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LEIS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEI Nº 4.674

“Institui o Plano Diretor de Iluminação Pública do Mu-
nicípio de Barbacena, altera a Lei nº 3.773/2003 e dá 
outras providências.” 
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DIRETRIZES GERAIS DO PLANO 

DIRETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PDIP
Art. 1º Fica instituído o Plano Diretor de Iluminação 
Pública - PDIP do Município de Barbacena, que esta-
belece diretrizes para a política de implantação e de 
desenvolvimento dos sistemas de iluminação pública, 
no que diz respeito às ações dos agentes públicos e 
dos agentes privados, na forma estabelecida nesta Lei 
e em seu Anexo Único, que é parte integrante desta.
Art. 2º  O Plano Diretor de Iluminação Pública - PDIP 
objetiva:
I - Listar a descrição, o contexto, os desafios e metas 
de iluminação;
II - Debater sobre orientações;
III - Ter em conta o aspecto da identidade do Municí-
pio e do Parque de Iluminação Pública - IP; 
IV - Identificar os monumentos e locais para a de-
signação;
V - Erigir uma versão completa com base em mapas 
de bairros, eixos de trânsito, locais notáveis e monu-
mentos, cromática existente e recomendações para o 
futuro; 
VI - Sugerir e promover as trocas necessárias e cabí-
veis, e as tecnologias de redução energética de forma 
sustentável;
VII - Estabelecer estratégias e criar uma antecipação 
visual capaz de vincular o desenvolvimento em esca-
las;
VI - Racionalizar o sistema de iluminação pública, com 
a sua padronização, economicidade, democratização e 
eficiência de sua gestão.
Art. 3º O Plano Diretor de Iluminação Pública – PDIP 
obedecerá critérios qualitativos fundamentados em 
processos cuja positividade e conveniência incorpo-
rem ângulo social mais amplo, segundo princípios 
ecológicos.
Art. 4º São metodologias utilizadas para a elaboração 
do Plano Diretor de Iluminação Pública – PDIP, suas 
alterações e adaptações:
I - Diagnóstico da gestão energética;
II - Identificação da transversalidade da iluminação 
pública;
III - Sistemas de avaliação do modelo de gestão ado-
tado para a iluminação pública;
IV - Formulação de política de inovação tecnológica;
V - Redução do consumo de energia (eficientização);
VI - Redução dos custos operacionais;
VII - Enfoque no projeto luminotécnico personalizado;
VIII - Marca visual da cidade;
IX - Uso continuo dos equipamentos públicos com en-
foque no bem estar do cidadão;
X - Segurança Pública; e,
XI - Iluminação como fator de transformação social.
Art. 5º Constituem mapas de ações do Plano Diretor 
de Iluminação Pública - PDIP do Município de Barba-
cena:
I - Parâmetros técnicos de consumo de energia;
II - Custos com pagamento de consumo de energia 
elétrica;
III - Elaboração de Termos de Referencia Técnico - 
TRT; e,
IV - Projeto Luminotécnico.

CAPÍTULO II
DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Art. 6º  A iluminação pública é equipamento coletivo 
de valorização das áreas e ambientes públicos urbanos 
e rurais, para a contribuição do desenvolvimento so-
cial e econômico da população.

Art. 7º São potencialidades da iluminação pública:
I - Melhor visão noturna;
II - Ampliação da interação social;
III - Promoção dos ambientes simbólicose históricos 
pela luz;
IV - A linguagem visual;
V - Valorização da paisagem noturna;
VI - Melhor organização do sistema viário;
VII - Combate à criminalidade;
VIII - Estímulo à maior utilização das praças, áreas de 
lazer e parques; 
IX - Educação ambiental; 
X - Desenvolvimento social e econômico.
Art.8º O sistema de iluminação pública constituir-se-á 
de:
I - Planejamento;
II - Normas, padrões e tecnologia;
III - Projetos técnicos;
IV - Execução e construção;
V - Operação;
VI - Manutenção;
VII - Novos pontos; 
VIII - Faturamento;
IX - Atendimento ao usuário;
X - Participação popular;
XI - Acesso democratizado ao sistema;
XII - Transparência.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR

Art. 9º Toda intervenção no parque de Iluminação 
Pública - IP do Município de Barbacena atenderá aos 
seguintes objetivos:
I - promover a redução do consumo e o uso racional 
da energia elétrica em iluminação pública;
II - assegurar conforto e segurança à população com 
iluminação noturna adequada nas vias, nos passeios e 
nos logradouros públicos;
III - melhorar a qualidade da iluminação pública;
IV - reduzir custos de manutenção;
V - diminuir os estoques de reposição em virtude da 
maior vida útil dos materiais empregados;
VI - reduzir a conta de energia elétrica;
VII - melhorar a imagem e o panorama dos espaços 
públicos e as condições noturnas de utilização dos 
mesmos;
VIII - contribuir para o aumento da segurança pública;
IX - contribuir para a gestão energética eficiente e pla-
nejada pela Administração Municipal;
X - estimular o desenvolvimento de ações de combate 
ao desperdício de energia;
XI - minimizar os impactos ambientais decorrentes da 
implantação de novos empreendimentos energéticos;
XII - reduzir carga no horário de pico do consumo;
XIII - promover maior eficiência;
XIV - estabelecer prazo para atendimento das deman-
das da população e setores interessados;
XV - ampliar cobertura de atendimento com ilumina-
ção de pontos escuros;
XVI - implementar planos de manutenção corretiva, 
preventiva e preditiva;
XVII - implementar o sistema de georreferenciamento 
dos pontos para melhorar a operação do cadastro da 
rede de iluminação pública;
XVIII - aprimorar a iluminação em pontos turísticos, 
monumentos, obras e edificações culturais e históri-
cas;
XIX - distribuir, de forma equilibrada e socialmente 
justa, os investimentos na manutenção e ampliação 
do serviço de iluminação pública, de modo a atender 
igualitariamente toda a população; e,
XX - aumentar o índice de satisfação do usuário, tanto 
pela qualidade como rapidez no atendimento às ne-
cessidades da população.
§ 1º A instalação de iluminação pública observará a 
padronização de materiais em função das áreas em 
que serão aplicadas, em conformidade com as nor-
mas técnicas de iluminação da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (NBR 5101 – ABNT).
§ 2º A utilização de iluminação como fator de desen-
volvimento e promoção da segurança será avaliada 
pelo Município de Barbacena, de acordo com a política 
de segurança adotada.

Art. 10 Os projetos de ampliação do parque de Ilumi-
nação Pública - IP observarão as seguintes informa-
ções do logradouro a ser iluminado:
I - arruamento: características físicas da via, a largura 
de meio-fio a meio-fio, o tipo de pavimento, a largura 
de calçada e o número de faixas de trânsito, dentre 
outras;
II - postes: existência ou tipo de poste existente;
III - vãos: a distância entre os postes que formam o 
espaço a ser iluminado;
IV - luminárias: tipos de luminárias existentes ou a 
serem aplicadas;
V - transformadores: levantamento das condições de 
carga da rede que receberá iluminação pública;
VI - redes de baixa tensão - BT: condições físicas e tipo 
de rede de BT disponível;
VII - entorno: avaliação do local a ser iluminado, verifi-
cando a existência ou não de prédios próximos;
VIII – vandalismo: definição das zonas de vandalismo 
para adequada proteção do equipamento a ser ins-
talado;
IX - tráfego: volume de tráfego no período noturno; e
X - arborização: possíveis interferências da arboriza-
ção na iluminação pública.
Art. 11 Nos projetos de implantação que utilizarem 
postes próprios do Município deverão ser priorizados 
os projetos mais eficientes e com a melhor relação 
custo-benefício.
§ 1º Deverão ser valorizados os projetos que visem 
à utilização de redes subterrâneas, a fim de melhorar 
o aspecto visual do ambiente coletivo e a segurança.
§ 2º Para garantir a eficiência energética e evitar o 
desperdício de iluminação, serão avaliados tecnica-
mente a dispersão da luz, a poluição luminosa e os 
níveis máximos de iluminação, que não deverão ul-
trapassar o nível mínimo recomendado na NBR 5101 
– ABNT e as possibilidades técnicas de tolerância aos 
limites estabelecidos.
§ 3º Em caso de relevante necessidade associada à 
segurança pública, devidamente fundamentada, a cri-
tério do Município, os níveis máximos de iluminação 
poderão ultrapassar o limite mínimo recomendado na 
NBR 5101 – ABNT.
Art. 12 Todos os projetos, bem como seus níveis lu-
minotécnicos, deverão ser avaliados e aprovados pelo 
Município, e deverão obedecer ao estabelecido na NBR 
5101 – ABNT.
§ 1º Após a aprovação pelo Município, o projeto de 
iluminação deverá estar em condições de aprovação 
junto à concessionária de energia elétrica.
§ 2º Em casos não abrangidos pelas diretrizes esti-
puladas nesta Lei, ou pela Norma Técnica Brasileira, 
deverão ser utilizadas referências internacionais cor-
respondentes, que serão determinadas pelo Município.
Art. 13  O sistema de manutenção da iluminação públi-
ca tem por objetivo melhorar o desempenho, raciona-
lizar custos e garantir melhor nível de confiabilidade e 
segurança, e observará as seguintes diretrizes:
I - controle da frota, por meio de sistema informatiza-
do, via GPS, que permita a localização, em tempo real, 
dos veículos e seus tempos de parada em cada ponto 
de iluminação;
II - sistema de gestão de iluminação pública informa-
tizado, integrando manutenção, cadastro, materiais, e 
outros setores afins;
III - critérios de medição e/ou avaliação da qualidade 
dos serviços prestados;
IV - atendimento das solicitações no menor tempo 
possível, estabelecido para pontos apagados individu-
ais, em sequência e em comandos em grupo;
V - manutenção em pontos de difícil acesso;
VI - inclusão dos critérios de manutenção preventiva 
e preditiva;
VII - qualificação e treinamento contínuo do pessoal 
envolvido com manutenção e instalação de iluminação 
pública;
VIII - utilização permanente de equipamentos testa-
dores de lâmpadas e equipamentos auxiliares;
IX - substituição de todas as lâmpadas de vapor de 
mercúrio existentes no Município por outra de melhor 
tecnologia e menor agressão ao meio ambiente;
X - Modernização do parque de Iluminação Pública - IP 
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do Município com a iniciação da avaliação de lâmpadas 
LED; e,
XI - Desenvolvimento de campanhas educativas, in-
formativas e de orientação ao usuário com relação aos 
diversos aspectos do sistema de iluminação pública, 
de caráter preventivo e pro-ativo, para melhor utili-
zação, proveito, participação e ações decorrentes de 
acidentes e/ou ocorrências de emergência.
§ 1º O Município deverá manter e atualizar seu siste-
ma de manutenção, utilizando os conceitos mais mo-
dernos disponíveis, para o gerenciamento do sistema 
de iluminação pública, com vista à eficiência e a exce-
lência no atendimento da população. 
§ 2º Deverão ser estabelecidos os prazos para atendi-
mento das solicitações de acordo com suas categorias 
e complexidades.

CAPÍTULO IV
DA EXECUÇÃO DO PLANO DIRETOR

Art. 14  Para execução do Plano Diretor de Ilumina-
ção Pública - PDIP o Município poderá delegar seus 
serviços mediante concessão administrativa e prévia 
licitação, nos termos da legislação federal aplicável, 
da prestação dos serviços de iluminação pública, in-
cluídos o desenvolvimento, modernização, ampliação, 
operação e manutenção da rede de iluminação públi-
ca. 
Parágrafo único.  As condições das concessões de que 
tratam este artigo obedecerão os requisitos estabele-
cidos nesta lei e serão regulamentadas pelo Município.
Art. 15 O Município poderá determinar a vinculação 
de receitas municipais provenientes da arrecadação 
da Contribuição de Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública, de que trata a Lei n. 3773/2013, para paga-
mento e garantia da contraprestação da concessão 
administrativa, disposta no art. 23 desta Lei, e de 
pagamentos referentes à contratação de verificador 
independente, mecanismo responsável pelo monito-
ramento e aferição dos indicadores de qualidade e 
desempenho referentes aos serviços prestados pela 
concessionária.
Parágrafo único.   Sem prejuízo de quaisquer outros 
mecanismos destinados a conferir estabilidade ao me-
canismo de pagamento e garantia, a vinculação de 
que trata o caput deste artigo será criada por meca-
nismo contratual com instituição financeira depositária 
e operadora dos recursos vinculados.
Art. 16  O Município poderá oferecer mecanismos de 
garantias fidejussórias ou reais para assegurar o cum-
primento de suas obrigações a que se referem ao art. 
24 desta Lei, na forma da legislação vigente.
Art. 17  O Município, diretamente ou por meio de seu 
concessionário, poderá comercializar a energia elétrica 
necessária aos serviços de iluminação pública, inde-
pendentemente do seu distribuidor.

CAPITULO V
DAS DIRETRIZES ESPECÍFICAS

Art. 18 O Município determinará a escolha do tipo de 
lâmpada e da potência aplicável às ruas e às avenidas 
do Município, obedecendo, no que couber, aos crité-
rios estabelecidos na NBR 5101 – ABNT ou naquela 
que vier a lhe substituir.
Art. 19 O Município poderá utilizar, em locais de vas-
ta arborização ou com grande distanciamento entre 
postes, iluminação de segundo nível nos postes exis-
tentes, ou, ainda, intercalar postes decorativos entre 
os postes convencionais, a fim de cumprir os índices 
estabelecidos na NBR 5101 – ABNT.
Art. 20  Na implantação da iluminação pública serão 
utilizados os equipamentos mais adequados tecnica-
mente em consonância com os tipos de vias, a ocu-
pação e destinação da área e o tráfego de veículos 
e pedestres.
§ 1º Para fins de iluminação pública, os tipos de vias 
e o tráfego de veículos e pedestres serão classificados 
como:
I - Vias públicas: radiais, perimetrais, locais e de trân-
sito rápido.
II - Tráfego de veículos e pedestres: leve, médio e 
intenso. 
§ 2° Os níveis de iluminação devem ser projetados de 
acordo com as classificações estabelecidas no pará-
grafo anterior.

Art. 21 As praças e os parques receberão, obrigato-
riamente, equipamentos que possibilitem espectro e 
reprodução de cor compatível para garantir-lhes qua-
lidade na iluminação.
Parágrafo único.  Serão aplicados, prioritariamente, os 
tipos de lâmpadas a vapor metálico, os LEDs, as lâm-
padas de indução ou outro tipo de tecnologia com alta 
reprodução de cores.
Art. 22 As áreas de conflito como travessia de pe-
destres, cruzamentos de nível, intercâmbios e túneis 
deverão ser tratadas de acordo com as condições par-
ticulares estabelecidas na NBR 5101 – ABNT ou em 
suas respectivas normas específicas.
Parágrafo único.  Nas áreas a que se refere o caput 
deste artigo, deverá ser dada atenção especial ao tipo 
de fonte de luz, configuração de instalação, de ilumi-
nância, de luminância e de uniformidade.
Art. 23  A iluminação a ser aplicada nos monumentos 
e nas obras de arte deverá ser precedida de estudo 
luminotécnico específico, levando em conta as carac-
terísticas dos monumentos e das obras de arte no 
caso concreto.
Parágrafo único.  O estudo luminotécnico a que se 
refere o caput deste artigo deverá ser submetido ao 
Município para avaliação e aprovação, de acordo com 
os regulamentos de distribuição de energia elétrica e 
qualificação dos materiais aprovados.
Art. 24 Qualquer material aplicado no parque de Ilumi-
nação Pública – IP será submetido à aprovação prévia 
do Município, de acordo com a padronização e regras 
estabelecidas.
§ 1º A padronização dos mate-
riais observará o nível de eficiên-
cia dos equipamentos em termos 
de desenvolvimento tecnológico 
e custos compatíveis.
§ 2º Além dos materiais padro-
nizados, o Município avaliará 
constantemente a possibilidade 
de adoção de novos tipos de ma-
teriais e inovações tecnológicas, 
objetivando a permanente evo-
lução e progressão da eficiência 
do sistema.
Art. 25 Os equipamentos apli-
cados no parque de Iluminação 
Pública - IP deverão visar à diminuição dos efeitos da 
poluição lumínica e priorizar a utilização de luminárias 
eficientes.
Art. 26 O descarte de lâmpadas e materiais nocivos 
ao meio ambiente será realizado por processo de re-
ciclagem, que possua a respectiva certificação oficial.
Art. 27 Os casos omissos ou não previstos na presente 
lei serão normatizados pelo Município na forma regu-
lamentar, no que couber.
Art. 28 Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial os §§ 1º e 2º do artigo 7º e o artigo 8º da Lei 
n.º 3.773/2003.
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura  Municipal  de  Barbacena, MG, aos  05 de setembro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 088/2015 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.675

“Concede subvenções sociais a entidades da rede 
socioasssistencial privada para prestação indireta de 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV), Serviço de Acolhimento Institucional para Ido-
sos e Serviço de Atendimento ao Migrante e dá outras 
providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam concedidas subvenções sociais às enti-
dades assistenciais relacionadas no Anexo Único desta 
Lei para a prestação indireta de Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), para o perío-
do de seis meses, Serviço de Acolhimento Institucional 

para Idosos e Serviço de Atendimento ao Migrante, 
para o período de doze meses.
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei correrão 
à conta de dotações próprias do Orçamento vigente 
para o exercício de 2015, podendo o Poder Executivo 
anular e suplementar os valores necessários ao cum-
primento desta Lei.
Parágrafo único. Para fazer face às despesas decor-
rentes desta Lei, serão utilizados recursos financeiros 
repassados ao município, fundo a fundo, pelo Fundo 
Nacional da Assistência Social (FNAS) e Fundo Estadu-
al de Assistência Social (FEAS).
Art. 3º Para fazer face às despesas não contempladas 
no Orçamento vigente, fica o Executivo autorizado a 
proceder à abertura de crédito(s) especial(s), podendo 
para tanto, anular, total ou parcialmente, dotações do 
Orçamento vigente.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de  Barbacena, MG, aos  05 de outubro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 087/2015 – Autoria do Executivo)

ANEXO ÚNICO
ENTIDADES BENEFICIADAS COM AS 

SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS NESTA LEI

                                  
 
                            PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                   GABINETE DO PREFEITO 

 

ENTIDADE 
FNAS (Serviço 

de Convivência e 
Fortalecimento 

de Vínculos) 

FNAS 
(Serviço de 

Acolhimento 
Institucional 
para Idosos) 

FEAS 
(Serviço de 

Atendimento 
ao Migrante) TOTAL 

1. Associação Creche "Irmãos do Caminho" R$ 6.000,00     R$ 6.000,00 
2. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

de Barbacena - APAE 
 

R$ 14.100,00 
   

R$ 14.100,00 
3.  Associação Familia de Maria/Instituto Padre 

Cunha 
R$ 13.800,00     R$ 13.800,00 

4.  Associação São Miguel Arcanjo R$ 27.900,00     R$ 27.900,00 
5. Associação Mary Jane Wilson R$ 9.000,00   R$ 9.000,00 

6. Confraria das Mães Cristãs R$ 9.300,00 R$18.600,00   R$ 27.900,00  
7. Coral Araújo de Barbacena R$ 6.000,00     R$ 6.000,00 
8. Fundação João XIII R$ 16.200,00     R$ 16.200,00 
9.  Instituto Mauro e Alcides Ferreira R$ 14.700,00 R$ 29.400,00   R$ 44.100,00  
10. Lar Frederico Ozanam   R$16.800,00   R$ 16.800,00 
11. Núcleo de Apoio Social São Pedro- NASSPE R$ 6.000,00   R$ 70.000,00 R$ 76.000,00 
12. Obras Passionistas São Paulo da Cruz R$ 21.000,00     R$ 21.000,00 
13. Obras Sociais Nossa Senhora de Fátima R$ 17.100,00     R$ 17.100,00 
14. Obras Sociais Santo Antônio R$ 22.200,00     R$ 22.200,00 

TOTAIS R$ 183.300,00 R$ 64.800,00 R$ 70.000,00 R$ 318.100,00 
 

LEI Nº 4.676

“Dispõe sobre a divisão territorial urbana da cidade 
de Barbacena, institui e delimita Bairros, e dá outras 
providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A área urbana e de expansão urbana da cidade 
de Barbacena é dividida, administrativa e urbanisti-
camente em subáreas denominadas “BAIRROS”, nos 
termos da presente Lei.
Parágrafo único. Bairro é a extensão territorial urbana, 
legalmente estabelecida, caracterizada por elementos 
geográficos, históricos, sociais, econômicos e cultu-
rais.
Art. 2º O território urbano e de expansão urbana da ci-
dade de Barbacena divide-se em 48 (quarenta e oito) 
Bairros, ratificados, retificados e instituídos por esta 
Lei, denominados e delimitados em conformidade com 
os respectivos Anexos, parte integrante da mesma, 
compreendendo:
I - ANEXO I – Memorial Descritivo dos Bairros ins-
tituídos por legislação anterior, com denominação e 
delimitação rerratificadas ou instituídas por esta Lei.
II - ANEXO II – Memorial Descritivo dos Bairros, cul-
tural e historicamente reconhecidos, instituídos e deli-
mitados por esta Lei.
III - ANEXO III – Mapas dos bairros.
IV - ANEXO IV – Relação de Bairros extintos por esta 
Lei.
Art. 3º Ficam ratificadas as denominações dos bairros 
constantes do Anexo I desta Lei, compreendendo:
I - 9 de Março, nomeado pela Lei nº 3.037/1994;
II - Deputado José Bonifácio (Ipanema), nomeado 
pela Lei nº 2.110/1986;
III - Doutor Geraldo Xavier, nomeado pela Lei nº 
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2.121/1986;
IV - João Paulo II, nomeado pelo Decreto nº 
1.573/1982;
V - Monsenhor Mário Quintão, nomeado pela Lei nº 
1478/1976;
VI - Nossa Senhora Aparecida, nomeado pela Lei nº 
1529/1978;
VII - Nossa Senhora da Penha, nomeado pela Lei nº 
3.610/2000;
VIII - Nova Suíça, nomeado pela Lei nº 4.352/2011;
IX - Padre Cunha, nomeado pela Lei nº 2.140/1986;
X - Roman, nomeado pelo Decreto nº 1.395/1981;
XI - Santa Cecília, nomeado pela Lei nº 1.479/1976;
XII - Santa Efigênia, nomeado pela Lei nº 1.4881977; 
XIII - Santa Maria, nomeado pela Lei nº 2.651/1991;
XIV - São Cristóvão, nomeado pela Lei nº 2.215/1987;
XV - São José, nomeado pela Lei nº 907/1965;
XVI - Urias Barbosa de Castro, nomeado pela Lei nº 
4.240/2010;
XVII - Vilela, nomeado pela Lei nº 2.425/1989.
XIX - Vista Alegre, nomeado pela Lei nº 3.553/1999. 
Art. 4º Ficam instituídos e denominados os bairros 
descritos no Anexo II, parte integrante desta Lei, 
compreendendo:
I - Aeroporto;
II - Água Santa;
III - Andaraí;
IV - Boa Morte;
V - Boa Vista;
VI - Bom Pastor;
VII - Caiçaras;
VIII - Caminho Novo;
IX - Centro;
X - Diniz;
XI - Do Campo;
XII - Dom Bosco;
XIII - Floresta;
XIV - Funcionários;
XV - Grogotó;
XVI - Jardim;
XVII - Monte Mário;
XVIII - Nossa Senhora de Fátima;
XIX - Nossa Senhora do Carmo;
XX - Nova Cidade;
XXI - Novo Horizonte;
XXII - Pontilhão;
XXIII - Santa Luzia;
XXIV - Santa Tereza;
XXV - Santo Antônio;
XXVI - São Francisco;
XXVII - São Geraldo;
XXVIII - São Pedro;
XXIX - São Sebastião;
XXX - Valentim Prenassi.
Art. 5º Ficam revogadas as Leis nºs. 3.373/1995, 
3.348/1993, 1.420/1974 e 2.355/1981, cujos territó-
rios dos correspondentes bairros: Eucisa, Guilherme 
Weyers, Ibiapaba e Industrial, passam a integrar as 
delimitações dos bairros “Monte Mário”, “Monsenhor 
Mário Quintão”, “Urias Barbosa de Castro” e “Diniz”, 
nos termos desta Lei.
Art. 6º As delimitações dos bairros de Barbacena são 
as constantes dos Memoriais Descritivos que consti-
tuem os Anexos I e II, partes integrantes desta Lei.
Art. 7º As Secretarias Municipais de Fazenda e de 
Obras Públicas, por seus departamentos competentes, 
procederão às adaptações e correções de seus bancos 
de dados cadastrais às disposições desta Lei, com o 
suporte técnico da Secretaria Municipal de Adminis-
tração e Planejamento através da Subsecretaria de 
Tecnologia da Informação – SUTEC.
Art. 8º A Subsecretaria de Tecnologia da Informação 
– SUTEC, sob coordenação da Secretaria da Chefia de 
Gabinete do Prefeito - SEGAB, procederá à remessa 
da presente Lei, em meio magnético aos órgãos da 
Administração Municipal, ao Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE, ao Instituto de Geo-
ciências Aplicadas – IGA, do Estado de Minas Gerais, 
à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, 
ao 9º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, às 
concessionárias de serviços públicos estaduais e fede-
rais instaladas no Município e aos demais órgãos do 

Estado e da União a que necessariamente competirem o seu conhecimento, observação e aplicação.
Art. 9º Eventuais adaptações, correções, inclusões e/ou supressões de termos e/ou descrições nos “Anexos” 
integrantes desta Lei, poderão ser efetuados pelo Chefe do Executivo mediante Decreto.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal  de  Barbacena, MG, aos  05 de outubro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 066/2015 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
Memorial Descritivo

Bairros Instituídos por Lei anteriores e delimitações Retificadas

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                        GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 

                               
 

Ordem Denominação 
Legalizados 

Delimitações 
Lei nº Data 

1 9 de Março Lei 
3037 03/05/94 

Começa na confluência da Rua J com a Rua Luiz Garcia de Moraes, do eixo da Rua Luiz Garcia de Moraes até a sua 
confluência com o limite sul da quadra 01.04.248; do limite sul e oeste da quadra 01.04.248 até a sua confluência 
com a divisa da quadra 01.04.240; desta confluência, à divisa da quadra 01.04.240 até a sua confluência com um 
córrego sem denominação; desta confluência, pelo eixo do referido córrego até a sua confluência com a Avenida 
Sobral Pinto, confrontando com o Bairro Santa Maria; desta confluência, pelo eixo da Avenida Sobral Pinto até a sua 
confluência com o Córrego Lajinha, confrontando com o Bairro Floresta; desta confluência, pelo eixo do Córrego 
Lajinha até a sua confluência com o eixo de um caminho que liga este córrego ao trecho extremo sul da Rua J; desta 
confluência, o eixo deste caminho até o trecho extremo sul da Rua J e pelo eixo da Rua J até a sua confluência com a 
Rua Luiz Garcia de Moraes ponto inicial da demarcação. 

2 
Deputado José 
Bonifácio 
(Ipanema) 

Lei 
2110 10/09/86 

Começa na confluência da Rua Major Suckow com a Rua Humberto Candian, confrontando com o Bairro Nova Suíça; 
daí, pelo o eixo da Rua Humberto Candian até a sua confluência com a Rua São Paulo da Cruz, confrontando com o 
Bairro Nova Cidade; desta confluência, pelo eixo da Rua São Paulo da Cruz até a sua confluência com a Rua Basílio 
Morais; desta confluência, pelo eixo da Rua Basílio Morais até a sua confluência com um caminho que liga a Rua 
Basílio de Morais ao Córrego Campo Alegre; desta confluência, pelo eixo deste caminho até a sua confluência com o 
Córrego Campo Alegre; desta confluência, pelo eixo do Córrego Campo Alegre até a sua confluência com o limite sul 
da quadra 02.02.136; desta confluência, pelos limites sul de oeste da quadra 02.02.136, confrontando com o Bairro 
Nossa Senhora da Penha, uma linha até a confluência da Rua Cruz das Almas e a Rua Mucuri; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Cruz das Almas até a sua confluência com a Rua Nações Unidas; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Nações Unidas até a sua confluência com a pista oeste Rodovia BR 040; desta confluência, pelo eixo da Rodovia BR 
040, uma linha reta até divisa da quadra 02.02.135 com a quadra 04.02.013; esta divisa até a sua confluência com a 
Rua Major Suckow; desta confluência, o eixo da Rua Major Suckow até a sua confluência com a Rua Humberto 
Candian, ponto inicial da demarcação. 

3 Doutor 
Geraldo Xavier  Lei 

2121 01/10/86 

Começa na confluência da Rua Dr. Cláudio com a Rua Antonino Sena Figueiredo, confrontando com os Bairros Boa 
Morte e Santa Tereza; daí pelo eixo da Rua Antonino Sena Figueiredo até a sua confluência com a Rua João Pinheiro; 
desta confluência, pelo eixo da Rua João Pinheiro até a sua confluência com a Rua Ibertioga; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Ibertioga até a sua confluência com a Rua Celso Ramos Cavaca; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Celso Ramos Cavaca até a confluência com o Córrego Laje; confrontando com os Bairros Santa Tereza e Monsenhor 
Mário Quintão; daí pelo eixo do Córrego Laje sentido a esquerda até a confluência com o Córrego Sem 
Denominação, confrontando com o Bairro Monte Mário; daí pelo eixo do Córrego Sem Denominação até a sua 
confluência com o limite leste da quadra 01.03.060; deste eixo da quadra 01.03.060 até a confluência com o Beco 
Sem Denominação; deste eixo do Beco Sem Denominação, até a sua confluência com a Rua Frei Orlando Alvarez; 
deste eixo da Rua Frei Orlando Alvarez, até sua confluência com a Rua José Muniz Campos; desta confluência do 
eixo da Rua José Muniz Campos até sua confluência com a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o 
Distrito Colônia Rodrigo Silva; desta confluência, pela divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito 
Colônia Rodrigo Silva, uma linha reta com distancia de 247m (duzentos e quarenta e sete metros) até sua 
confluência com a Rodovia dos Imigrantes confrontando com o Bairro Roman; desta confluência, o eixo da Rodovia 
dos Imigrantes, sentido à esquerda com distância de 122m (cento e vinte dois metros) até a sua confluência com a 
quadra 01.01.042 em linha reta; desta confluência com a quadra 01.01.042 sentido nordeste, até a sua confluência 
em linha reta com o Córrego Sem Denominação; deste eixo do Córrego Sem Denominação até alcançar a linha reta 
com a Rua Dr. Cláudio, confrontando com o Bairro Boa Morte; pelo eixo da Rua Dr. Cláudio até a sua confluência 
com a Rua Antonino Sena Figueiredo, ponto inicial da demarcação. 

4 João Paulo II Dec.
1573 03/09/82 

Começa na confluência do Ribeirão Caeiro com o Córrego da Estiva, pelo eixo do Córrego da Estiva até a sua 
confluência com um caminho que liga o Córrego da Estiva ao trecho extremo norte da quadra 01.04.186; desta 
confluência, pelo eixo deste caminho até a sua confluência com o trecho extremo norte da quadra 01.04.186; desta 
confluência, o limite norte da quadra 01.04.186, uma linha reta até o limite norte quadra 01.04.190; o limite norte 
da quadra 01.04.190 até a confluência com um Córrego Sem Denominação; pelo eixo deste córrego Sem 
Denominação até o Ribeirão Caeiro confrontando com o Bairro Grogotó; pelo eixo do Ribeirão Caeiro até a 
confluência com o Córrego do Frigorífico confrontando com o Bairro Santa Maria; deste eixo do Córrego do 
Frigorífico até a sua confluência com o Córrego da Estiva, ponto inicial da demarcação. 

5 Monsenhor 
Mário Quintão Lei 

1478 13/12/76 

Começa na confluência da Rua Sem Denominação com a Rua Mário Lúcio da Costa, confrontando com o Bairro 
Monte Mario, daí pelo eixo da Rua Mário Lúcio da Costa até a sua confluência com a Rua José Francisco Costa, 
confrontando com o Bairro Santa Cecília; desta confluência, pelo eixo da Rua José Francisco Costa até a sua 
confluência com a Rua Jânua Abalém Sad; desta confluência, pelo eixo da Rua Jânua Abalém Sad até a sua 
confluência com a Rua Paulo Augusto de Paula; desta confluência, pelo eixo da Rua Paulo Augusto de Paula até a 
sua confluência com o limite oeste da quadra 01.03.011; desta confluência, o limite oeste da quadra 01.03.011 até a 
sua confluência com a divisa da quadra 01.03.011 com a quadra 01.03.056; desta confluência, esta divisa até a sua 
confluência com a Rua Professor Magnus Melo, confrontando com o Bairro Urias Barbosa de Castro; desta 
confluência pelo eixo da Rua Professor Magnus Melo até a sua confluência o Córrego Laje, confrontando com o 
Bairro Boa Morte; desta confluência pelo eixo do Córrego Laje, confrontando com o Bairro Santa Tereza até a sua 
confluência com a divisa da quadra 01.03.055 com a quadra 01.03.037; desta confluência, está divisa até a sua 
confluência com o Córrego Laje, confrontando com o Bairro Doutor Geraldo Xavier; desta confluência, pelo eixo do 
Córrego Laje até a sua confluência com a Rua Sem Denominação; desta confluência, pelo eixo da Rua Sem 
Denominação até a sua confluência com a Rua Mário Lúcio  da Costa, ponto inicial da demarcação. 

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                        GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 

 
 

Ordem Denominação 
Legalizados 

Delimitações 
Lei nº Data 

6 Nossa Senhora 
Aparecida Lei 

1529 21/03/78 

Começa na confluência da Rua Paulo Vieira com a Rua Vila Nova, confrontando com o Bairro São Cristovão; daí, pelo 
eixo da Rua Vila Nova até a sua confluência com um Córrego Sem Denominação à esquerda; desta confluência, pelo 
eixo deste Córrego Sem Denominação uma distância de aproximadamente 123m (cento e vinte três metros) até sua 
confluência em linha reta com a quadra 01.03.145; desta confluência com a quadra 01.03.145 até a confluência com a 
quadra 01.03.148; desta confluência com a quadra 01.03.148 até a sua confluência em linha reta com a Rua Sem 
Denominação; desta confluência, pelo eixo da Rua Sem Denominação até a sua confluência com a Rua Edson de Souza 
Bispo; desta confluência, pelo eixo da Rua Edson de Souza Bispo até a sua confluência com a Rua Rita Fonseca Lucinda, 
confrontando com o Bairro Floresta; desta confluência, pelo eixo da Rua Rita Fonseca Lucinda até a sua confluência 
com a Avenida 14 de Agosto; desta confluência, pelo eixo da Avenida 14 de Agosto até a sua confluência com a Rua 
Adolfo de Carvalho, confrontando com o Bairro Diniz; desta confluência, pelo eixo da Rua Adolfo de Carvalho até a sua 
confluência com a Rua Paulo Vieira, confrontando com o Bairro Funcionários; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Paulo Vieira até a sua confluência com a Rua Vila Nova, ponto inicial da demarcação. 

7 Nossa Senhora 
da Penha Lei 

3610 19/05/00 

Começa na confluência da Rua Cruz das Almas com a Rua Mucuri, confrontando com o Bairro São José; daí, pelo eixo 
da Rua Mucuri até a sua confluência com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro; desta confluência, pelo eixo da 
Avenida Doutor José Edwards Ribeiro até a sua confluência com a Rua Dr.Francisco José de Oliveira Leite, 
confrontando com o Bairro Vilela; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr. Francisco José de Oliveira Leite até a sua 
confluência com a Rua Cel. Zico de Carvalho; desta confluência, pelo eixo da Rua Cel. Zico de Carvalho até a sua 
confluência com a Avenida Amazonas, confrontando com o Bairro Caiçaras; desta confluência, pelo eixo da Avenida 
Amazonas até a sua confluência com a Avenida Paraná; desta confluência, pelo eixo da Avenida Paraná até a sua 
confluência com a Avenida São Francisco; desta confluência, uma linha reta até a Rodovia BR 040 sentido Rio de 
Janeiro; pelo eixo da Rodovia BR 040 na extensão aproximada de 486m (quatrocentos e oitenta e seis metros), deste 
ponto em linha reta até a Rua Sem Denominação (ao lado da Cabana da Mantiqueira), confrontando com o Bairro 
Ipanema; pelo eixo da Rua Sem Denominação até a nascente de um Córrego Sem Denominação em linha reta; deste 
eixo do Córrego Sem Denominação até a confluência Rua José Pedro Loschi em linha reta; desta confluência com o 
eixo da Rua José Pedro Loschi até a sua confluência com o limite leste da quadra 02.02.136; desta confluência, os 
limites leste da quadra 02.02.136, uma linha reta até a confluência da Rua Cruz das Almas; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Cruz das Almas até a sua confluência com a Rua Mucuri, ponto inicial da demarcação. 

8 Nova Suíça Lei 
4352 12/05/11 

Começa na confluência da Rua São Paulo da Cruz com a Rua Humberto Candian, confrontado com o Bairro Ipanema; 
daí, pelo eixo da Rua Humberto Candian até a sua confluência com a Rua Major Suckow; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Major Suckow até a sua confluência com a divisa da quadra 04.02.013 com a quadra 02.02.135 em linha reta; 
desta confluência, pela divisa, uma linha reta até a Rodovia BR 040; pelo eixo da Rodovia BR 040 até a sua confluência 
com a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito Galego; desta confluência, pela divisa entre a Sede 
do Município de Barbacena e o Distrito Galego até a sua confluência com o Córrego Recreio; desta confluência, pelo 
eixo do Córrego Recreio até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.175 em linha reta; desta confluência, o 
limite sul da quadra 02.02.175 até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.172; desta confluência, o limite 
sul da quadra 02.02.172 até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.157; desta confluência, o limite sul da 
quadra 02.02.157 até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.157 com a quadra 02.02.219; desta confluência, 
esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.151 com a quadra 02.02.223; desta confluência, a divisa 
da quadra 02.02.151 com a quadra 02.02.223, uma linha até a Rua São Paulo da Cruz; pelo eixo da Rua São Paulo da 
Cruz até a sua confluência com a Rua Humberto Candian, ponto inicial da demarcação. 

9 Padre Cunha Lei 
2140 18/11/86 

Começa na confluência da Avenida Professor Noé Lima com a Rua Lino Armond, confrontando com os Bairros São 
Sebastião e Funcionários; pelo eixo da Rua Lino Armond até a sua confluência com a Rua Dirceu Assis Lopes; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Dirceu Assis Lopes até a sua confluência com a Avenida Governador Benedito Valadares; 
desta confluência, pelo eixo da Avenida Governador Benedito Valadares até a sua confluência com a Rua Ferdinando 
Ceolin, confrontando com o Bairro Centro; desta confluência, pelo eixo da Rua Ferdinando Ceolin até a sua confluência 
com a Rua Francisco Xavier Pereira de Souza; desta confluência segue em linha reta até a sua confluência com a Rua 
Bárbara Heliodora com Rua Padre Anchieta; desta confluência, pelo eixo da Rua Padre Anchieta até sua confluência 
com a Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa confrontando com o Bairro Urias Barbosa de Castro; desta 
confluência, pelo eixo da Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa até a sua confluência com a Avenida  Prefeito 
Vicente Araújo confrontando com o Bairro Funcionários; desta confluência, pelo eixo da Avenida  Prefeito Vicente 
Araújo até a sua confluência com a Avenida Professor Noé Lima; desta confluência, o eixo da Avenida Professor Noé 
Lima até a sua confluência com a Rua Lino Armond, ponto inicial da demarcação. 
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                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                        GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 

 
 

Ordem Denominação 
Legalizados 

Delimitações 
Lei nº Data 

6 Nossa Senhora 
Aparecida Lei 

1529 21/03/78 

Começa na confluência da Rua Paulo Vieira com a Rua Vila Nova, confrontando com o Bairro São Cristovão; daí, pelo 
eixo da Rua Vila Nova até a sua confluência com um Córrego Sem Denominação à esquerda; desta confluência, pelo 
eixo deste Córrego Sem Denominação uma distância de aproximadamente 123m (cento e vinte três metros) até sua 
confluência em linha reta com a quadra 01.03.145; desta confluência com a quadra 01.03.145 até a confluência com a 
quadra 01.03.148; desta confluência com a quadra 01.03.148 até a sua confluência em linha reta com a Rua Sem 
Denominação; desta confluência, pelo eixo da Rua Sem Denominação até a sua confluência com a Rua Edson de Souza 
Bispo; desta confluência, pelo eixo da Rua Edson de Souza Bispo até a sua confluência com a Rua Rita Fonseca Lucinda, 
confrontando com o Bairro Floresta; desta confluência, pelo eixo da Rua Rita Fonseca Lucinda até a sua confluência 
com a Avenida 14 de Agosto; desta confluência, pelo eixo da Avenida 14 de Agosto até a sua confluência com a Rua 
Adolfo de Carvalho, confrontando com o Bairro Diniz; desta confluência, pelo eixo da Rua Adolfo de Carvalho até a sua 
confluência com a Rua Paulo Vieira, confrontando com o Bairro Funcionários; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Paulo Vieira até a sua confluência com a Rua Vila Nova, ponto inicial da demarcação. 

7 Nossa Senhora 
da Penha Lei 

3610 19/05/00 

Começa na confluência da Rua Cruz das Almas com a Rua Mucuri, confrontando com o Bairro São José; daí, pelo eixo 
da Rua Mucuri até a sua confluência com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro; desta confluência, pelo eixo da 
Avenida Doutor José Edwards Ribeiro até a sua confluência com a Rua Dr.Francisco José de Oliveira Leite, 
confrontando com o Bairro Vilela; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr. Francisco José de Oliveira Leite até a sua 
confluência com a Rua Cel. Zico de Carvalho; desta confluência, pelo eixo da Rua Cel. Zico de Carvalho até a sua 
confluência com a Avenida Amazonas, confrontando com o Bairro Caiçaras; desta confluência, pelo eixo da Avenida 
Amazonas até a sua confluência com a Avenida Paraná; desta confluência, pelo eixo da Avenida Paraná até a sua 
confluência com a Avenida São Francisco; desta confluência, uma linha reta até a Rodovia BR 040 sentido Rio de 
Janeiro; pelo eixo da Rodovia BR 040 na extensão aproximada de 486m (quatrocentos e oitenta e seis metros), deste 
ponto em linha reta até a Rua Sem Denominação (ao lado da Cabana da Mantiqueira), confrontando com o Bairro 
Ipanema; pelo eixo da Rua Sem Denominação até a nascente de um Córrego Sem Denominação em linha reta; deste 
eixo do Córrego Sem Denominação até a confluência Rua José Pedro Loschi em linha reta; desta confluência com o 
eixo da Rua José Pedro Loschi até a sua confluência com o limite leste da quadra 02.02.136; desta confluência, os 
limites leste da quadra 02.02.136, uma linha reta até a confluência da Rua Cruz das Almas; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Cruz das Almas até a sua confluência com a Rua Mucuri, ponto inicial da demarcação. 

8 Nova Suíça Lei 
4352 12/05/11 

Começa na confluência da Rua São Paulo da Cruz com a Rua Humberto Candian, confrontado com o Bairro Ipanema; 
daí, pelo eixo da Rua Humberto Candian até a sua confluência com a Rua Major Suckow; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Major Suckow até a sua confluência com a divisa da quadra 04.02.013 com a quadra 02.02.135 em linha reta; 
desta confluência, pela divisa, uma linha reta até a Rodovia BR 040; pelo eixo da Rodovia BR 040 até a sua confluência 
com a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito Galego; desta confluência, pela divisa entre a Sede 
do Município de Barbacena e o Distrito Galego até a sua confluência com o Córrego Recreio; desta confluência, pelo 
eixo do Córrego Recreio até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.175 em linha reta; desta confluência, o 
limite sul da quadra 02.02.175 até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.172; desta confluência, o limite 
sul da quadra 02.02.172 até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.157; desta confluência, o limite sul da 
quadra 02.02.157 até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.157 com a quadra 02.02.219; desta confluência, 
esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.151 com a quadra 02.02.223; desta confluência, a divisa 
da quadra 02.02.151 com a quadra 02.02.223, uma linha até a Rua São Paulo da Cruz; pelo eixo da Rua São Paulo da 
Cruz até a sua confluência com a Rua Humberto Candian, ponto inicial da demarcação. 

9 Padre Cunha Lei 
2140 18/11/86 

Começa na confluência da Avenida Professor Noé Lima com a Rua Lino Armond, confrontando com os Bairros São 
Sebastião e Funcionários; pelo eixo da Rua Lino Armond até a sua confluência com a Rua Dirceu Assis Lopes; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Dirceu Assis Lopes até a sua confluência com a Avenida Governador Benedito Valadares; 
desta confluência, pelo eixo da Avenida Governador Benedito Valadares até a sua confluência com a Rua Ferdinando 
Ceolin, confrontando com o Bairro Centro; desta confluência, pelo eixo da Rua Ferdinando Ceolin até a sua confluência 
com a Rua Francisco Xavier Pereira de Souza; desta confluência segue em linha reta até a sua confluência com a Rua 
Bárbara Heliodora com Rua Padre Anchieta; desta confluência, pelo eixo da Rua Padre Anchieta até sua confluência 
com a Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa confrontando com o Bairro Urias Barbosa de Castro; desta 
confluência, pelo eixo da Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa até a sua confluência com a Avenida  Prefeito 
Vicente Araújo confrontando com o Bairro Funcionários; desta confluência, pelo eixo da Avenida  Prefeito Vicente 
Araújo até a sua confluência com a Avenida Professor Noé Lima; desta confluência, o eixo da Avenida Professor Noé 
Lima até a sua confluência com a Rua Lino Armond, ponto inicial da demarcação. 
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10 Roman Dec 
1395 15/06/81 

Começa na confluência da Rua Brigadeiro Eduardo Gomes com a Rua Cristovam Lobato Campos, confrontando com o 
Bairro Do Campo; desta confluência, pelo eixo da Rua Cristovam Lobato Campos até a sua confluência com o limite 
norte da quadra 01.01.172; desta confluência, o limite norte da quadra 01.01.172, em linha reta, até a Rua Celeste 
Souza Campos; desta confluência, pelo eixo da Rua Celeste Souza Campos até a sua confluência com a Rua Belmiro 
Martins; desta confluência, pelo eixo da Rua Belmiro Martins até o limite da quadra 02.01.115, onde segue à direita 
em linha reta, a uma distância de aproximadamente 211m (duzentos e onze metros) até a sua confluência com a Rua 
Aracelli; desta confluência, pelo eixo da Rua Aracelli até a sua confluência com um Córrego sem denominação à 
direita; desta confluência, pelo eixo deste córrego sem denominação até a confluência com a Rodovia dos Imigrantes; 
desta confluência, pelo eixo sentido Barbacena da Rodovia dos Imigrantes até divisa entre a Sede do Município de 
Barbacena e o Distrito Colônia Rodrigo Silva; desta confluência, pela divisa da Sede do Município de Barbacena e o 
Distrito Colônia Rodrigo Silva até a sua confluência com um Córrego sem denominação (sexto afluente à esquerda do 
Córrego do Despejo ou Benta); desta confluência, pelo eixo deste Córrego sem denominação até a sua confluência 
com a divisa do Bairro Doutor Geraldo Xavier; desta confluência, a uma distância de 247m (duzentos e quarenta e sete 
metros), em linha reta, até a sua confluência com a Rodovia dos Imigrantes; desta confluência, pelo eixo da Rodovia 
dos Imigrantes, sentido à esquerda, a uma distância de 122m (cento e vinte e dois metros) até a sua confluência com a 
quadra 01.01.042; desta confluência, pela quadra 01.01.042, uma linha reta até um córrego sem denominação (oitavo 
afluente à esquerda do Córrego do Despejo ou Benta), confrontando com o Bairro Boa Morte; desta confluência, pelo 
eixo deste córrego sem denominação até a sua confluência com o Córrego do Despejo ou Benta, confrontando com o 
Bairro Do Campo; desta confluência, pelo eixo do Córrego do Despejo ou Benta até a sua confluência com um córrego 
sem denominação (décimo primeiro afluente à direita do Córrego do Despejo ou Benta); desta confluência, pelo eixo 
deste córrego sem denominação até a sua confluência com a Avenida Amilcar Savassi; desta confluência, pelo eixo da 
Avenida Amilcar Savassi até a sua confluência com o limite oeste da quadra 01.01.034; desta confluência, pelos limites 
oeste e sul da quadra 01.01.034 até a sua confluência com a Rua Brigadeiro Eduardo Gomes; desta confluência, o eixo 
da Rua Brigadeiro Eduardo Gomes até a sua confluência com a Rua Cristovam Lobato Campos, ponto inicial da 
demarcação.   
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Legalizados 

Delimitações 
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11 Santa Cecília Lei 1479 13/11/76 

Começa na confluência da Rua José Francisco Costa com a Rua Luiz Bertoletti, confrontando com os Bairros 
Monte Mário e Valentim Prenassi; daí, pelo eixo da Rua Luiz Bertoletti até a sua confluência com a Rua Carlos 
Bettoni Filho; deste ponto, da Rua Carlos Bettoni Filho uma linha reta, a uma distância de aproximadamente 
124m (cento e vinte quatro metros) até a sua confluência com as Ruas Joseph Pissolatti e Alberto Abrahão; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Alberto Abrahão até a sua confluência com a Rua Francisca Vital Gomes; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Francisca Vital Gomes até a sua confluência com a Rua Alexandrino Pereira, 
confrontando com o Bairro São Cristovão; desta confluência, pelo eixo da Rua Alexandrino Pereira até a sua 
confluência com o prolongamento da Avenida Pereira Teixeira; desta confluência, pelo eixo do prolongamento 
da Avenida Pereira Teixeira até a sua confluência com a Rua José da Silva Fortes, confrontando com o Bairro 
Funcionários; desta confluência, pelo eixo da Rua Jose da Silva Fortes até a sua confluência com a Rua 
Maranhão; desta confluência, pelo eixo da Rua Maranhão, à distância de aproximadamente 57m (cinquenta e 
sete metros) até a sua confluência com a divisa dos lotes de Inscrições Cadastrais 01.03.005.0934.0000 e 
01.03.056.0948.0000, confrontando com o Bairro Urias Barbosa de Castro; desta divisa, em linha reta, à 
distância de aproximadamente 203m (duzentos e três metros) até a sua confluência com a Rua Professor 
Magnus Melo, confrontando com o Bairro Monsenhor Mário Quintão; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Professor Magnus Melo até a sua confluência com o trecho extremo sul da quadra 01.03.056; desta confluência, 
por este trecho até a sua confluência com o limite oeste da quadra 01.03.011; desta confluência, pelo limite 
oeste da quadra 01.03.011 em linha reta até a sua confluência com a Rua Paulo Augusto de Paula; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Paulo Augusto de Paula até a sua confluência com a Rua Jânua Abalém Sad; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Jânua Abalem Sad até a sua confluência com a Rua José Francisco Costa; desta 
confluência, pelo eixo da Rua José Francisco Costa até a sua confluência com a Rua Luiz Bertoletti, ponto inicial 
da demarcação. 

12 Santa Efigênia Lei 1488 27/04/77 

Começa na confluência da Rua José Leite Furtado, pelo eixo desta Rua José Leite Furtado, confrontando com o 
Bairro Caminho Novo, até o limite da quadra 02.03.271 com o limite da quadra 02.03.060 até a Rua Celuta Maia; 
pelo eixo da Rua Celuta Maia, na extensão de 17m (dezessete metros) em linha reta, até a divisa da quadra 
02.03.057; desta confluência, a divisa da quadra 02.03.057 até a sua confluência com a Rua Sem Denominação; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Sem Denominação (ao final) até a sua confluência com o Córrego Santo 
Antônio, confrontando com o Bairro Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo do Córrego Santo Antônio até a 
Rua Sem Denominação (sentido à esquerda); desta confluência, pelo eixo da Rua Sem Denominação (sentido à 
esquerda) até a sua confluência com a Avenida Eliezer Henriques, confrontando com o Bairro Vista Alegre e São 
Francisco; desta confluência, pelo eixo da Avenida Eliezer Henriques até a sua confluência com a Avenida dos 
Bandeirantes, confrontando com o Bairro Novo Horizonte; desta confluência, pelo eixo da Avenida dos 
Bandeirantes até a sua confluência com a Rua Alagoas; desta confluência, pelo eixo da Rua Alagoas até a sua 
confluência com a Rua Pernambuco, confrontando com o Bairro Pontilhão; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Pernambuco até a sua confluência com a Rua José Leite Furtado, ponto inicial da demarcação. 

13 Santa Maria Lei 2651 04/10/91 

Começa na confluência da Avenida Sobral Pinto com a Rua Coronel Teodoro Gomes de Araújo, confrontando 
com os Bairros Grogotó e Floresta; daí, pelo eixo da Rua Coronel Teodoro Gomes de Araújo a uma distância de 
aproximadamente 300m (trezentos metros) até a sua confluência com o limite da quadra 01.04.080; deste 
ponto, o limite da quadra 01.04.080, uma linha reta até o Córrego Frigorífico; desta confluência, pelo eixo do 
Córrego Frigorífico, confrontando com o Bairro João Paulo II, até a sua confluência com o quarto Córrego Sem 
Denominação (à esquerda); desta confluência, pelo eixo deste Córrego Sem Denominação até a Avenida Sobral 
Pinto, confrontando com o Bairro 9 de Março; desta confluência, pelo eixo da Avenida Sobral Pinto até a Rua 
Coronel Teodoro Gomes de Araújo, ponto inicial da demarcação. 

14 São Cristovão Lei 2215 29/09/87 

Começa na confluência da Av. Nossa Senhora do Líbano com o prolongamento da Avenida Pereira Teixeira, 
confrontando com os Bairros Funcionários e Santa Cecília; daí, pelo eixo do prolongamento da Avenida Pereira 
Teixeira até a sua confluência com a Rua Alexandrino Pereira; desta confluência, pelo eixo da Rua Alexandrino 
Pereira até a sua confluência com a Rua Francisca Vital Gomes, confrontando com o Bairro Valentim Prenassi; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Francisca Vital Gomes até a sua confluência com a Rua Egberto Hallais 
Franca; desta confluência, pelo eixo da Rua Egberto Hallais Franca até a sua confluência com a Rua Prof. Agenor 
Soares; desta confluência, por este ponto da Rua Prof. Agenor Soares, em linha reta, até o ponto de coordenadas 
Latitude 625150,362 e Longitude 7653319,6; deste ponto de coordenadas, em linha reta, a uma distância de 
aproximadamente 283m (duzentos e oitenta e três metros), seguindo em sentido leste até o primeiro Córrego 
Sem Denominação; desta confluência, pelo eixo deste Córrego Sem Denominação até a sua confluência com a 
Rua Vila Nova, confrontando com o Bairro Nossa Senhora Aparecida; desta confluência, pelo eixo da Rua Vila 
Nova até a sua confluência com a Rua Professora Carminha Antunes, confrontando com o Bairro Funcionários; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Professora Carminha Antunes até a sua confluência com a Rua Maestro 
Francisco Leitão; desta confluência, pelo eixo da Rua Maestro Francisco Leitão até a sua confluência com a Av. 
Nossa Senhora do Líbano; desta confluência, pelo eixo da Av. Nossa Senhora do Líbano até a sua confluência 
com o prolongamento da Avenida Pereira Teixeira, ponto inicial da demarcação.    

15 São José Lei 907 30/07/65 

Começa na confluência do trecho leste da Linha Férrea com a Rua São Vicente de Paula, confrontando com os 
Bairros Andaraí, Pontilhão e Boa Vista; daí, pelo eixo da Rua São Vicente de Paula até a sua confluência com o 
limite oeste da quadra 02.02.025; desta confluência, pelo limite oeste da quadra 02.02.025 até a sua confluência 
com a Rua Paraíba; desta confluência, pelo eixo da Rua Paraíba até a sua confluência com o limite oeste da 
quadra 02.02.116; desta confluência, pelos limites oeste, sul e leste da quadra 02.02.116, em linha reta, até a 
sua confluência com a Alameda Georges Bernanos; desta confluência, pelo eixo da Alameda Georges Bernanos 
até a sua confluência com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro, confrontando com o Bairro Vilela; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Doutor José Edwards Ribeiro até a sua confluência com a Rua Mucuri, 
confrontando com o Bairro Nossa Senhora da Penha; desta confluência, pelo eixo da Rua Mucuri até a sua 

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                        GABINETE DO PREFEITO 
 
 
 

confluência com a Rua Cruz das Almas; desta confluência, uma linha reta passando pela quadra 02.02.136 até o 
limite sul da quadra 02.02.136; deste limite sul da quadra 02.02.136, uma linha reta até o limite sul da quadra 
02.02.012; deste limite sul da quadra 02.02.012 até a sua confluência com o trecho sul da Linha Férrea, 
confrontando com o Bairro Bom Pastor; desta confluência, pelo eixo dos trechos sul e leste da Linha Férrea, 
passando pelos Bairros Jardim, Centro e Andaraí até a sua confluência com a Rua São Vicente de Paula, ponto 
inicial da demarcação. 
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16 Urias Barbosa 
de Castro  Lei 4240 06/01/10 

Começa na confluência da Avenida Jayme do Rêgo Macedo com a Rua Rio de Janeiro, confrontando com os 
Bairros Centro e Boa Morte; daí, pelo eixo da Rua Rio de Janeiro (sentido à direita) até a sua confluência com a 
Rua Silva Jardim com Cristiano Flisch; desta confluência, pelo eixo da Rua Cristiano Flisch até a sua confluência 
com a Rua Theodorio Pires; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Wellington Furtado Campos até a sua 
confluência com a Avenida Higino Teixeira de Carvalho (sentido à esquerda); desta confluência, pelo eixo da 
Avenida Higino Teixeira de Carvalho até a sua confluência com a Rua Francisco Valle (sentido à direita); desta 
confluência, pelo eixo da Rua Francisco Valle até a sua confluência com a Rua Professor Magnus Melo, 
confrontando com o Bairro Monsenhor Mário Quintão; desta confluência, pelo eixo da Rua Professor Magnus 
Melo até o final da mesma, seguindo em linha reta (sentido à direita) até a sua confluência com a divisa dos lotes 
de Inscrições Cadastrais 01.03.005.0934.0000 e 01.03.056.0948.0000, confrontando com o Bairro Santa Cecília; 
desta divisa, em linha reta, até a sua confluência com a Rua Maranhão, confrontando com o Bairro Funcionários; 
desta confluência, pelo eixo desta Rua Maranhão até a sua confluência com a Avenida Pereira Teixeira; desta 
confluência, pelo eixo desta Avenida Pereira Teixeira até a sua confluência com a Avenida Prefeito Vicente Araújo, 
desta confluência, pelo eixo da Avenida Prefeito Vicente Araújo até a sua confluência com a Rua General Antônio 
Carlos de Andrada Serpa, confrontando com o Bairro Padre Cunha; desta confluência, pelo eixo da Rua General 
Antônio Carlos de Andrada Serpa até a sua confluência com a Via Praça Zenon Caldas Renault; desta confluência, 
pelo eixo da Via Praça Zenon Caldas Renault até a sua confluência com o eixo da Avenida Jayme do Rêgo Macedo; 
desta confluência, pelo eixo da Avenida Jayme do Rêgo Macedo até a sua confluência com a Rua Rio de Janeiro, 
ponto inicial da demarcação. 

17 Vilela Lei 2425 07/11/89 

Começa na confluência da Rua Dr. Francisco José de Oliveira Leite com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro, 
confrontando com os Bairros Nossa Senhora da Penha e São José; daí, pelo eixo da Avenida Doutor José Edwards 
Ribeiro até a sua confluência com a Rua Ceará, confrontando com o Bairro Boa Vista; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Ceará até a sua confluência com o trecho leste da Linha Férrea, confrontando com o Bairro São Pedro; 
desta confluência, pelo eixo do trecho leste da Linha Férrea até a sua confluência com a divisa da quadra 
02.02.121 com a quadra 02.02.197, confrontando com o Bairro Caiçaras; desta confluência, esta divisa até a sua 
confluência com a Rua João Prenassi; desta confluência, pelo eixo da Rua João Prenassi até a sua confluência com 
a Rua Tapajós; desta confluência, pelo eixo da Rua Tapajós até a sua confluência com a Avenida Amazonas; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Amazonas até a sua confluência com a Rua Cel. Zico Carvalho, confrontando 
com o Bairro Nossa Senhora da Penha; desta confluência, pelo eixo da Rua Cel. Zico Carvalho até a sua 
confluência com a Rua Dr. Francisco José de Oliveira Leite; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr. Francisco José 
de Oliveira Leite até a sua confluência com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro, ponto inicial da demarcação. 

18 Vista Alegre Lei 3553 15/04/99 

Começa na confluência da Avenida Eliezer Henriques com a Rua Moacir Valério Gonzaga, confrontando com os 
Bairros Novo Horizonte e Santa Luzia; daí, pelo eixo da Rua Moacir Valério Gonzaga até a sua confluência com a 
Rua Sílvio Romano Quintão; desta confluência, pelo eixo da Rua Sílvio Romano Quintão, à distância de 
aproximadamente 55m (cinquenta e cinco metros) até a sua confluência com a Rua 03; deste ponto da Rua 03 até 
a sua confluência com o limite leste da quadra 01.04.083; deste limite leste da quadra 01.04.083 até a sua 
confluência com o limite leste da quadra 01.04.066; desta confluência, pelo limite leste da quadra 01.04.066 até a 
sua confluência com o Ribeirão Caieiro, confrontando com o Bairro Grogotó; desta confluência, pelo eixo do 
Ribeirão Caieiro até a sua confluência com a Rua José Campos Júnior; desta confluência, pelo eixo da Rua José 
Campos Júnior até a sua confluência com a Rua José Francisco de Oliveira, confrontando com o Bairro São 
Francisco; desta confluência, pelo eixo da Rua José Francisco de Oliveira até a sua confluência com a Rua José 
Vieira da Rocha; desta confluência, pelo eixo da Rua José Vieira da Rocha até a sua confluência com a Avenida 
Eliezer Henriques, confrontando com o Bairro Santa Efigênia; desta confluência, pelo eixo da Avenida Eliezer 
Henriques até a sua confluência com a Rua Moacir Valério Gonzaga, ponto inicial da demarcação. 
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16 Urias Barbosa 
de Castro  Lei 4240 06/01/10 

Começa na confluência da Avenida Jayme do Rêgo Macedo com a Rua Rio de Janeiro, confrontando com os 
Bairros Centro e Boa Morte; daí, pelo eixo da Rua Rio de Janeiro (sentido à direita) até a sua confluência com a 
Rua Silva Jardim com Cristiano Flisch; desta confluência, pelo eixo da Rua Cristiano Flisch até a sua confluência 
com a Rua Theodorio Pires; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Wellington Furtado Campos até a sua 
confluência com a Avenida Higino Teixeira de Carvalho (sentido à esquerda); desta confluência, pelo eixo da 
Avenida Higino Teixeira de Carvalho até a sua confluência com a Rua Francisco Valle (sentido à direita); desta 
confluência, pelo eixo da Rua Francisco Valle até a sua confluência com a Rua Professor Magnus Melo, 
confrontando com o Bairro Monsenhor Mário Quintão; desta confluência, pelo eixo da Rua Professor Magnus 
Melo até o final da mesma, seguindo em linha reta (sentido à direita) até a sua confluência com a divisa dos lotes 
de Inscrições Cadastrais 01.03.005.0934.0000 e 01.03.056.0948.0000, confrontando com o Bairro Santa Cecília; 
desta divisa, em linha reta, até a sua confluência com a Rua Maranhão, confrontando com o Bairro Funcionários; 
desta confluência, pelo eixo desta Rua Maranhão até a sua confluência com a Avenida Pereira Teixeira; desta 
confluência, pelo eixo desta Avenida Pereira Teixeira até a sua confluência com a Avenida Prefeito Vicente Araújo, 
desta confluência, pelo eixo da Avenida Prefeito Vicente Araújo até a sua confluência com a Rua General Antônio 
Carlos de Andrada Serpa, confrontando com o Bairro Padre Cunha; desta confluência, pelo eixo da Rua General 
Antônio Carlos de Andrada Serpa até a sua confluência com a Via Praça Zenon Caldas Renault; desta confluência, 
pelo eixo da Via Praça Zenon Caldas Renault até a sua confluência com o eixo da Avenida Jayme do Rêgo Macedo; 
desta confluência, pelo eixo da Avenida Jayme do Rêgo Macedo até a sua confluência com a Rua Rio de Janeiro, 
ponto inicial da demarcação. 

17 Vilela Lei 2425 07/11/89 

Começa na confluência da Rua Dr. Francisco José de Oliveira Leite com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro, 
confrontando com os Bairros Nossa Senhora da Penha e São José; daí, pelo eixo da Avenida Doutor José Edwards 
Ribeiro até a sua confluência com a Rua Ceará, confrontando com o Bairro Boa Vista; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Ceará até a sua confluência com o trecho leste da Linha Férrea, confrontando com o Bairro São Pedro; 
desta confluência, pelo eixo do trecho leste da Linha Férrea até a sua confluência com a divisa da quadra 
02.02.121 com a quadra 02.02.197, confrontando com o Bairro Caiçaras; desta confluência, esta divisa até a sua 
confluência com a Rua João Prenassi; desta confluência, pelo eixo da Rua João Prenassi até a sua confluência com 
a Rua Tapajós; desta confluência, pelo eixo da Rua Tapajós até a sua confluência com a Avenida Amazonas; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Amazonas até a sua confluência com a Rua Cel. Zico Carvalho, confrontando 
com o Bairro Nossa Senhora da Penha; desta confluência, pelo eixo da Rua Cel. Zico Carvalho até a sua 
confluência com a Rua Dr. Francisco José de Oliveira Leite; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr. Francisco José 
de Oliveira Leite até a sua confluência com a Avenida Doutor José Edwards Ribeiro, ponto inicial da demarcação. 

18 Vista Alegre Lei 3553 15/04/99 

Começa na confluência da Avenida Eliezer Henriques com a Rua Moacir Valério Gonzaga, confrontando com os 
Bairros Novo Horizonte e Santa Luzia; daí, pelo eixo da Rua Moacir Valério Gonzaga até a sua confluência com a 
Rua Sílvio Romano Quintão; desta confluência, pelo eixo da Rua Sílvio Romano Quintão, à distância de 
aproximadamente 55m (cinquenta e cinco metros) até a sua confluência com a Rua 03; deste ponto da Rua 03 até 
a sua confluência com o limite leste da quadra 01.04.083; deste limite leste da quadra 01.04.083 até a sua 
confluência com o limite leste da quadra 01.04.066; desta confluência, pelo limite leste da quadra 01.04.066 até a 
sua confluência com o Ribeirão Caieiro, confrontando com o Bairro Grogotó; desta confluência, pelo eixo do 
Ribeirão Caieiro até a sua confluência com a Rua José Campos Júnior; desta confluência, pelo eixo da Rua José 
Campos Júnior até a sua confluência com a Rua José Francisco de Oliveira, confrontando com o Bairro São 
Francisco; desta confluência, pelo eixo da Rua José Francisco de Oliveira até a sua confluência com a Rua José 
Vieira da Rocha; desta confluência, pelo eixo da Rua José Vieira da Rocha até a sua confluência com a Avenida 
Eliezer Henriques, confrontando com o Bairro Santa Efigênia; desta confluência, pelo eixo da Avenida Eliezer 
Henriques até a sua confluência com a Rua Moacir Valério Gonzaga, ponto inicial da demarcação. 

 
 

ANEXO II
Memorial Descritivo

Bairros Instituídos por esta Lei e respectivas delimitações

                                
 

 
 

Ordem  Denominação Delimitações 

1 Aeroporto 

Começa na confluência do Córrego do Sapé com o Córrego da Lavrinha, ponto divisório com os Bairros Dom Bosco e Do 
Campo, pelo eixo do Córrego da Lavrinha (à esquerda), sentido à Rua Pedro Bonato até a sua confluência com o terceiro 
córrego sem denominação; desta confluência, pelo eixo deste córrego sem denominação (à esquerda) em linha reta até a sua 
confluência com o trecho sul da Linha Férrea; desta confluência, pelo eixo do trecho sul da Linha Férrea até o ponto de 
coordenadas latitude 628915,30 e longitude 7648266,00; deste ponto, em linha reta até a nascente de um córrego sem 
denominação; desta confluência da nascente segue em linha reta até a confluência com o Córrego Sá Fortes; desta 
confluência do Córrego Sá Fortes até a sua confluência com o Córrego da Lavrinha (à esquerda); desta confluência, pelo eixo 
deste Córrego da Lavrinha (à esquerda) até a confluência do Córrego do Sapé, ponto inicial da demarcação. 

2 Água Santa 

Começa na confluência da Rua Antônio Tafuri de Melo com a Rua Joaquim de Carvalho, confrontando com o Bairro São 
Pedro; pelo eixo da Rua Joaquim de Carvalho até a sua confluência com a Rua N. Senhora dos Remédios; desta confluência, 
pelo eixo da Rua N. Senhora dos Remédios até a sua confluência com a Travessa N. Senhora dos Remédios; desta confluência, 
pelo eixo da Travessa N. Senhora dos Remédios até a sua confluência com a Rua Irmã Catarina de Miranda; desta confluência, 
pelo eixo da Rua Irmã Catarina de Miranda até a sua confluência com a Rua Sem Denominação (à Esquerda); desta 
confluência, pelo eixo da Rua Sem Denominação (à Esquerda) até a sua confluência com a Rua Maria José de Miranda; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Maria José de Miranda até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.107; desta divisa até 
o limite nordeste da quadra 02.03.107 até a sua confluência em linha reta com a Rodovia BR 040 (sentido Belo Horizonte); 
desta confluência, pelo eixo da Rodovia BR 040 (sentido Belo Horizonte) até o ponto de coordenadas latitude 629839,79 e 
longitude 7655543,70; deste ponto, em linha reta até a Rua Brasilino Alexandre  de Andrade, confrontando com o Bairro 
Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo da Rua Brasilino Alexandre de Andrade até a sua confluência com a Rua C; desta 
confluência, pelo eixo da Rua C até a sua confluência com a Rodovia BR 265 (Sentido Alto Rio Doce); desta confluência, pelo 
eixo da Rodovia BR 265 (Sentido Alto Rio Doce) até a sua confluência com a Rua José Braz Rosa; desta confluência, pelo eixo 
da Rua José Braz Rosa até a sua confluência com a Rua José Albino Pereira; desta confluência, pelo eixo da Rua José Albino 
Pereira até a sua confluência com a Rua Água Santa; desta confluência, o eixo da Rua Água Santa até a sua confluência com a 
Rua Expedicionário Idário Santa Rosa; desta confluência, o eixo da Rua Expedicionário Idário Santa Rosa até a sua confluência 
com a Avenida Ressaquinha; desta confluência, o eixo da Avenida Ressaquinha até a sua confluência com a Praça Professora 
Egercina Vianna Alves, confrontando com o Bairro São Pedro; desta confluência, o eixo da Praça Professora Egercina Vianna 
Alves até a sua confluência com a Rua Antônio Tafuri de Melo; desta confluência, o eixo da Rua Antônio Tafuri de Melo até a 
confluência com a Rua Joaquim de Carvalho, ponto inicial da demarcação. 

3 Andaraí 

Começa na confluência da Praça João Camilo dos Santos com a Rua São Vicente de Paula, pelo eixo da Rua São Vicente de 
Paula até a sua confluência com o trecho sul da Linha Férrea, sentido Estação Ferroviária de Barbacena, confrontando com os 
Bairros Boa Vista e São José; desta confluência, à distância de aproximadamente 305m (trezentos e cinco metros) até a sua 
confluência com o Bairro Centro; desse ponto, em linha reta, à distância de aproximadamente 65m (sessenta e cinco metros) 
até a sua confluência com o ramal da Linha Férrea; desta confluência, pelo eixo deste ramal da Linha Férrea, sentido 
Pontilhão, até a sua confluência com a Praça João Camilo dos Santos, ponto inicial da demarcação. 

4 Boa Morte 

Começa na confluência da Rua Dr. Cláudio com a Rua José Discacciatti, confrontando com o Bairro Santa Tereza, daí pelo eixo 
da Rua José Discacciati até a sua confluência com a Rua Afonso Penna; desta confluência, pelo eixo da Rua Afonso Penna até 
a sua confluência com a Rua Déa Navarro Ananias; desta confluência, o eixo da Rua Déa Navarro Ananias até a sua 
confluência com a Rua Lydia Weyers; desta confluência, pelo eixo da Rua Lydia Weyers até a sua confluência com a Rua 
Campos Salles; desta confluência, o eixo da Rua Campos Salles até a sua confluência com uma Rua Álvaro Jabur; desta 
confluência, pelo eixo desta Rua Álvaro Jabur até a sua confluência com a Avenida Cristo Rei; desse ponto, segue em linha 
reta até a sua confluência com o Córrego Laje, confrontando com o Bairro Monsenhor Mário Quintão; desta confluência, o 
eixo do Córrego Laje até a sua confluência com a Rua Professor Magnus Melo; desta confluência, pelo eixo da Rua Professor 
Magnus Melo, até a sua confluência com a Avenida Higino Teixeira de Carvalho, confrontando com o Bairro Urias Barbosa de 
Castro; desta confluência, o eixo desta Avenida Higino Teixeira de Carvalho, até a sua confluência com a Rua Engenheiro 
Wellington Furtado campos (primeira à direita da Avenida Sanitária); desta confluência, o eixo desta Rua Engenheiro 
Wellington Furtado campos até a sua confluência com a Rua Cristiano Flisch; desta confluência, pelo eixo da Rua Cristiano 
Flisch até a sua confluência com a Rua Rio Janeiro; desta confluência, pelo eixo da Rua Rio Janeiro até a sua confluência com 
o eixo da Avenida Jayme do Rêgo Macedo, confrontando com o Centro; desta confluência, pelo eixo da Avenida Jayme do 
Rêgo Macedo até a sua confluência com o eixo da Rua Norma Stefani; desta confluência, pelo eixo da Rua Norma Stefani até 
a sua confluência com o eixo da Rua Vereador Amarílio Augusto de Paula; desta confluência, o eixo da Rua Vereador Amarílio 
Augusto de Paula até a sua confluência com a Rua Júlio Augusto de Araújo (primeira à direita da Rua Vereador Amarílio 
Augusto de Paula; desta confluência, pelo eixo desta Rua Júlio Augusto de Araújo até a sua confluência com a Via da Praça 
Soares Ferreira; desta confluência, pelo eixo da Via da Praça Soares Ferreira até a sua confluência com o Beco Prof. Carlos 
Benjamim Gonçalves; desta confluência, pelo eixo do Beco Prof. Carlos Benjamim Gonçalves até a sua confluência com a Rua 
Marquês de Maricá; desta confluência, pelo eixo da Rua Marquês de Maricá até a sua confluência com a Rua Tancredo 
Esteves, confrontando com o Bairro do Campo; desta confluência, pelo eixo da Rua Tancredo Esteves até a sua confluência 
com o Córrego do Despejo ou Benta; desta confluência, o eixo deste Córrego do Despejo ou Benta até a sua confluência com 
um córrego sem denominação (primeiro à direita), confrontando com o Bairro Roman; desta confluência, pelo eixo deste 
córrego sem denominação (primeiro à direita) até alcançar a linha reta com a Rua Dr.Cláudio, confrontando com o Bairro 
Doutor Geraldo Xavier; pelo eixo da Rua Dr.Cláudio até a sua confluência com a Rua José Discacciatti, ponto inicial da 
demarcação. 

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

5 Boa Vista 

Começa na confluência da Alameda Georges Bernanos com o limite leste da quadra 02.02.116, confrontando o Bairro São 
José; dos limites leste, sul e oeste da quadra 02.02.116 até a sua confluência com a Rua Paraíba; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Paraíba até a sua confluência com o limite oeste da quadra 02.02.025; desta confluência, o limite oeste da 
quadra 02.02.025 até a sua confluência, em linha quebrada, com a Rua São Vicente de Paula; desta confluência, a Rua São 
Vicente de Paula, até a sua confluência com o trecho leste da Linha Férrea, sentido Belo Horizonte, confrontando com os 
Bairros Andaraí e Pontilhão; desta confluência, pelo eixo do trecho leste da Linha Férrea até a sua confluência com a Rua 
Ceará, confrontando com os Bairros São Pedro e Vilela; desta confluência, pelo eixo da Rua Ceará até a sua confluência 
com a Alameda Georges Bernanos; desta confluência, pelo eixo da Alameda Georges Bernanos até a sua confluência com o 
limite leste da quadra 02.02.116, ponto inicial da demarcação. 

6 Bom Pastor 

Começa na confluência da Rua Sabino Ferreira  com a Praça Dom Bosco; pelo eixo da Praça Dom Bosco, que confronta com 
o Bairro Nossa Senhora do Carmo, até a divisa da quadra 02.01.044 com a quadra 02.01.048; desta divisa em linha reta até 
o encontro do Córrego da Lavrinha com o Córrego Sem Denominação; deste encontro segue em linha reta até a 
confluência com a Linha Férrea; desta confluência pelo eixo da Linha Férrea até a sua confluência com a divisa da quadra 
02.01.007 com a quadra 02.01.048, que confronta com os Bairros São José e Jardim; desta confluência, pela linha divisória 
das mesmas quadras até a divisa da quadra 02.01.011 com a quadra 02.01.048, prosseguindo por esta divisa em linha reta 
até a Rua Dirce Vieira; desta confluência pelo eixo da Rua Dirce Vieira até a sua confluência com a Rua Antônio Matias de 
Lima; desta confluência, pelo eixo da Rua Antônio Matias de Lima até a sua confluência com a Rua Engenheiro Pedro Victor 
Renault; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a sua confluência com a Rua Antônio 
Siervo, confrontando com os Bairros do Campo e Nossa Senhora do Carmo; desta confluência, pelo eixo da Rua Antônio 
Siervo até a sua confluência com a Rua Santa Rita Durão; desta confluência, pelo eixo da Rua Santa Rita Durão até a 
confluência com a Rua Embaixador José Bonifácio; daí, pelo eixo da Rua Embaixador José Bonifácio até a sua confluência 
com a Rua Sabino Ferreira desta confluência, pelo eixo da Rua Sabino Ferreira até a Praça Dom Bosco, ponto inicial da 
demarcação. 

7 Caiçaras 

Começa na confluência da Avenida São Francisco com a Avenida Paraná, na divisa com o Bairro Nossa Senhora da Penha; 
daí, pelo eixo da Avenida Paraná até a sua confluência com a Avenida Amazonas; desta confluência, pelo eixo da Avenida 
Amazonas até a sua confluência com a Rua Cel. Zico Carvalho e, novamente pelo eixo da Avenida Amazonas, na divisa do 
Bairro Vilela, prosseguindo pelo eixo da Avenida Amazonas até sua confluência com a Rua Tapajós; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Tapajós até a sua confluência com a Rua João Prenassi; desta confluência, pelo eixo da Rua João Prenassi até a 
sua confluência com a Rua Engenheiro Antônio J. A. de Souza, atravessando esta rua, em reta por linha quebrada, até a 
divisa da quadra 02.02.121 com a quadra 02.02.197 e, deste ponto em linha reta até a Linha Férrea, ponto de divisa entre 
as quadras 02.02.121 e 02.02.197, com o Bairro São Pedro; desta confluência, pelo eixo do trecho leste da Linha Férrea, 
sentido “BR-040”, atravessa a rodovia “BR-040”, prosseguindo pelo eixo da Linha Férrea, confrontando ainda com o Bairro 
São Pedro até a confluência da Linha Férrea com o terceiro córrego sem denominação (sentido a direita); desta 
confluência, pelo eixo do terceiro córrego sem denominação (sentido a direita) até a nascente do mesmo córrego e, desta 
nascente, em linha reta até a sua confluência com a pista de entrada da Rodovia BR 040; desta confluência, confrontando 
com o Bairro Nova Suíça, seguindo pelo eixo da pista de entrada da Rodovia BR 040 até a sua confluência com a Rodovia BR 
040; desta confluência, pelo eixo da Rodovia BR 040, confrontando com o Bairro Nova Suíça e depois com o Bairro 
Ipanema, pelo mesmo eixo da Rodovia BR-040 (sentido Belo Horizonte), confrontando depois com o Bairro Nossa Senhora 
da Penha até alcançar em linha reta a confluência da Avenida São Francisco com a Avenida Paraná, ponto inicial da 
demarcação. 

8 Caminho Novo 

Começa na confluência da Rua Corina Pinheiro Trindade com a Praça Francisco Carlos da Rocha, confrontando com o Bairro 
São Pedro; daí, pelo eixo da Praça Francisco Carlos da Rocha até a sua confluência com a Rua Sebastião José Pereira; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Sebastião José Pereira até a sua confluência com a Rua Olegário Rabello da Fonseca; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Olegário Rabello da Fonseca até a sua confluência com a Rua Doutor Cruz Machado; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Doutor Cruz Machado até a sua confluência com a Rua Luiz Gava; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Luiz Gava até a sua confluência com a Avenida D. Pedro II; desta confluência, pelo eixo da Avenida D. Pedro II até a 
sua confluência com a Rua Dr.Galdino Abranches; pelo eixo desta Rua Dr.Galdino Abranches até a confluência da mesma 
com a Rua Cesário Alvim; desta confluência, pelo eixo da Rua Cesário Alvim até a sua confluência com a Rua João Moreira 
Vidigal, onde passa a confrontar com o Bairro Pontilhão, prosseguindo pelo eixo da Rua Cesário Alvim até sua confluência 
com a Rua Major Diniz; desta confluência, pelo eixo da Rua Major Diniz até a sua confluência com as Ruas Pernambuco e 
José Leite Furtado, ponto divisório dos Bairros Santa Efigênia e Pontilhão; desta confluência, pelo eixo da Rua José Leite 
Furtado, confrontando com o Bairro Santa Efigênia, até o limite da quadra 02.03.271 com o limite da quadra 02.03.060; o 
eixo em linha reta da quadra 02.03.271 com 02.03.060 até a Rua Celuta Maia; pelo eixo da Rua Celuta Maia na extensão 
aproximada de 17,00m (dezessete metros), onde volta à esquerda em ângulo com o início da quadra 02.03.057; desta 
confluência, pela divisa da quadra 02.03.057 até a sua confluência com uma Rua Sem Denominação; deste eixo (ao final) da 
Rua Sem Denominação até a confluência com o Córrego Santo Antônio, ponto divisório com os Bairros Santa Efigênia e 
Santo Antônio, prosseguindo desta confluência em linha reta até entroncamento da Rua Expedito Siqueira da Silva com 
Rua Horácio Campos Belo, confrontando com o Bairro Santo Antônio; deste entroncamento segue até a sua confluência 
com a Praça Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo da Praça Santo Antônio, voltando em linha reta à distância de 
aproximadamente 17,00m (dezessete metros) até a Rua Demétrio Ribeiro que atravessa, prosseguindo em ângulo agudo, à 
distância de 33,00m (trinta e três metros) em linha reta até o limite extremo norte da quadra 02.03.171; do limite norte da 
quadra 02.03.171 até o entroncamento das Ruas: Álvaro de Azeredo Coutinho, Eduardo Coelho da Silva e Dr.Eduardo 
Pereira de Rezende, confrontando, então, com o Bairro São Pedro; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr.Eduardo Pereira 
de Rezende até a sua confluência com a com a Rua Corina Pinheiro Trindade; desta confluência, pelo eixo da Rua Corina 
Pinheiro Trindade até a sua confluência com a Praça Francisco Carlos da Rocha, divisa com o Bairro São Pedro, ponto inicial 
da demarcação. 

 



BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 06 DE OUTUBRO DE 2015 - EDIÇÃO EXTRA

5

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

5 Boa Vista 

Começa na confluência da Alameda Georges Bernanos com o limite leste da quadra 02.02.116, confrontando o Bairro São 
José; dos limites leste, sul e oeste da quadra 02.02.116 até a sua confluência com a Rua Paraíba; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Paraíba até a sua confluência com o limite oeste da quadra 02.02.025; desta confluência, o limite oeste da 
quadra 02.02.025 até a sua confluência, em linha quebrada, com a Rua São Vicente de Paula; desta confluência, a Rua São 
Vicente de Paula, até a sua confluência com o trecho leste da Linha Férrea, sentido Belo Horizonte, confrontando com os 
Bairros Andaraí e Pontilhão; desta confluência, pelo eixo do trecho leste da Linha Férrea até a sua confluência com a Rua 
Ceará, confrontando com os Bairros São Pedro e Vilela; desta confluência, pelo eixo da Rua Ceará até a sua confluência 
com a Alameda Georges Bernanos; desta confluência, pelo eixo da Alameda Georges Bernanos até a sua confluência com o 
limite leste da quadra 02.02.116, ponto inicial da demarcação. 

6 Bom Pastor 

Começa na confluência da Rua Sabino Ferreira  com a Praça Dom Bosco; pelo eixo da Praça Dom Bosco, que confronta com 
o Bairro Nossa Senhora do Carmo, até a divisa da quadra 02.01.044 com a quadra 02.01.048; desta divisa em linha reta até 
o encontro do Córrego da Lavrinha com o Córrego Sem Denominação; deste encontro segue em linha reta até a 
confluência com a Linha Férrea; desta confluência pelo eixo da Linha Férrea até a sua confluência com a divisa da quadra 
02.01.007 com a quadra 02.01.048, que confronta com os Bairros São José e Jardim; desta confluência, pela linha divisória 
das mesmas quadras até a divisa da quadra 02.01.011 com a quadra 02.01.048, prosseguindo por esta divisa em linha reta 
até a Rua Dirce Vieira; desta confluência pelo eixo da Rua Dirce Vieira até a sua confluência com a Rua Antônio Matias de 
Lima; desta confluência, pelo eixo da Rua Antônio Matias de Lima até a sua confluência com a Rua Engenheiro Pedro Victor 
Renault; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a sua confluência com a Rua Antônio 
Siervo, confrontando com os Bairros do Campo e Nossa Senhora do Carmo; desta confluência, pelo eixo da Rua Antônio 
Siervo até a sua confluência com a Rua Santa Rita Durão; desta confluência, pelo eixo da Rua Santa Rita Durão até a 
confluência com a Rua Embaixador José Bonifácio; daí, pelo eixo da Rua Embaixador José Bonifácio até a sua confluência 
com a Rua Sabino Ferreira desta confluência, pelo eixo da Rua Sabino Ferreira até a Praça Dom Bosco, ponto inicial da 
demarcação. 

7 Caiçaras 

Começa na confluência da Avenida São Francisco com a Avenida Paraná, na divisa com o Bairro Nossa Senhora da Penha; 
daí, pelo eixo da Avenida Paraná até a sua confluência com a Avenida Amazonas; desta confluência, pelo eixo da Avenida 
Amazonas até a sua confluência com a Rua Cel. Zico Carvalho e, novamente pelo eixo da Avenida Amazonas, na divisa do 
Bairro Vilela, prosseguindo pelo eixo da Avenida Amazonas até sua confluência com a Rua Tapajós; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Tapajós até a sua confluência com a Rua João Prenassi; desta confluência, pelo eixo da Rua João Prenassi até a 
sua confluência com a Rua Engenheiro Antônio J. A. de Souza, atravessando esta rua, em reta por linha quebrada, até a 
divisa da quadra 02.02.121 com a quadra 02.02.197 e, deste ponto em linha reta até a Linha Férrea, ponto de divisa entre 
as quadras 02.02.121 e 02.02.197, com o Bairro São Pedro; desta confluência, pelo eixo do trecho leste da Linha Férrea, 
sentido “BR-040”, atravessa a rodovia “BR-040”, prosseguindo pelo eixo da Linha Férrea, confrontando ainda com o Bairro 
São Pedro até a confluência da Linha Férrea com o terceiro córrego sem denominação (sentido a direita); desta 
confluência, pelo eixo do terceiro córrego sem denominação (sentido a direita) até a nascente do mesmo córrego e, desta 
nascente, em linha reta até a sua confluência com a pista de entrada da Rodovia BR 040; desta confluência, confrontando 
com o Bairro Nova Suíça, seguindo pelo eixo da pista de entrada da Rodovia BR 040 até a sua confluência com a Rodovia BR 
040; desta confluência, pelo eixo da Rodovia BR 040, confrontando com o Bairro Nova Suíça e depois com o Bairro 
Ipanema, pelo mesmo eixo da Rodovia BR-040 (sentido Belo Horizonte), confrontando depois com o Bairro Nossa Senhora 
da Penha até alcançar em linha reta a confluência da Avenida São Francisco com a Avenida Paraná, ponto inicial da 
demarcação. 

8 Caminho Novo 

Começa na confluência da Rua Corina Pinheiro Trindade com a Praça Francisco Carlos da Rocha, confrontando com o Bairro 
São Pedro; daí, pelo eixo da Praça Francisco Carlos da Rocha até a sua confluência com a Rua Sebastião José Pereira; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Sebastião José Pereira até a sua confluência com a Rua Olegário Rabello da Fonseca; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Olegário Rabello da Fonseca até a sua confluência com a Rua Doutor Cruz Machado; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Doutor Cruz Machado até a sua confluência com a Rua Luiz Gava; desta confluência, pelo eixo 
da Rua Luiz Gava até a sua confluência com a Avenida D. Pedro II; desta confluência, pelo eixo da Avenida D. Pedro II até a 
sua confluência com a Rua Dr.Galdino Abranches; pelo eixo desta Rua Dr.Galdino Abranches até a confluência da mesma 
com a Rua Cesário Alvim; desta confluência, pelo eixo da Rua Cesário Alvim até a sua confluência com a Rua João Moreira 
Vidigal, onde passa a confrontar com o Bairro Pontilhão, prosseguindo pelo eixo da Rua Cesário Alvim até sua confluência 
com a Rua Major Diniz; desta confluência, pelo eixo da Rua Major Diniz até a sua confluência com as Ruas Pernambuco e 
José Leite Furtado, ponto divisório dos Bairros Santa Efigênia e Pontilhão; desta confluência, pelo eixo da Rua José Leite 
Furtado, confrontando com o Bairro Santa Efigênia, até o limite da quadra 02.03.271 com o limite da quadra 02.03.060; o 
eixo em linha reta da quadra 02.03.271 com 02.03.060 até a Rua Celuta Maia; pelo eixo da Rua Celuta Maia na extensão 
aproximada de 17,00m (dezessete metros), onde volta à esquerda em ângulo com o início da quadra 02.03.057; desta 
confluência, pela divisa da quadra 02.03.057 até a sua confluência com uma Rua Sem Denominação; deste eixo (ao final) da 
Rua Sem Denominação até a confluência com o Córrego Santo Antônio, ponto divisório com os Bairros Santa Efigênia e 
Santo Antônio, prosseguindo desta confluência em linha reta até entroncamento da Rua Expedito Siqueira da Silva com 
Rua Horácio Campos Belo, confrontando com o Bairro Santo Antônio; deste entroncamento segue até a sua confluência 
com a Praça Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo da Praça Santo Antônio, voltando em linha reta à distância de 
aproximadamente 17,00m (dezessete metros) até a Rua Demétrio Ribeiro que atravessa, prosseguindo em ângulo agudo, à 
distância de 33,00m (trinta e três metros) em linha reta até o limite extremo norte da quadra 02.03.171; do limite norte da 
quadra 02.03.171 até o entroncamento das Ruas: Álvaro de Azeredo Coutinho, Eduardo Coelho da Silva e Dr.Eduardo 
Pereira de Rezende, confrontando, então, com o Bairro São Pedro; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr.Eduardo Pereira 
de Rezende até a sua confluência com a com a Rua Corina Pinheiro Trindade; desta confluência, pelo eixo da Rua Corina 
Pinheiro Trindade até a sua confluência com a Praça Francisco Carlos da Rocha, divisa com o Bairro São Pedro, ponto inicial 
da demarcação. 

 

                                
 
 

Ordem  Denominação Delimitações 

9 Centro 

Começa na confluência da Praça da Bandeira com o eixo da Rua Freire de Andrade, confrontando com o Bairro Jardim, 
prosseguindo pelo eixo da Rua Freire de Andrade até a sua confluência com a Praça Padre Correia; desta confluência, pelo 
eixo da Praça Padre Correia até o eixo da Rua Monsenhor João Gonçalves; desta confluência, pelo eixo da Rua Monsenhor 
João Gonçalves até a Via Férrea, seguindo pelo eixo desta até a confrontação com os Bairros Jardim e São José, 
prosseguindo pelo eixo da Via Férrea, até o entroncamento desta com a Rua Santos Dumont; deste ponto prosseguindo 
pelo eixo da Via Férrea na extensão aproximada de 315m (trezentos e quinze metros) onde encontra o ponto de 
confrontação com o Bairro Andaraí; deste ponto em linha reta à distância aproximada de 65m (sessenta e cinco metros) 
onde encontra o ponto de confrontação com o Bairro Pontilhão; deste ponto em linha reta à distância aproximada de 
116m (cento e dezesseis metros) até a confluência deste eixo com o Córrego “da Aeronáutica”, seguindo pelo eixo deste 
córrego até a confluência das Rua Benjamim Constnat e Padre Cunha, seguindo pelo eixo da Rua Padre Cunha, 
confrontando com o Bairro Pontilhão, até a Avenida Marechal Floriano Peixoto que atravessa, seguindo pelo eixo da 
Avenida Irmã Paula Boisseau até o eixo da rua Dr. Pena, confrontando com o Bairro São Sebastião, prossegue pelo eixo da 
Rua Dr. Pena até a Praça Presidente Antônio Carlos, pelo eixo da Praça Presidente Antônio Carlos até o entroncamento 
desta com a Avenida Coronel José Máximo, pelo eixo desta Avenida até sua confluência com a Avenida Governador 
Benedito Valadares, pelo eixo desta Avenida até a Rua Ferdinando Ceolin, ponto divisório entre os Bairros São Sebastião e 
Padre Cunha; pelo eixo da Rua Ferdinando Ceolin até a confluência com a Rua Francisco Xavier Pereira de Souza, 
confrontando com o Bairro Padre Cunha, deste ponto em linha reta à confluência das Ruas Bárbara Heliodora e Padre 
Anchieta até o entroncamento da Rua General Antônio Carlos de Andrada Serpa, ponto divisório entre os Bairros Centro, 
Padre Cunha e Urias Barbosa; com a Praça Zenon Caldas Renault, pelo eixo desta Praça, até o entroncamento com as 
Avenidas “Pereira Teixeira” e “Jayme do Rego Macedo”; prosseguindo pelo eixo da Avenida Jayme do Rego Macedo até o 
entroncamento da Rua Rio de Janeiro, ponto divisório com o Bairro Boa Morte; continua pelo eixo da Avenida Jayme do 
Rêgo Macedo e depois pelo eixo da Rua Norma Stefani até a confluência com a Rua Vereador Amarílio Augusto de Paula; 
pelo eixo desta rua até a confluência com a Rua José Thadeu Cury, pelo eixo desta até a Rua Júlio Augusto de Araújo, e pelo 
eixo da rua Júlio Augusto de Araújo até a Praça Soares Ferreira pelo eixo da Praça Soares Ferreira, virando à esquerda até a 
Rua José Bonifácio; atravessa a Rua José Bonifácio, descendo pelo Beco Prof. Carlos Benjamim Gonçalves pelo respectivo 
eixo, até a Rua Marquês de Maricá, confrontando com o Bairro Boa Morte, pelo eixo da Rua Marquês de Maricá até a 
confluência da Rua Gonçalves Dias, pelo eixo da Rua Gonçalves Dias até a confluência desta com a Rua Piratinin, 
confrontando com o Bairro São Geraldo; pelo eixo da Rua Piratinin, à direita, até a confluência com a Rua Aniceto Puiatti; 
pelo eixo da Rua Aniceto Puiatti até a confluência com a Rua Virgílio Melo Franco, prosseguindo pelo eixo da Rua Virgílio de 
Melo Franco com a Rua Fleming; desta confluência, pelo eixo da Rua Fleming até a Rua José Felipe Sad; deste ponto da Rua 
José Felipe Sad segue em linha quebrada até a divisa dos lotes 04 e 05 da quadra 01.01.013; destes lotes 04 e 05 da quadra 
01.01.013, seguindo uma distância de aproximadamente 41m (quarenta e um metros) em linha reta; deste ponto segue à 
esquerda uma distância de aproximadamente 34m (trinta e quatro metros); deste ponto segue o contorno ao fundo dos 
lotes da Rua José Aureliano Dias até a divisa dos lotes que fazem frente para Praça da Bandeira, ponto inicial da 
demarcação. 

10 Diniz 

Começa na confluência da Via Praça Eurico Gaspar Dutra com a Rua José Alencar Campos, confrontando com o Bairro 
Pontilhão; pelo eixo da Rua José Alencar Campos até a sua confluência com a Avenida José Francisco Bias Fortes de Abreu, 
onde confronta com o Bairro São Sebastião; desta confluência, pelo eixo da Avenida José Francisco Bias Fortes de Abreu  
até a sua confluência com a Rua Adolfo de Carvalho, onde confronta com o Bairro Funcionários; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Adolfo de Carvalho à distância de 313m (trezentos e treze metros) até a sua confluência, em linha reta, com o 
entroncamento da Rua Paulo Vieira e, deste ponto, até a sua confluência com a Rua Adolfo de Carvalho, confrontando com 
o Bairro Nossa Senhora Aparecida; desta confluência, pelo eixo da Rua Adolfo de Carvalho até a sua confluência com a 
Avenida 14 de Agosto; desta confluência, pelo eixo da Avenida 14 de Agosto até a divisa, em linha reta, do eixo da quadra 
01.04.112 com a quadra 01.03.239, onde confronta com o Bairro Floresta; desta confluência, esta divisa, em linha reta até 
o Córrego do Frigorífico; desta confluência, pelo eixo do Córrego do Frigorífico até a sua confluência com a Avenida Sobral 
Pinto, confrontando com o Bairro Grogotó; desta confluência, pelo eixo da Avenida Sobral Pinto até o seu entroncamento 
com a Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes; deste ponto, em linha reta até a sua confluência com a divisa da quadra 
01.04.079; deste eixo da quadra 01.04.079 até a divisa da quadra 01.04.142; deste eixo, em linha reta, da quadra 01.04.142 
até a sua confluência com a Rua Ex Combatente Sargento Dionísio de Souza; desta confluência, pelo eixo da Rua Ex 
Combatente Sargento Dionísio de Souza até a sua confluência com a Rua Subtenente Moacir Carvalho de Oliveira; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Subtenente Moacir Carvalho de Oliveira até a sua confluência com a Rua Ex Combatente 
Paulo Belo; desta confluência, pelo eixo da Rua Ex Combatente Paulo Belo até a sua confluência com o Beco Otávio Alves; 
desta confluência, pelo eixo do Beco Otávio Alves até a sua confluência com a divisa da quadra 01.04.082 com as quadras 
01.04.140 e 01.04.143; desta confluência, por esta divisa, em linha reta, até a sua confluência com a Rua Casemiro de 
Abreu; desta confluência, pelo eixo da Rua Casemiro de Abreu até a sua confluência com a Rua Evangelina da Cunha Malta; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Evangelina da Cunha Malta até a sua confluência com a Via da Praça Antônio José 
Teixeira; desta confluência, o eixo da Via da Praça Antônio José Teixeira até a sua confluência com a Rua José Alfenas 
Vidigal; desta confluência, pelo eixo da Rua José Alfenas Vidigal até a sua confluência com a divisa, ao fundo, dos lotes da 
quadra 01.04.059 que faz frente para a Rua Dalmo Apolinário dos Santos; desta confluência, as divisas ao fundo dos lotes 
da quadra 01.04.059 que fazem frente para a Rua Dalmo Apolinário dos Santos até a sua confluência com a Rua Professor 
Elpídio Alevato; desta confluência, pelo eixo da Rua Professor Elpídio Alevato até a sua confluência com a Rua Professor 
Pires de Morais; desta confluência, pelo eixo da Rua Professor Pires de Morais até a sua confluência com a Via Praça Eurico 
Gaspar Dutra; desta confluência, pelo eixo da Via Praça Eurico Gaspar Dutra até a sua confluência com a Rua José Alencar 
Campos, ponto inicial da demarcação. 

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

11 Do Campo 

Começa na confluência da Rua Celeste Souza Campos, pelo eixo da Rua Celeste Souza Campos até o limite oeste da quadra 
01.01.173 (em linha reta), confrontando com o Bairro Roman; deste eixo da quadra 01.01.173 (em linha reta) até o limite 
oeste da quadra 01.01.172 (em linha reta); deste eixo da quadra 01.01.172 até a sua confluência com a Rua Cristovam 
Lobato Campos; desta confluência, pelo eixo da Rua Cristovam Lobato Campos até a sua confluência com a Rua Brigadeiro 
Eduardo Gomes; desta confluência, pelo eixo da Rua Brigadeiro Eduardo Gomes até a sua confluência com o limite sul da 
quadra 01.01.034; desta confluência, os limites sul e oeste da quadra 01.01.034 até a sua confluência com a Avenida 
Amilcar Savassi; desta confluência, pelo eixo da Avenida Amilcar Savassi até a sua confluência com um Córrego Sem 
Denominação (décimo primeiro afluente à direita do Córrego do Despejo ou Benta); desta confluência, pelo eixo do 
Córrego Sem Denominação até a sua confluência com o Córrego do Despejo ou Benta; desta confluência, pelo eixo do 
Córrego do Despejo ou Benta até a sua confluência com a Rua Acre, onde confronta com o Bairro Boa Morte; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Acre até a sua confluência com a Rua Marquês de Maricá; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Marquês de Maricá até a sua confluência com a Rua Gonçalves Dias, confrontando com o Bairro Centro; desta confluência, 
pelo eixo da Rua Gonçalves Dias até a sua confluência com a Rua Piratinin; desta confluência, pelo eixo da Rua Piratinin até 
a sua confluência com a Rua Pedro Toledo, onde confronta com o Bairro São Geraldo; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Pedro Toledo até a sua confluência com a Rua Fagundes Varela; desta confluência, pelo eixo da Rua Fagundes Varela até a 
sua confluência com a Rua Francisco Alves; desta confluência, pelo eixo da Rua Francisco Alves até a sua confluência com a 
Rua General Osório, onde confronta com o Bairro Jardim; desta confluência, pelo eixo da Rua General Osório até a sua 
confluência com a Rua Saldanha Marinho; desta confluência, pelo eixo da Rua Saldanha Marinho até a sua confluência com 
a Rua Engenheiro Pedro Victor Renault, onde confronta com os Bairros Bom Pastor, Nossa Senhora do Carmo e Nossa 
Senhora de Fátima; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a sua confluência com a 
Avenida Itália; desta confluência, pelo eixo da Avenida Itália até a sua confluência com o segundo Córrego Sem 
Denominação (à esquerda); desta confluência, pelo eixo do segundo Córrego Sem Denominação (à esquerda) até o Córrego 
Sapé (à direita); do eixo do Córrego Sapé até a sua confluência com a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o 
Distrito Colônia Rodrigo Silva; desta confluência, da divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito Colônia 
Rodrigo Silva até o limite sul da Quadra 02.01.105; dos limites sul e oeste da Quadra 02.01.105 até o limite oeste da 
Quadra 02.01.115; os limites oeste e norte da Quadra 02.01.115 até a sua confluência com a Rua Belmiro Martins, onde 
confronta com o Bairro Roman; desta confluência, pelo eixo Rua Belmiro Martins até a sua confluência com a Rua Celeste 
Souza Campos, ponto inicial da demarcação. 

12 Dom Bosco 

Começa na confluência da Rua Luiz Moreira da Cruz com a Rua João Batista Cantarutti, onde confronta com o Bairro Nossa 
Senhora do Carmo; deste eixo da Rua João Batista Cantarutti, uma linha reta até a divisa do primeiro lote da quadra 
02.01.039; desta divisa da quadra 02.01.039, uma linha reta até um Córrego Sem Denominação; pelo eixo deste Córrego 
Sem Denominação até a sua confluência com o Córrego do Sapé, onde confronta com os Bairros Nossa Senhora de Fátima 
e do Campo; desta confluência, pelo eixo do Córrego do Sapé até a sua confluência com o Córrego Lavrinha, confrontando 
com o Bairro Aeroporto; desta confluência, pelo eixo do Córrego Lavrinha à esquerda (sentido à Rua Pedro Bonato) até a 
sua confluência com o terceiro Córrego Sem Denominação (à direita); desta confluência, pelo eixo deste Córrego Sem 
Denominação (à direita) em linha reta até a sua confluência com o trecho norte da Linha Férrea; desta confluência, pelo 
eixo do trecho norte da Linha Férrea até a sua confluência com o Córrego Sem Denominação (à esquerda); desta 
confluência, pelo eixo do Córrego Sem Denominação (à esquerda), uma linha reta até a divisa da quadra 02.01.048 com a 
quadra 02.01.098, desta linha reta até a confluência com a Rua Luiz Moreira da Cruz; desta confluência, o eixo da Rua Luiz 
Moreira da Cruz, ponto inicial da demarcação. 

13 Floresta 

Começa na confluência da Avenida 14 de Agosto com a Rua Rita Fonseca Lucinda, onde confronta com o Bairro Nossa 
Senhora Aparecida; pelo eixo da Rua Rita Fonseca Lucinda até a sua confluência com um Córrego Sem Denominação; desta 
confluência, pelo eixo deste Córrego Sem Denominação em linha reta à distância de 84m (oitenta e quatro metros) até a 
sua confluência com os fundos da quadra 01.03.236; do limite desta quadra 01.03.236 em linha reta à distância de 209m 
(duzentos e nove metros) até um Córrego Sem Denominação; deste Córrego Sem Denominação em linha reta até a 
nascente do Córrego Lajinha; desta confluência, pelo eixo do Córrego Lajinha até a sua confluência com a Avenida Sobral 
Pinto; desta confluência, pelo eixo da Avenida Sobral Pinto, uma linha reta até o Córrego Frigorífico, onde confronta como 
Bairro Grogotó; pelo eixo do Córrego Frigorífico até a sua confluência o limite norte da quadra 01.04.112; desta 
confluência, pelo limite norte da quadra 01.04.112 até a sua confluência com a divisa da quadra 01.03.239 com a quadra 
01.04.112; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a Avenida 14 de Agosto; desta confluência, pelo eixo da 
Avenida 14 de Agosto até a sua confluência com a Rua Rita Fonseca Lucinda, ponto inicial da demarcação.   

14 Funcionários 

Começa na confluência da Rua José da Silva Fortes com a Av. Nossa Senhora do Líbano, onde confronta com os Bairros 
Santa Cecília e São Cristovão; pelo eixo da Av. Nossa Senhora do Líbano até a sua confluência com a Rua Maestro Francisco 
Leitão; desta confluência, pelo eixo da Rua Maestro Francisco Leitão até a sua confluência com a Rua Professora Carminha 
Antunes; desta confluência, pelo eixo da Rua Professora Carminha Antunes até a Rua Vila Nova, onde confronta com o 
Bairro Nossa Senhora Aparecida; desta confluência pelo eixo da Rua Vila Nova até a sua confluência com a Rua Paulo 
Vieira; pelo eixo da Rua Paulo Vieira até a sua confluência com a Rua Adolfo de Carvalho, onde confronta com o Bairro 
Diniz; deste ponto, em linha reta, até a sua confluência com o eixo da Rua Adolfo de Carvalho com o outro lado do Córrego 
Frigorifico até a sua confluência com a Rua José Miguel Dias, onde confronta com o Bairro São Sebastião; deste ponto 
segue até a sua confluência com a Avenida Professor Noé Lima, onde confronta com o Bairro Padre Cunha; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Professor Noé Lima até a sua confluência com a Avenida Prefeito Vicente Araújo, onde 
confronta com o Bairro Urias Barbosa de Castro; desta confluência, pelo eixo da Avenida Prefeito Vicente Araújo até a sua 
confluência com a Avenida Pereira Teixeira; desta confluência, pelo eixo da Avenida Pereira Teixeira até a sua confluência 
com a Rua Maranhão, onde confronta com o Bairro Santa Cecília; desta confluência, pelo eixo da Rua Maranhão até a sua 
confluência com a Rua José da Silva Fortes; desta confluência, pelo eixo da Rua José da Silva Fortes até a sua confluência 
com a Av. Nossa Senhora do Líbano, ponto inicial da demarcação. 

 

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

11 Do Campo 

Começa na confluência da Rua Celeste Souza Campos, pelo eixo da Rua Celeste Souza Campos até o limite oeste da quadra 
01.01.173 (em linha reta), confrontando com o Bairro Roman; deste eixo da quadra 01.01.173 (em linha reta) até o limite 
oeste da quadra 01.01.172 (em linha reta); deste eixo da quadra 01.01.172 até a sua confluência com a Rua Cristovam 
Lobato Campos; desta confluência, pelo eixo da Rua Cristovam Lobato Campos até a sua confluência com a Rua Brigadeiro 
Eduardo Gomes; desta confluência, pelo eixo da Rua Brigadeiro Eduardo Gomes até a sua confluência com o limite sul da 
quadra 01.01.034; desta confluência, os limites sul e oeste da quadra 01.01.034 até a sua confluência com a Avenida 
Amilcar Savassi; desta confluência, pelo eixo da Avenida Amilcar Savassi até a sua confluência com um Córrego Sem 
Denominação (décimo primeiro afluente à direita do Córrego do Despejo ou Benta); desta confluência, pelo eixo do 
Córrego Sem Denominação até a sua confluência com o Córrego do Despejo ou Benta; desta confluência, pelo eixo do 
Córrego do Despejo ou Benta até a sua confluência com a Rua Acre, onde confronta com o Bairro Boa Morte; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Acre até a sua confluência com a Rua Marquês de Maricá; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Marquês de Maricá até a sua confluência com a Rua Gonçalves Dias, confrontando com o Bairro Centro; desta confluência, 
pelo eixo da Rua Gonçalves Dias até a sua confluência com a Rua Piratinin; desta confluência, pelo eixo da Rua Piratinin até 
a sua confluência com a Rua Pedro Toledo, onde confronta com o Bairro São Geraldo; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Pedro Toledo até a sua confluência com a Rua Fagundes Varela; desta confluência, pelo eixo da Rua Fagundes Varela até a 
sua confluência com a Rua Francisco Alves; desta confluência, pelo eixo da Rua Francisco Alves até a sua confluência com a 
Rua General Osório, onde confronta com o Bairro Jardim; desta confluência, pelo eixo da Rua General Osório até a sua 
confluência com a Rua Saldanha Marinho; desta confluência, pelo eixo da Rua Saldanha Marinho até a sua confluência com 
a Rua Engenheiro Pedro Victor Renault, onde confronta com os Bairros Bom Pastor, Nossa Senhora do Carmo e Nossa 
Senhora de Fátima; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a sua confluência com a 
Avenida Itália; desta confluência, pelo eixo da Avenida Itália até a sua confluência com o segundo Córrego Sem 
Denominação (à esquerda); desta confluência, pelo eixo do segundo Córrego Sem Denominação (à esquerda) até o Córrego 
Sapé (à direita); do eixo do Córrego Sapé até a sua confluência com a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o 
Distrito Colônia Rodrigo Silva; desta confluência, da divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito Colônia 
Rodrigo Silva até o limite sul da Quadra 02.01.105; dos limites sul e oeste da Quadra 02.01.105 até o limite oeste da 
Quadra 02.01.115; os limites oeste e norte da Quadra 02.01.115 até a sua confluência com a Rua Belmiro Martins, onde 
confronta com o Bairro Roman; desta confluência, pelo eixo Rua Belmiro Martins até a sua confluência com a Rua Celeste 
Souza Campos, ponto inicial da demarcação. 

12 Dom Bosco 

Começa na confluência da Rua Luiz Moreira da Cruz com a Rua João Batista Cantarutti, onde confronta com o Bairro Nossa 
Senhora do Carmo; deste eixo da Rua João Batista Cantarutti, uma linha reta até a divisa do primeiro lote da quadra 
02.01.039; desta divisa da quadra 02.01.039, uma linha reta até um Córrego Sem Denominação; pelo eixo deste Córrego 
Sem Denominação até a sua confluência com o Córrego do Sapé, onde confronta com os Bairros Nossa Senhora de Fátima 
e do Campo; desta confluência, pelo eixo do Córrego do Sapé até a sua confluência com o Córrego Lavrinha, confrontando 
com o Bairro Aeroporto; desta confluência, pelo eixo do Córrego Lavrinha à esquerda (sentido à Rua Pedro Bonato) até a 
sua confluência com o terceiro Córrego Sem Denominação (à direita); desta confluência, pelo eixo deste Córrego Sem 
Denominação (à direita) em linha reta até a sua confluência com o trecho norte da Linha Férrea; desta confluência, pelo 
eixo do trecho norte da Linha Férrea até a sua confluência com o Córrego Sem Denominação (à esquerda); desta 
confluência, pelo eixo do Córrego Sem Denominação (à esquerda), uma linha reta até a divisa da quadra 02.01.048 com a 
quadra 02.01.098, desta linha reta até a confluência com a Rua Luiz Moreira da Cruz; desta confluência, o eixo da Rua Luiz 
Moreira da Cruz, ponto inicial da demarcação. 

13 Floresta 

Começa na confluência da Avenida 14 de Agosto com a Rua Rita Fonseca Lucinda, onde confronta com o Bairro Nossa 
Senhora Aparecida; pelo eixo da Rua Rita Fonseca Lucinda até a sua confluência com um Córrego Sem Denominação; desta 
confluência, pelo eixo deste Córrego Sem Denominação em linha reta à distância de 84m (oitenta e quatro metros) até a 
sua confluência com os fundos da quadra 01.03.236; do limite desta quadra 01.03.236 em linha reta à distância de 209m 
(duzentos e nove metros) até um Córrego Sem Denominação; deste Córrego Sem Denominação em linha reta até a 
nascente do Córrego Lajinha; desta confluência, pelo eixo do Córrego Lajinha até a sua confluência com a Avenida Sobral 
Pinto; desta confluência, pelo eixo da Avenida Sobral Pinto, uma linha reta até o Córrego Frigorífico, onde confronta como 
Bairro Grogotó; pelo eixo do Córrego Frigorífico até a sua confluência o limite norte da quadra 01.04.112; desta 
confluência, pelo limite norte da quadra 01.04.112 até a sua confluência com a divisa da quadra 01.03.239 com a quadra 
01.04.112; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a Avenida 14 de Agosto; desta confluência, pelo eixo da 
Avenida 14 de Agosto até a sua confluência com a Rua Rita Fonseca Lucinda, ponto inicial da demarcação.   

14 Funcionários 

Começa na confluência da Rua José da Silva Fortes com a Av. Nossa Senhora do Líbano, onde confronta com os Bairros 
Santa Cecília e São Cristovão; pelo eixo da Av. Nossa Senhora do Líbano até a sua confluência com a Rua Maestro Francisco 
Leitão; desta confluência, pelo eixo da Rua Maestro Francisco Leitão até a sua confluência com a Rua Professora Carminha 
Antunes; desta confluência, pelo eixo da Rua Professora Carminha Antunes até a Rua Vila Nova, onde confronta com o 
Bairro Nossa Senhora Aparecida; desta confluência pelo eixo da Rua Vila Nova até a sua confluência com a Rua Paulo 
Vieira; pelo eixo da Rua Paulo Vieira até a sua confluência com a Rua Adolfo de Carvalho, onde confronta com o Bairro 
Diniz; deste ponto, em linha reta, até a sua confluência com o eixo da Rua Adolfo de Carvalho com o outro lado do Córrego 
Frigorifico até a sua confluência com a Rua José Miguel Dias, onde confronta com o Bairro São Sebastião; deste ponto 
segue até a sua confluência com a Avenida Professor Noé Lima, onde confronta com o Bairro Padre Cunha; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Professor Noé Lima até a sua confluência com a Avenida Prefeito Vicente Araújo, onde 
confronta com o Bairro Urias Barbosa de Castro; desta confluência, pelo eixo da Avenida Prefeito Vicente Araújo até a sua 
confluência com a Avenida Pereira Teixeira; desta confluência, pelo eixo da Avenida Pereira Teixeira até a sua confluência 
com a Rua Maranhão, onde confronta com o Bairro Santa Cecília; desta confluência, pelo eixo da Rua Maranhão até a sua 
confluência com a Rua José da Silva Fortes; desta confluência, pelo eixo da Rua José da Silva Fortes até a sua confluência 
com a Av. Nossa Senhora do Líbano, ponto inicial da demarcação. 

 

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

15 Grogotó 

Começa na confluência da Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes com a Via Praça Eurico Gaspar Dutra, confrontando 
com os Bairros Santa Luzia e Pontilhão; daí, pelo eixo da Via Praça Eurico Gaspar Dutra até a sua confluência com a Rua 
Professor Pires de Morais, confrontando com o Bairro Diniz; desta confluência, pelo eixo da Rua Professor Pires de Morais 
até a sua confluência com a Rua Professor Elpídio Alevato; desta confluência, pelo eixo da Rua professor Elpídio Alevato até 
a sua confluência com a Rua José Alfenas Vidigal; desta confluência, pelo eixo da Rua José Alfenas Vidigal até a sua 
confluência com a divisa ao fundo dos lotes quadra 01.04.059 que fazem frente para Rua Dalmo Apolinário dos Santos; 
desta confluência, as divisas ao fundo dos lotes da quadra 01.04.059 que fazem frente para Rua Dalmo Apolinário dos 
Santos até a sua confluência com a Via da Praça Antônio José Teixeira; desta confluência, pelo eixo da Via da Praça Antônio 
José Teixeira até a sua confluência com a Rua Evangelina da Cunha Malta; desta confluência, pelo eixo da Rua Evangelina 
da Cunha Malta até a sua confluência com a divisa da quadra 01.04.082 com as quadras 01.04.140 e 01.04.143; até a sua 
confluência com o Beco Otávio Alves; desta confluência, pelo eixo do Beco Otavio Alves até a sua confluência com a Rua Ex 
Combatente Paulo Belo; desta confluência, pelo eixo da Rua Ex Combatente Paulo Belo até a sua confluência com a Rua 
Subtenente Moacir Carvalho de Oliveira; desta confluência, pelo eixo da Rua Subtenente Moacir Carvalho de Oliveira até a 
confluência com a Rua Ex Combatente Sargento Dionísio de Souza; desta confluência, pelo eixo da Rua Ex Combatente 
Sargento Dionísio de Souza até a divisa da quadra 01.04.142; deste eixo em linha reta da quadra 01.04.142 até a sua 
confluência com a divisa da quadra 01.04.079; deste eixo da quadra 01.04.079 até a sua confluência com a Avenida Sobral 
Pinto; desta confluência, pelo eixo da Avenida Sobral Pinto até a Rua Coronel Teodoro Gomes Araújo, confrontando com os 
Bairros Floresta e Santa Maria; daí, pelo eixo da Rua Coronel Teodoro Gomes Araújo até a divisa da quadra 01.04.080 em 
linha reta até a sua confluência com o Córrego Frigorífico; desta confluência, pelo eixo do Córrego Frigorífico até a sua 
confluência com o Ribeirão Caieiro, confrontando com o Bairro João Paulo II; desta confluência, pelo eixo do Ribeirão 
Caieiro até a sua confluência com o Córrego Sem Denominação (à esquerda); desta confluência, o eixo do Córrego Sem 
Denominação (à esquerda) até a sua segunda confluência com a divisa da quadra 01.04.190; desta divisa em linha reta até 
a sua confluência até a sua confluência com o Ribeirão Caieiro, confrontando com o Bairro São Francisco; desta 
confluência, pelo eixo do Ribeirão Caeiro até a Rua José Francisco de Oliveira; pelo eixo da Rua José Francisco de Oliveira 
até a sua confluência com a Rua José Campos Júnior, confrontando com o Bairro Vista Alegre; desta confluência, pelo eixo 
da Rua José Campos Júnior até a sua confluência com o Ribeirão Caieiro; desta confluência, pelo eixo do Ribeirão Caieiro 
até a sua confluência com a divisa da quadra 01.04.065 com a quadra 01.04.066, confrontando com o Bairro Santa Luzia; 
desta confluência, esta divisa até a sua confluência com o limite norte da quadra 01.04.065; desta confluência, pelo limite 
norte da quadra 01.04.065 até a sua confluência com a Rua Vicente Carneiro; desta confluência, pelo eixo da Rua Vicente 
Carneiro até a sua confluência com a Rua Antônio Araújo; desta confluência, com o eixo Rua Antônio Araújo até a sua 
confluência com a Rua Raimundo de Ávila (Nhô Fidêncio); desta confluência, pelo eixo da Rua Raimundo de Ávila(Nhô 
Fidêncio) até a sua confluência com a Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes; desta confluência, pelo eixo da Avenida 
Prefeito Simão Tamm Bias Fortes até a sua confluência com a Via Praça Eurico Gaspar Dutra, ponto inicial da demarcação. 

16 Jardim 

Começa na confluência da Rua Antônio Matias de Lima com a Rua Engenheiro Pedro Victor Renault confrontando com os Bairros 
Bom Pastor e Do Campo, daí pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a sua confluência com a Rua Saldanha Marinho; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Saldanha Marinho até a sua confluência com a Rua General Osório confrontando com o Bairro 
São Geraldo; desta confluência, pelo eixo da Rua General Osório até a sua confluência com a Via Praça da Bandeira, confrontando 
com o Bairro Centro; desta confluência, pelo eixo da Via Praça da Bandeira até a sua confluência com a Rua Freire de Andrade; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Freire de Andrade até a sua confluência com a Via Praça Padre Correia; desta confluência, pelo 
eixo da Via Praça Padre Correia até a sua confluência com a Rua Monsenhor João Gonçalves; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Monsenhor João Gonçalves até a sua confluência com o trecho sul da Linha Férrea confrontando com o Bairro São José; desta 
confluência, pelo eixo do trecho sul da Linha Férrea, uma linha reta até a divisa da quadra 02.01.007 com a quadra 02.01.048, 
confrontando com o Bairro Bom Pastor; esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.01.011 com a quadra 02.01.048; 
desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a Rua Dirce Vieira; desta confluência, pelo eixo da Rua Dirce Vieira até a sua 
confluência com a Rua Antônio Matias de Lima; desta confluência, pelo eixo da Rua Antônio Matias de Lima até a sua confluência 
com a Rua Engenheiro Pedro Victor Renault , ponto inicial da demarcação. 

17 Monte Mário 

Começa na confluência da Rua Frei Orlando Alvarez com a Rua José Muniz Campos, confrontando com o Bairro Doutor Geraldo 
Xavier; pelo eixo da Rua José Muniz Campos até a sua confluência com a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito 
Colônia Rodrigo Silva; desta confluência, a divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito Colônia Rodrigo Silva até a sua 
confluência com o limite da quadra 01.03.060; desta confluência, o limite leste da quadra 01.03.60 até a sua confluência com o 
limite oeste da quadra 01.03.179; desta confluência, o limite oeste da quadra 01.03.179 contornado até a sua confluência com a 
quadra 01.03.311; desta confluência, segue em linha reta até a confluência com Rodovia Brigadeiro Doorgal Borges; desta 
confluência, pelo o eixo da Rodovia Brigadeiro Doorgal Borges até a sua confluência com a Rua Sem Denominação (à direita); desta 
confluência, o eixo da Rua Sem Denominação até a confluência de um Córrego Sem Denominação; desta confluência segue pelo 
eixo deste Córrego Sem Denominação até a sua confluência com a Rua das Gardênias; desta confluência continua, pelo eixo do 
córrego Sem Denominação até a sua confluência com o segundo Córrego Sem Denominação (à direita); desta confluência, pelo eixo 
do Córrego Sem Denominação (à direita) até a sua confluência com o Ribeirão Salgado; desta confluência, pelo eixo do Ribeirão 
Salgado até a sua confluência com a Rua Sem Denominação, confrontando com o Bairro Valentim Prenassi; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Sem Denominação até a sua confluência com o limite leste da quadra 01.03.060; desta confluência, pelo limite leste da 
quadra 01.03.060 até a sua confluência com a Rua Luiz Bertoletti, confrontando com o Bairro Santa Cecília; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Luiz Bertoletti até a sua confluência com a Rua José Francisco Costa; desta confluência, o eixo da Rua José Francisco 
Costa até a sua confluência com a Rua Mário Lúcio da Costa, confrontando com o Bairro Monsenhor Mario Quintão; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Mário Lúcio da Costa até a sua confluência com a Rua Sem Denominação; desta confluência, pelo eixo 
da Rua sem Denominação em linha reta até a sua confluência com o Córrego Laje: desta confluência pelo Eixo do Córrego Lajé, 
sentido esquerda até a sua confluência com o Córrego Sem Denominação à direita; desta confluência, pelo eixo do Córrego Sem 
Denominação até a sua confluência com o limite leste da quadra 01.03.060; desta confluência, o limite leste da quadra 01.03.060 
até a sua confluência com do Beco Sem Denominação (quarto a esquerda da rua Frei Orlando Alvarez); desta confluência, pelo eixo 
deste Beco Sem Denominação até a sua confluência com a Rua Frei Orlando Alvarez; desta confluência, pelo eixo da Rua Frei 
Orlando Alvarez até a sua confluência com a Rua José Muniz Campos, ponto inicial da demarcação. 

 

                                
 
 

Ordem  Denominação Delimitações 

18 Nossa Senhora 
de Fátima 

Começa na confluência da Rua Rio Grande do Sul com a Travessa Hermillo Elias Júnior, confrontando com o Bairro Nossa 
Senhora do Carmo; deste eixo, ao final segue uma linha reta de aproximadamente 42m (quarenta e dois metros) até a sua 
confluência com o Córrego Sem Denominação; desta confluência, pelo eixo ao final segue uma linha reta de 
aproximadamente 39m (trinta e nove metros) até a sua confluência com a Rua Engenheiro Pedro Victor Renault, 
confrontando com o Bairro Do Campo; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a sua 
confluência com a Avenida Itália; desta confluência, pelo eixo da Avenida Itália até a sua confluência com Córrego Sem 
Denominação, segundo afluente que corta a Avenida de Itália; desta confluência, pelo eixo deste Córrego Sem 
Denominação até a sua confluência com o Córrego do Sapé, confrontando com o Bairro Dom Bosco; desta confluência, 
pelo eixo do Córrego do Sapé, sentido à esquerda, até alcançar a linha reta com a Rua José Elias Júnior; desta confluência, 
pelo eixo da Rua José Elias Júnior; até a confluência com a Rua Rio Grande do Sul, ponto inicial da demarcação. 

19 Nossa Senhora 
do Carmo 

Começa na confluência da Rua Sabino Ferreira com a Via da Praça Dom Bosco, confrontando com o Bairro Bom Pastor; daí, 
pelo eixo da Via da Praça Dom Bosco até a divisa da quadra 02.01.044 com a quadra 02.01.048; desta divisa, uma linha reta 
até o e Córrego da Lavrinha com o Córrego Sem Denominação; deste ponto segue em linha reta até a confluência com a 
Linha Férrea sentido sul; desta confluência pelo eixo da Linha Férrea até a sua confluência com o Córrego Sem 
Denominação à direita confrontando com o Bairro Dom Bosco; desta confluência, pelo eixo do Córrego Sem Denominação, 
até a divisa da quadra 02.01.048 com a quadra 02.01.098, uma linha reta até a confluência com a Rua Luiz Moreira da Cruz; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Luiz Moreira da Cruz até a confluência com a Rua João Batista Cantarutti; desta 
confluência, pelo eixo da Rua João Batista Cantarutti uma linha reta até a divisa do primeiro lote da quadra 02.01.039; 
desta divisa, uma linha reta até um Córrego Sem Denominação; pelo eixo deste Córrego Sem Denominação até a sua 
confluência com o Córrego do Sapé, confrontando com o Bairro Nossa Senhora de Fátima; desta confluência, pelo eixo do 
Córrego do Sapé até alcançar uma linha reta com a Rua José Elias Júnior; desta confluência, o eixo da Rua José Elias Júnior 
até a sua confluência com a Rua Rio Grande do Sul, pelo eixo da Rua Rio Grande do Sul até a sua confluência com a Avenida 
Hermillo Elias Júnior; desta confluência, pelo eixo ao final da Avenida Hermillo Elias Júnior segue em linha reta até a sua 
confluência com o Córrego do Sapé; desta confluência, pelo eixo do Córrego do Sapé, até o Córrego Sem Denominação (à 
direita); pelo eixo do Córrego Sem Denominação até a sua confluência com a Rua Engenheiro Pedro Victor Renault em 
linha reta confrontando com o Bairro do Campo; desta confluência, pelo eixo da Rua Engenheiro Pedro Victor Renault até a 
sua confluência com a Rua Antônio Siervo, confrontando com o Bairro Bom Pastor; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Antônio Siervo até a sua confluência com a Rua Santa Rita Durão; desta confluência, pelo eixo da Rua Santa Rita Durão até 
a sua confluência com a Rua Embaixador José Bonifácio; desta confluência, pelo eixo da Rua Embaixador José Bonifácio até 
a sua confluência com a Rua Sabino Ferreira; desta confluência, pelo eixo da Rua Sabino  Ferreira até a sua confluência com 
a Via da Praça Dom Bosco, ponto inicial da demarcação. 

20 Nova Cidade 

Começa na confluência da Rua Basilio Morais com a Rua São Paulo da Cruz, confrontando com o Bairro Ipanema; daí, pelo 
eixo da Rua São Paulo da Cruz em linha reta até a divisa da quadra 02.02.223 com a quadra 02.02.151, confrontando com o 
Bairro Nova Suíça; desta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.219 com a quadra 02.02.157; desta 
confluência, a divisa até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.157; desta confluência, o limite sul da quadra 
02.02.157 até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.172; desta confluência, o limite sul da quadra 02.02.172 
até a sua confluência com o limite sul da quadra 02.02.175; desta confluência, a divisa da quadra 02.02.175 em linha reta 
até a sua confluência com o Córrego Recreio; desta confluência, pelo eixo do Córrego Recreio até a sua confluência com a 
divisa entre a Sede do Município de Barbacena e o Distrito Galego; desta confluência, a divisa entre a Sede do Município de 
Barbacena e o Distrito Galego; desta confluência, desta divisa, uma linha reta, até a Rodovia BR 040; pelo eixo da Rodovia 
BR 040, a distancia aproximada de 1524m (mil quinhentos e vinte e quatro metros) até a sua confluência com a Rua Sem 
Denominação; desta confluência, pelo o eixo da Rua Sem Denominação, até a sua confluência com a Rua Vicente Moreira 
de Souza; desta confluência, pelo eixo da Rua Vicente Moreira de Souza, uma linha até a divisa da quadra 02.02.331 com a 
quadra 02.02.336; desta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.338 com a quadra 02.02.337; até a divisa 
da quadra 02.02.335 com a quadra 02.02.330; desta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.327 com a 
quadra 02.02.334; desta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.02.332 com a quadra 02.02.321 em linha 
reta até a sua confluência com a Rua 10 (Loteamento Quintas da Mantiqueira); desta confluência pelo eixo da Rua 10 até a 
sua confluência, com a Rua Basilio Morais; desta confluência pelo eixo a Rua Basilio Morais, ponto inicial da demarcação. 

21 Novo Horizonte 

Começa na confluência da Avenida dos Bandeirantes com a Rua Alagoas, confrontando com o Bairro Santa Efigênia; daí, 
pelo o eixo da Rua Alagoas até a sua confluência com a Rua Pernambuco confrontando com o Bairro Pontilhão; desta 
confluência, deste eixo (ao final) da Rua Pernambuco uma linha reta até a sua confluência com a divisa da quadra 
02.03.017 com a quadra 02.03.227; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.227 
com a quadra 02.03.014; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.226 com a 
quadra 02.03.014; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.230 com a quadra 
02.03.014; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a Avenida Eliezer Henriques em linha reta confrontando 
com o Bairro Santa Luzia; desta confluência, pelo o eixo da Avenida Eliezer Henriques até a sua confluência com a Avenida 
Bandeirantes; desta confluência, pelo eixo da Avenida Bandeirantes até a sua confluência com a Rua Alagoas, ponto inicial 
da demarcação. 
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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.877

“Determina providências complementares para implantação de empreendimentos 
no Loteamento Parque Empresarial de Barbacena, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO 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 Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando a Lei Estadual nº. 20.020, de 05 de janeiro de 2012, editada pelo 
Estado de Minas Gerais para disciplinas a assistência técnica e a cooperação da 
CODEMIG aos Municípios Mineiros, com vistas ao planejamento, à construção e 

                                
 
 

Ordem  Denominação Delimitações 

22 Pontilhão 

Começa na confluência do eixo Córrego “da Aeronáutica” com a Rua Padre Cunha, confrontando com o Bairro Centro; pelo eixo da 
Rua Padre Cunha até a sua confluência com a Avenida Irmã Paula Boisseau, onde confronta com o Bairro São Sebastião; desta 
confluência, o eixo da Avenida Irmã Paula Boisseau até a sua confluência com a Rua Padre Sinfrônio de Castro; desta confluência, o 
eixo da Rua Padre Sinfrônio de Castro até a sua confluência com a Rua Barão do Rio Branco; desta confluência, o eixo da Rua Barão 
do Rio Branco até a sua confluência com a Rua Padre Toledo; desta confluência, o eixo da Rua Padre Toledo até a sua confluência 
com a Avenida José Francisco Bias Fortes de Abreu; desta confluência, o eixo da Avenida José Francisco Bias Fortes de Abreu até a 
sua confluência com a Rua José Alencar Campos, onde confronta com o Bairro Diniz; desta confluência, o eixo da Rua José Alencar 
Campos até a sua confluência com a Via Praça Eurico Gaspar Dutra; desta confluência, o eixo da Via Praça Eurico Gaspar Dutra até a 
sua confluência com uma Rua sem denominação (primeira à direita da Via Praça Eurico Gaspar Dutra), onde confronta com o Bairro 
Santa Luzia; desta confluência, o eixo desta Rua sem denominação até a sua confluência com a Avenida Eliezer Henriques; desta 
confluência, o eixo da Avenida Eliezer Henriques até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.014 com a quadra 02.03.230, 
confrontando com o Bairro Novo Horizonte; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.014 
com a quadra 02.03.226; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.014 com a quadra 
02.03.227; desta confluência, esta divisa até a sua confluência com a divisa da quadra 02.03.014 com a quadra 02.03.017; desta 
confluência, esta divisa, em linha reta, até a sua confluência com a Rua Pernambuco, confrontando com o Bairro Santa Efigênia; 
desta confluência, o eixo da Rua Pernambuco até a sua confluência com a Rua Major Diniz, confrontando com o Bairro Caminho 
Novo; desta confluência, o eixo da Rua Major Diniz até a sua confluência com a Rua Cesário Alvim; desta confluência, o eixo da Rua 
Cesário Alvim até a sua confluência com a Rua João Moreira Vidigal, confrontando com o Bairro São Pedro; desta confluência, o eixo 
da Rua João Moreira Vidigal até a sua confluência com a Rua Ceará; desta confluência, o eixo da Rua Ceará até a sua confluência 
com o trecho leste da Linha Férrea, confrontando com os Bairros Vilela e Boa Vista; desta confluência, o eixo do trecho leste da 
Linha Férrea até a sua confluência com a Rua São Vicente de Paula, confrontando com os Bairros Andaraí e São José; desta 
confluência, o eixo da Rua São Vicente de Paula até a sua confluência com a Via Praça João Camilo dos Santos; desta confluência, o 
eixo da Via Praça João Camilo dos Santos até a sua confluência com o trecho norte da Linha Férrea; desta confluência, o eixo do 
trecho norte da Linha Férrea a uma distância de aproximadamente 448m (quatrocentos e quarenta e oito metros); deste ponto, em 
linha reta, a uma distância de aproximadamente 116m (cento e dezesseis metros) até o eixo do Córrego “da Aeronáutica” com a 
Rua Padre Cunha, ponto inicial da demarcação. 

23 Santa Luzia 

Começa na confluência da Rua Moacir Valério Gonzaga com a Avenida Eliezer Henriques, confrontando com os Bairros Vista Alegre 
e Novo Horizonte; daí, pelo eixo da Avenida Eliezer Henriques até a sua confluência com a Rua Sem Denominação (primeira à 
esquerda da Avenida Eliezer Henriques), confrontando com o Bairro Pontilhão; desta confluência, pelo eixo desta Rua Sem 
Denominação até a sua confluência com a Via Praça Eurico Gaspar Dutra; confrontando com o Bairro Grogotó; desta confluência, 
pelo eixo da Via Praça Eurico Gaspar Dutra até a sua confluência com a Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Prefeito Simão Tamm Bias Fortes até a sua confluência com a Rua Raimundo de Ávila; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Raimundo de Ávila (Nhô Fidêncio) até a sua confluência com a Rua Antônio Araújo; desta confluência, 
pelo eixo da Rua Antônio Araújo até a sua confluência com a Rua Vicente Carneiro; desta confluência, pelo eixo da Rua Vicente 
Carneiro até a sua confluência com a Rua Fernando Antônio Grossi; deste ponto, a Rua Fernando Antônio Grossi, em linha reta, até 
o limite norte da quadra 01.04.065; desta confluência, o limite norte da quadra 01.04.065 até a sua confluência com o limite leste 
da quadra 01.04.066, confrontando com o Bairro Vista Alegre; desta confluência, o limite leste da quadra 01.04.066, uma linha reta 
até o limite leste da quadra 01.04.083; pela divisa da quadra 01.04.083, uma linha reta até o final da Rua 3; deste final da Rua 03, 
até a sua confluência com a Rua Sílvio Romano Quintão; desta confluência, pelo eixo da Rua Sílvio Romano Quintão até a sua 
confluência com a Rua Romário Wilson Barbosa; desta confluência, pelo eixo da Rua Romário Wilson Barbosa até a sua confluência 
com a Rua Moacir Valério Gonzaga com a Avenida Eliezer Henriques, ponto inicial da demarcação. 

24 Santa Tereza 

Começa na confluência da Rua Dr. Cláudio com a Rua Antonino Sena Figueiredo, confrontando com os Bairros Boa Morte e Doutor 
Geraldo Xavier; daí, pelo eixo da Rua Antonino Sena Figueiredo até a sua confluência com a Rua João Pinheiro; desta confluência, 
pelo eixo da Rua João Pinheiro até a sua confluência com a Rua Ibertioga; desta confluência, pelo eixo da Rua Ibertioga até a sua 
confluência com a Rua Celso Ramos Cavaca; desta confluência, pelo eixo da Rua Celso Ramos Cavaca até a sua confluência com a 
divisa da quadra 01.03.037 com a quadra 01.03.055, confrontando com o Bairro Monsenhor Mário Quintão; desta confluência, por 
esta divisa até a sua confluência com o Córrego Laje; desta confluência, pelo eixo do Córrego Laje até alcançar a Rua Álvaro Jabur, 
confrontando com o Bairro Boa Morte; desta confluência, pelo eixo da Rua Álvaro Jabur até a sua confluência com a Rua Campos 
Salles; desta confluência, pelo eixo da Rua Campos Salles até a sua confluência com a Rua Lydia Weyers; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Lydia Weyers até a sua confluência com a Rua Dea Navarro Ananias; desta confluência, pelo eixo da Rua Dea Navarro 
Ananias até a sua confluência com a Rua José Discacciatti; desta confluência, pelo eixo da Rua José Discacciatti até a sua confluência 
com a Rua Dr. Cláudio; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr. Cláudio até a sua confluência com a Rua Antonino Sena Figueiredo, 
ponto inicial da demarcação. 

25 Santo Antônio 

Começa na confluência da Rua Horácio Campos Belo com a Rua Expedito Siqueira da Silva, daí, por este ponto, segue em linha reta 
até a sua confluência com o Córrego Santo Antônio, confrontando com o Bairro Santa Efigênia; desta confluência, pelo eixo do 
Córrego Santo Antônio até a sua confluência com a Rua Sem Denominação (sentido esquerdo); desta confluência, pelo eixo da Rua 
Sem Denominação (sentido esquerdo) até a sua confluência com a Avenida Eliezer Henriques, confrontando com os Bairros Vista 
Alegre e São Francisco; desta confluência, pelo eixo da Avenida Eliezer Henriques até a sua confluência com a Rodovia BR 265; desta 
confluência, pelo eixo da Rodovia BR 265 até a sua confluência com o Córrego Caeté; desta confluência, pelo eixo do Córrego Caeté 
até a sua confluência com a Rua  Brasilino Alexandre de Andrade, confrontando com o Bairro Água Santa; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Brasilino Alexandre  de Andrade até a sua confluência com a Rua C; desta confluência, pelo eixo da Rua C até a sua 
confluência com a Rodovia BR 265 (sentido Alto Rio Doce); desta confluência, pelo eixo da Rodovia BR 265 até a sua confluência 
com a Rua José Braz Rosa; desta confluência, pelo eixo da Rua José Braz Rosa até a sua confluência com a Rua José Albino Pereira; 
desta confluência, pelo eixo da Rua José Albino Pereira até a sua confluência com a Rua Água Santa; desta confluência, pelo eixo da 
Rua Água Santa até a sua confluência com a Rua Expedicionário Idário Santa Rosa; desta confluência, pelo eixo da Rua 
Expedicionário Idário Santa Rosa até a sua confluência com a Avenida Ressaquinha; desta confluência, pelo eixo da Avenida 
Ressaquinha até a sua confluência com a Rua Eduardo Coelho da Silva, confrontando com o Bairro São Pedro; desta confluência, 
pelo eixo da Rua Eduardo Coelho da Silva até a sua confluência com a Rua Álvaro de Azeredo Coutinho, confrontando com o Bairro 
Caminho Novo; desta confluência, pelo eixo da Rua Álvaro de Azeredo Coutinho até a sua confluência com a divisa da quadra 
02.03.171; desta confluência, por esta divisa, à distância em linha reta de aproximadamente 33m (trinta e três metros) até a Rua 
Demétrio Ribeiro; deste ponto, a Rua Demétrio Ribeiro, a uma distância de aproximadamente 17m (dezessete metros), em linha 
reta, até a sua confluência com Via Praça Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo da Via Praça Santo Antônio até a sua 
confluência com a Rua Horácio Campos Belo; desta confluência, o eixo da Rua Horácio Campos Belo até a sua confluência com a Rua 
Expedito Siqueira da Silva, ponto inicial da demarcação. 

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

26 São Francisco 

Começa na confluência da Avenida Eliezer Henriques com a Rua José Vieira da Rocha, confrontando com os Bairros Santo 
Antônio, Santa Efigênia e Vista Alegre; daí, pelo eixo da Rua José Vieira da Rocha até a sua confluência com a Rua José 
Francisco de Oliveira; desta confluência, pelo eixo da Rua José Francisco de Oliveira até a sua confluência com a Rua 
Discacciati; desta confluência, pelo eixo da Rua Discacciati até a sua confluência com o Ribeirão Caeiro; desta confluência, 
pelo eixo do Ribeirão Caeiro até a sua confluência com o Córrego das Pombas; desta confluência, pelo eixo do Córrego das 
Pombas até a sua confluência com o Córrego Caeté; desta confluência, pelo eixo do Córrego Caeté até a sua confluência 
com o Córrego Santo Antônio, confrontando com o Bairro Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo do Córrego Santo 
Antônio até a sua confluência com uma Rua Sem Denominação (sexta à direita da Avenida Eliezer Henriques); desta 
confluência, pelo eixo desta Rua Sem Denominação até a sua confluência com a Avenida Eliezer Henriques; desta 
confluência, pelo eixo da Avenida Eliezer Henriques até a sua confluência com a Rua José Vieira da Rocha, ponto inicial da 
demarcação.   

27 São Geraldo 

Começa na confluência da Praça da Bandeira com a Rua Barão do Triunfo, confrontando com os Bairros Jardim e Cento; 
daí, pela confluência da Rua Barão do Triunfo até a sua confluência com a Rua General Osório; desta confluência, pelo eixo 
da Rua General Osório até a sua confluência com a Rua Francisco Alves, confrontando com o Bairro Do Campo; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Francisco Alves até a sua confluência com a Rua Fagundes Varela; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Fagundes Varela até a sua confluência com a Rua Pedro Toledo; desta confluência, pelo eixo da Rua Pedro 
Toledo até a sua confluência com a Rua Piratinin; desta confluência, pelo eixo da Rua Piratinin até a sua confluência com a 
Rua Aniceto Puiatti, confrontando com o Bairro Centro; desta confluência, pelo eixo da Rua Aniceto Puiatti até a sua 
confluência com a Rua Virgílio Melo Franco; desta confluência, pelo eixo da Rua Virgílio Melo Franco até a sua confluência 
com a Rua Fleming; desta confluência, pelo eixo da Rua Fleming até a sua confluência com a Rua José Felipe Sad; deste 
ponto da Rua José Felipe Sad, seguindo em linha quebrada até a divisa dos lotes 04 e 05 da quadra 01.01.013; desta divisa 
dos lotes 4 e 5 da quadra 01.01.013, seguindo à distância de aproximadamente 41m (quarenta e um metros) em linha reta; 
deste ponto seguindo à esquerda por uma distância de aproximadamente 34m (trinta e quatro metros); deste ponto, 
seguindo o contorno ao fundo dos lotes da Rua José Aureliano Dias até a divisa dos lotes que fazem frente para a Praça da 
Bandeira, ponto inicial da demarcação. 

28 São Pedro 

Começa na confluência da Rua Doutor Cruz Machado com a Rua Olegário Rabello da Fonseca, confrontando com o Bairro 
Caminho Novo; daí, pelo eixo da Rua Olegário Rabello da Fonseca até a sua confluência com a Rua Sebastião José Pereira; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Sebastião José Pereira até a sua confluência com a Via da Praça Francisco Carlos Rocha; 
desta confluência, pelo eixo da Via Praça Francisco Carlos Rocha até a sua confluência com a Rua Corina Pinheiro Trindade; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Corina Pinheiro Trindade até a sua confluência com a Rua Dr. Eduardo Pereira de 
Rezende; desta confluência, pelo eixo da Rua Dr.Eduardo Pereira de Rezende até a sua confluência com a Rua Álvaro de 
Azeredo Coutinho, confrontando com o Bairro Santo Antônio; desta confluência, pelo eixo da Rua Álvaro de Azeredo 
Coutinho até a sua confluência com a Rua Eduardo Coelho da Silva; desta confluência, pelo eixo da Rua Eduardo Coelho da 
Silva até a sua confluência com a Avenida Ressaquinha, confrontando com o Bairro Água Santa; desta confluência, pelo 
eixo da Avenida Ressaquinha, passando pela Praça Professora Egercina Vianna Alves até a sua confluência com a Rua 
Antônio Tafuri de Melo; desta confluência, pelo eixo da Rua Antônio Tafuri de Melo até a sua confluência com a Rua 
Joaquim de Carvalho; desta confluência, pelo eixo da Rua Joaquim de Carvalho até a sua confluência com a Rua N. Senhora 
dos Remédios; desta confluência, pelo eixo da Rua N. Senhora dos Remédios até a sua confluência com a Travessa 
N.Senhora dos Remédios; desta confluência, pelo eixo da Travessa N. Senhora dos Remédios até a sua confluência com a 
Rua Irmã Catarina de Miranda; desta confluência, pelo eixo da Rua Irmã Catarina de Miranda até a sua confluência com a 
Rua Sem Denominação (à Esquerda); desta confluência, pelo eixo da Rua Sem Denominação (à Esquerda) até a sua 
confluência com a Rua Maria José de Miranda; desta confluência, pelo eixo da Rua Maria José de Miranda até a sua 
confluência com a divisa da quadra 02.03.107; desta divisa, até o limite nordeste da quadra 02.03.107 até a sua confluência 
em linha reta com a Rodovia BR 040 (sentido Belo Horizonte); desta confluência, o eixo da Rodovia BR 040 (sentido Belo 
Horizonte) até o ponto de coordenadas latitude 629839,79 e longitude 7655543,70; deste ponto, em linha reta, até a sua 
confluência com o Córrego Caeté; desta confluência, pelo eixo do Córrego Caeté até a sua confluência com o Córrego Sem 
Denominação (afluente à direita); desta confluência, pelo eixo do Córrego Sem Denominação (afluente à direita) até a sua 
confluência com a Via da Linha Férrea, onde confronta com o Bairro Caiçaras; desta confluência, pelo eixo da Via da Linha 
Férrea até a sua confluência com a Rua Ceará, confrontando com o Bairro Vilela; desta confluência, pelo eixo da Rua Ceará 
até a sua confluência com a Rua João Moreira Vidigal; desta confluência, pelo eixo da Rua João Moreira Vidigal até a sua 
confluência com a Avenida Dom Pedro II; desta confluência, pelo eixo da Avenida Dom Pedro II até a sua confluência com a 
Rua Luiz Gava; desta confluência, pelo eixo da Rua Luiz Gava até a sua confluência com a Rua Doutor Cruz Machado; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Doutor Cruz Machado até a sua confluência com a Rua Olegário Rabello da Fonseca, ponto 
inicial da demarcação. 

 
 

                                
 
 

Ordem Denominação Delimitações 

29 São Sebastião 

Começa na confluência da Rua Padre Toledo com a Rua Barão do Rio Branco, confrontando com o Bairro Pontilhão; daí, 
pelo eixo da Rua Barão do Rio Branco até a sua confluência com a Rua Padre Sinfrônio de Castro; desta confluência, pelo 
eixo da Rua Padre Sinfrônio de Castro até a sua confluência com a Avenida Irmã Paula Boisseau; desta confluência, pelo 
eixo da Avenida Irmã Paula Boisseau até a sua confluência com a Rua Dr.Penna, confrontando com o Bairro Centro; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Dr.Penna até a sua confluência com a Via Praça Presidente Antônio Carlos; desta confluência, 
pelo eixo da Via Praça Presidente Antônio Carlos até a sua confluência com a Avenida Cel. José Máximo; desta confluência, 
pelo eixo da Avenida Cel. José Máximo até a sua confluência com a Avenida Governador Benedito Valadares, confrontando 
com o Bairro Padre Cunha; desta confluência, pelo eixo da Avenida Governador Benedito Valadares até a sua confluência 
com a Rua Dirceu Assis Lopes; desta confluência, pelo eixo da Rua Dirceu Assis Lopes até a sua confluência com a Rua Lino 
Armond; desta confluência, pelo eixo da Rua Lino Armond até a sua confluência com a Avenida Professor Noé Lima, 
confrontando com o Bairro Funcionários; desta confluência, pelo eixo da Avenida Professor Noé Lima até a sua confluência 
com a Avenida José Francisco Bias Fortes de Abreu  (sentido à direita), confrontando com o Bairro Diniz; desta confluência, 
pelo eixo desta Avenida José Francisco Bias Fortes de Abreu até a sua confluência com a Rua Padre Toledo; desta 
confluência, pelo eixo da Rua Padre Toledo até a sua confluência com a Rua Barão do Rio Branco, ponto inicial da 
demarcação. 

30 Valentim 
Prenassi 

Começa na confluência da Rua Francisca Vital Gomes com a Rua Alberto Abrahão, confrontando com o Bairro Santa Cecília; 
daí, pelo eixo da Rua Alberto Abrahão até a sua confluência com a Rua Joseph Pissolatti; deste ponto, da Rua Joseph 
Pissolatti em linha reta, à distância de aproximadamente 124m (cento e vinte e quatro metros) até a sua confluência com 
as Ruas Carlos Bettoni Filho e Luiz Bertoletti; desta confluência, pelo eixo da Rua Luiz Bertoletti até a sua confluência com 
Rua Sem denominação (à direita), confrontando com o Bairro Monte Mário; desta confluência, pelo eixo da Rua Sem 
Denominação até a sua confluência o Ribeirão Salgado; desta confluência, pelo eixo do Ribeirão Salgado, em linha reta, à 
distância de aproximadamente 284m (duzentos e oitenta e quatro metros) até a sua confluência com o prolongamento da 
Rua Joseph Pissolatti; desta confluência, pelo eixo do prolongamento da Rua Joseph Pissolatti, em linha reta, à distância de 
aproximadamente 316m (trezentos e dezesseis metros) até um ponto de coordenadas latitude 625150,362 e longitude 
7653319,6; deste ponto de coordenadas, seguindo em linha reta até o encontro com o eixo da Rua Egberto Hallais Franca; 
deste encontro com o eixo da Rua Egberto Hallais Franca, seguindo até a sua confluência com a Rua Francisca Vital Gomes; 
desta confluência, pelo eixo da Rua Francisca Vital Gomes até a confluência com a Rua Alberto Abrahão, ponto inicial da 
demarcação. 
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Relação de Bairros extintos pelo projeto de Lei 

 
 

 
 

Ordem Denominação 
Legalizados 

Justificação 
Lei nº ano 

1 Eucisa Lei 3373 1995 Incorporação do mesmo na delimitação do Monte Mário 

2 Guilherme 
Weyers Lei 3348 1993  Incorporação do mesmo na delimitação do Bairro Monsenhor Mário Quintão 

3 Ibiapaba Lei1420 1974 Incorporação do mesmo na delimitação do Urias Barbosa de Castro 

4 Industrial Lei 2355 1981 Incorporação do mesmo na delimitação do Diniz 
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à administração de distritos industriais e de áreas 
destinadas à implantação de empresas, importante 
instrumento de desenvolvimento econômico local e 
regional, gerador de renda, emprego e receita fiscal;
Considerando que foi implantado pela CODEMIG, nos 
termos de convênio firmado entre as partes em 14 de 
setembro de 1999, aditado e rerratificado em 04 de 
maio de 2001, o Distrito Industrial de Barbacena, no 
qual existem terrenos sem ocupação, sendo do inte-
resse do MUNICÍPIO contribuir para acelerar o pleno e 
rápido aproveitamento da área;  
Considerando o Convênio firmado entre a Companhia 
de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais – CO-
DEMIG e o Município de Barbacena no dia 10 de maio 
de 2013 para assistência e cooperação técnica no 
planejamento e administração da área em referência, 
que motivou o Protocolo de Intenções e seu posterior 
Aditivo firmados entre o MUNICÍPIO e o GRUPO CA-
PANEMA GOUVÊA, em 15 de agosto de 2013 e 28 de 
janeiro de 2014, respectivamente; 
Considerando que o empreendimento hoteleiro e para 
implantação de Shopping Center Regional já autoriza-
do na área hoje denominada como Loteamento Par-
que Empresarial de Barbacena;                 
Considerando a manifestação favorável da Comissão 
do Plano Diretor do MUNICÍPIO quanto a desafetação 
de parte de via pública e doação de via de pedes-
tres/faixa de saneamento para os referidos empre-
endimentos, tendo exposto através de ata lavrada na 
reunião do dia 20 de setembro de 2013, que não se 
opõe ao cancelamento da referida rua, desde que seja 
viabilizada alternativa viária para acesso aos demais 
lotes,incluindo área já utilizada pela empresa CIMEC e 
ainda, por se tratar de faixa de saneamento, sugerido 
o encaminhamento da demanda ao CODEMA e ao SAS 
para que deliberassem quanto à viabilidade técnica, 
ata registrada sob o nº. 96, aprovada pelo Poder Le-
gislativo Municipal; 
Considerando o Termo de Anuência e Concordância 
firmado pela empresa Cimento e Concreto Ltda. – CI-
MEC no dia 02 de junho de 2014, pelo qual anuiu e 
concordou  que o MUNICÍPIO realizasse as interven-
ções pretendidas; 
Considerando que o Conselho Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente – CODEMA analisou a matéria, ten-
do assinalado na ata de sua reunião de 02 de março 
de 2015 o empreendimento Shopping Center não é 
passível de licenciamento municipal e nem estadu-
al, pois não está previsto na Deliberação Normativa 
COPAM 74/2004, ponderando apenas que no projeto 
está prevista uma intervenção em Área de Preserva-
ção Permanente,onde passará uma rua onde há um 
córrego, de proporções pequenas, e que foi parcial-
mente canalizado, inclusive próximo ao ponto cuja 
intervenção foi proposta, salientando que o solicitado 
está contemplado na Resolução Conjunta IEF/SEMAD 
1905 em seus artigos 16 a 18, não houve objeção à 
intervenção, sendo unânime a votação a favor, deven-
do ser previstas apenas medidas compensatórias pelo 
Conselho e que já foram sugeridas pelo CODEMA ao 
empreendedor; 
Considerando que o Serviço de Água e Saneamento 
– SAS também não se opõe às intervenções, confor-
me Ofício nº. 217/SAS/2015-DG, de 18 de agosto de 
2015, ratificando a Ata da 96ª Reunião da Comissão 
do Plano Diretor, informando ainda a desnecessidade 
de servidão;  
E considerando o Decreto Legislativo nº. 836, de 16 
de junho de 2014, que aprovou a Ata da 96ª reunião 
da Comissão do Plano Diretor, aprovando todas as de-
cisões tomadas conforme ata lavrada em 20/09/2013; 

DECRETA:
Art.1° Ficam desafetadas da condição de bem de uso 
comum as seguintes áreas:
I – Avenida III, situada entre as Quadras 2 e 3, a par-
tir do início do Lote 3 da Quadra 3 até o fim da faixa 
de pedestres/faixa de saneamento, para a junção das 

mesmas, totalizando uma área de 2.314,04 m² (dois 
mil trezentos e quatorze metros e quatro decímetros 
quadrados.
II – Faixa de Pedestre/Faixa de Saneamento localiza-
da entre os Lotes 08 e 09 da Quadra 2 e 1 e 7 da 
Quadra 5, totalizando uma área de 1.314,60m² (um 
mil trezentos e quatorze metros e sessenta decímetros 
quadrados); 
III – Faixa de Saneamento, localizada entre o Lote 11 
da Quadra 3 e Lote 1 da Quadra 4, totalizando uma 
área de 734,86 m² (setecentos e trinta e quatro me-
tros e oitenta e seis decímetros quadrados).
IV – Área Verde Remanescente localizada na divisa 
com os Lotes 7 e 5 da Quadra 5, totalizando uma área 
de 1.114,62 m² (um mil cento e quatorze metros e 
sessenta e dois decímetros quadrados).
§1º O cancelamento da via descrita no inciso I fica 
condicionado à viabilização de alternativa viária para 
acesso aos demais lotes, incluindo a área já utilizada 
pela empresa CIMEC;
§2º Diante da recomendação da Comissão do Plano 
Diretor, através da ata nº. 96, do dia 20 de setembro 
de 2013, quanto a área verde identificada no inciso 
IV, da posterior deliberação da matéria pelo Conselho 
Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CODEMA, 
por meio da ata de sua reunião de 02 de março de 
2015, onde ficou registrada a falta de objeção à inter-
venção e pelo Serviço de Água e Saneamento – SAS 
que também não se opôs, conforme Ofício nº. 217/
SAS/2015-DG, de 18 de agosto de 2015, informando 
ainda a desnecessidade de servidão, fica determinada 
a observância das medidas compensatórias já conci-
liadas pelo empreendedor junto ao CODEMA, por in-
termédio do Termo de Compromisso firmado em 17 
de agosto de 2015, consistentes na apresentação de 
Projeto Técnico de Recomposição de Flora para a área 
situada entre a empresa CIMEC, dentro da área verde 
do Distrito Industrial nele especificada, na sua aprova-
ção pelo CODEMA e nos procedimentos referentes às 
obras de saneamento e infraestrutura com execução 
de forma a causar o mínimo de impacto ambiental no 
local. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 01 de outubro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.878

“Altera o Anexo Único do Decreto nº 7.857 de 2015”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município de Barbacena;
Considerando a distância de apenas 8 km (oito quilô-
metros) entre os Municípios de Barbacena e Alfredo 
Vasconcelos;
Considerando a elevada dependência socioeconômica 
entre os dois Municípios;
Considerando o transporte mensal aproximado de 
29.700 (vinte e nove mil e setecentos) passageiros no 
referido trajeto;
Considerando que são disponibilizados 54 (cinquenta 
e quatro) horários para transporte de passageiros en-
tre os dois Municípios;
E considerando o difícil equacionamento da demanda 
no Terminal Rodoviário Municipal;

DECRETA:
Art. 1º  Não se aplica à linha intermunicipal Alfredo 
Vasconcelos – Barbacena o disposto no Decreto nº 
7.857 de 01 de setembro de 2015.
Art. 2º  Revogam-se as disposições em contrário, 
constantes do Anexo Único do Decreto Municipal cita-
do no artigo anterior.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 464/2015, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 103/103v., do Processo Funcional nº 
3333/94; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 17.363 - CONCEDER ascensão funcio-
nal ao servidor Carlos Fernandes, ocupante do Cargo 
Público de Trabalhador Braçal, para o nível C-09, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito 
retroativo a 01/08/2014, conforme Requerimento nº 
16300/2015. Barbacena, 01 de outubro de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 463/2015, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 171/171v., do Processo Funcional nº 
2384/88; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 17.364 - CONCEDER ascensão funcio-
nal à servidora Cláudia Fabiana Baumgratz de Oliveira 
Carvalho, ocupante do Cargo Público de Escriturário, 
para o nível C-27, do Quadro dos Servidores Públicos 
Municipais, com efeito retroativo a 01/07/2014, con-
forme Requerimento nº 16861/2015. Barbacena, 01 
de outubro de 2015.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena e consideran-
do o Requerimento nº 17056, datado de 01.09.2015, 
integrante do Processo Administrativo Interno nº 
6971/2011. RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.366 - EXONERAR, a pedido, o ser-
vidor Diego Rangel Almada de Oliveira, do cargo 
efetivo de Engenheiro Agrimensor, do Quadro de Ser-
vidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 
01.09.2015. Barbacena, 02 de outubro de 2015.

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 De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.367 - EXONERAR Milton Gonçalves 
de Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Logística, na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, a partir desta data. Barbacena, 02 
de outubro de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
Constituição do Município de Barbacena e as Leis De-
legadas Municipais nº 32, de 21 de fevereiro de 2013, 
e 37, de 06 de março de 2013; RESOLVE:

publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de outubro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30. 

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
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Secretário: José Francisco Vidigal Silveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO E COORDENAÇÃO 

GERAL - SEGOV

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO

ERRATA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato de Rerratificação ao Contrato 123/2014, pu-
blicado em 05/10/2015, onde se lê “31/12/2014” leia 
se “31/12/2015”, e data de assinatura “20/09/2015”. 
Tatiana Filardi – Gerente de Contratos - Seplan.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 
036/2015 - TP 001/2015 – Objeto: contratação de 
empresa para locação de software consultoria para 
acompanhamento e fiscalização do VAFE. ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 23/10/2015 – 10:00 
hs. Informações 32-3339-2026 ou licitacao@barba-
cena.mg.gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo H. 
Candian – Coord. Aq. Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PRC 
039/2015 - TP 002/2015 – Objeto: contratação de 
empresa para construção do Monumento Boas Vin-
das - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 
23/10/2015 – 14:00 hs. Informações 32-3339-2026 
ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone R. Costa – 
GLIC – Pablo H. Candian – Coord. Aq. Contratos.

ESPÉCIE: Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Auto-
rização de Uso nº 004/2015. PARTES: Município de 
Barbacena, através da Secretaria Municipal de Gover-
no/União Comunitária de Barbacena - UCB. OBJETO: 
Alteração da Cláusula Sétima do Termo de Autorização 
de Uso nº 004/2015 - “Da Manutenção e do Motoris-
ta” de forma que fica suprimido o item 7.2 constante 
na mesma. DATA DA ASSINATURA: 02/09/2015. AS-
SINAM: Pelo Município de Barbacena, Antônio Carlos 
Andrada, Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal 
de Governo - SEGOV, José Francisco Vidigal, Secretá-
rio Municipal. Pela União Comunitária de Barbacena 
– UCB, Márcio Antônio Lourenço Barbosa, Presidente.

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Carmen Lúcia Werneck

CONSELHO MUNICIPAL DE 
SAÚDE - CMS

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 403 de 09 de setembro de 2015 – 
ATA Nº. 483. O Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, em sua 483ª Reunião Extraordinária, realiza-
da em nove de setembro de 2015, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 
4518 de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS 
de 10/05/12. Considerando os debates ocorridos no 
Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada 
no dia 09/09/15 conforme lavrado em ata nº. 483. 
RESOLVE: APROVAR POR UNANIMIDADE CHAMAR 
TODOS OS CONSELHOS E FAZEREM UMA AÇÃO CON-
JUNTA SOBRE O VALOR DA PASSAGEM DE ÔNIBUS 

PORTARIA Nº 17.368 - NOMEAR Milton Gonçalves de 
Oliveira, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe do Serviço de Logística, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 02 de outubro de 2015.

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 De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.369 - REVOGAR a designação de 
Sérgio Ricardo da Cruz Machado Pereira, para exer-
cer a função gratificada correspondente ao cargo de 
Coordenador, nível FG-01, na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta data. 
Barbacena, 05 de outubro de 2015.

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 na lei 
Delegada nº 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.370 - EXONERAR Silbene Sabóia 
Sales Diniz Mendes, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenadora Administrativo-Financeira do 
Fundo Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 05 de outubro de 2015.

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 na lei 
Delegada nº 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.371 - NOMEAR Sérgio Ricardo Cruz 
Machado Pereira, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Coordenador Administrativo-Finan-
ceiro do Fundo Municipal de Saúde, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a 
partir desta data. Barbacena, 05 de outubro de 2015.

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 De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.372 - REVOGAR a designação de 
Lena Márcia Pacheco, para exercer a função gratifi-
cada correspondente ao cargo de Coordenador, nível 
FG-01, do Centro Ambulatorial “Agostinho Paolucci”, 
na Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
– SESAPS. Barbacena, 05 de outubro de 2015.

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 na Lei 
Delegada nº 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.373 - NOMEAR Lena Márcia Pacheco, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Coordenadora de Atenção Especializada, da Subsecre-
taria de Promoção e Ações em Saúde, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS, a 
partir desta data. Barbacena, 05 de outubro de 2015.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Verten-
tes – CISALV. Aviso de Licitação: Proc 18/2015 TP 
03/2015. Obj: contratação de empresa pessoa jurídica 
para a prestação de serviços mecânicos de lavagem e 
limpeza interna e externa incluindo lubrificação, para 
atender às necessidades de manutenção dos veículos 
Micro-ônibus da Coordenadoria de Transportes do CI-
SALV, Abertura: 14h do dia 26/10/2015. Cadastro até 
as 17h do dia 23/10/2015. Informações das 12 as 17 
horas pelo tel: (32) 3341-1235 ou email licita.cisalv@
gmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO

TERCEIROS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

EM BARBACENA. Barbacena, 22 de setembro de 2015. 
Carmen Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homolo-
go a Resolução nº. 403/15 do Conselho Municipal de 
Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 
8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e 
Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José Orleans da 
Costa - Secretário de Saúde (SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 404 de 09 de setembro de 2015 – 
ATA Nº. 483. O Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, em sua 483ª Reunião Extraordinária, realizada 
em nove de setembro de 2015, no uso de suas com-
petências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 
de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de 
10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Con-
selho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 
09/09/15 conforme lavrado em ata nº. 483. RESOLVE: 
APROVAR POR UNANIMIDADE A DELIBERAÇÃO CI-
B-SUS/MG Nº 2.164 DE 19 DE AGOSTO DE 2015 DE 
REGIONALIZAÇAO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. 
Barbacena, 22 de setembro de 2015. Carmen Lúcia 
Werneck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução 
nº. 404/15 do Conselho Municipal de Saúde, nos ter-
mos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do 
art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei Municipal nº 
4518 de 27/11/2013. José Orleans da Costa - Secretá-
rio de Saúde (SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 405 de 09 de setembro de 2015 – 
ATA Nº. 483. O Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, em sua 483ª Reunião Extraordinária, realiza-
da em nove de setembro de 2015, no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 
4518 de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS 
de 10/05/12. Considerando os debates ocorridos no 
Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no 
dia 09/09/15 conforme lavrado em ata nº. 483. RE-
SOLVE: APROVAR POR MAIORIA A COMPOSIÇÃO DE 
UMA COMISSÃO PARA REALIZAR A FORMATAÇÃO DO 
PROJETO PARA UTILIZAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO E 
REMANEJAMENTO DE SALDOS FINANCEIROS CON-
FORME PORTARIA 1.073, DE 23 DE JULHO DE 2015 
COM DOIS CONSELHEIROS, DOIS MEMBROS INDICA-
DOS PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE JOSÉ ORLEANS 
DA COSTA E DOIS MEMBROS DO FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE. Barbacena, 22 de setembro de 2015. Car-
men Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homologo 
a Resolução nº. 405/15 do Conselho Municipal de 
Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 
8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02 e 
Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. José Orleans da 
Costa - Secretário de Saúde (SESAP).
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