. Representante Deficiente Auditivo

15h Representante Deficiente Mental

15h30min. Representante Deficiente Físico

16h Representante Prestadores de Servi-
ços da área

16h30min. Representante dos Profissionais de 
Habilitaçao/Reabilitação

Parágrafo 1º - Cada entidade indicará na ficha de ins-
crição o segmento para o qual concorrerá e terá direi-
to  até três votos. Parágrafo 2º - Uma mesma entidade 
não poderá ocupar duas vagas de conselheiros. Pará-
grafo 3º - A entidade mais votada assume a cadeira 
no Conselho como titular e a segunda entidade mais 
votada como suplente. Art. 5º. A Comissão de Eleição 
analisará os pedidos até o dia 12 de fevereiro de 2014 
e publicará no diário oficial do Município até dia 13 de 
fevereiro a relação das entidades deferidas. Art. 6º. 
Das decisões da Comissão de Eleição caberá recurso 
e manifestações contrárias as inscrições indeferidas, 
até 14 de fevereiro de 2014. Art. 7º - A Comissão or-
ganizadora fará apuração e aclamação do resultado 
no mesmo dia e local. Art. 8º. Os casos omissos serão 
resolvidos pela Comissão organizadora. Art. 9º - A Co-
missão Organizadora será dissolvida logo após a posse 
do COMDE. Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor 
na presente data. Barbacena, 23 de janeiro de2014. 
Levi Grossi - Presidente do Conselho Municipal dos Di-
reitos da Pessoa com Deficiência.
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