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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS

LEI MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.549

“Cria o Fundo Municipal de Transportes e Trânsito e dá 
outras providências.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 
4.293/2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de 
Transporte e Circulação no Município de Barbacena, 
adequando a legislação municipal à federal, em espe-
cial ao Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a Lei Municipal nº. 4.501/2013;
Considerando a necessidade de normatização das 
questões afetas aos transportes e ao trânsito no Muni-
cípio de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º. Fica criado o Fundo Municipal de Transportes 
e Trânsito - FMTT com o objetivo de gerência dos re-
cursos destinados ao desenvolvimento das ações de 
transportes e de trânsito atribuídas à Subsecretaria 
Municipal de Trânsito – SUTRAM e  será subordinado 
diretamente ao titular da Secretaria Municipal da Che-
fia de Gabinete do Prefeito Municipal;
Parágrafo Único. Em face das prerrogativas estabele-
cidas pela Lei Federal n0 9.503, de 23 de setembro 
de 1997, o Fundo Municipal de Transportes e Trânsito 
fica sujeito à absorção das alterações na legislação 
ordenadas pelo Governo Federal, bastando a edição 
de atos do Executivo Municipal para as devidas ade-
quações.
Art. 2º. Compete ao Fundo Municipal de Transportes 
e Trânsito – FMTT financiar as seguintes atividades 
a cargo da Subsecretaria Municipal de Trânsito – SU-
TRAM e dos demais órgãos componentes do sistema 
municipal de trânsito e transporte do Município, e es-
pecialmente:
I – ações que visem cumprir e fazer a legislação e as 
normas de trânsito, no âmbito das atribuições muni-
cipais;
II – ações que de planejamento, de elaboração de 
projetos, de consultorias voltadas à regulamentação 
e operação do trânsito de veículos, de pedestres e de 
animais, inclusive aquelas de promoção do desenvolvi-
mento da circulação e da segurança de ciclistas;
III – ações que visem implantar, manter e operar o 
sistema de sinalização, os dispositivos e os equipa-
mentos de controle viário;

IV – atividades para coleta de dados estatísticas e de 
elaboração estudos sobre os acidentes de trânsito e 
suas causas;
V – ações que visem estabelecer, em conjunto com 
os órgãos de polícia ostensiva e trânsito, as diretrizes 
e operacionalização para o policiamento ostensivo de 
trânsito;
VI – a estrutura e ações que objetivem executar a 
fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas 
administrativas cabíveis por infrações de circulação, 
estacionamento e parada previstas no Código de Trân-
sito Brasileiro, no exercício  regular do poder de policia 
de trânsito;
VII – as ações destinadas a aplicação das penalidades 
de advertência por escrito e de multa por infrações 
de circulação, estacionamento e parada previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro, arrecadando as multas 
nele previstas;
VIII – as ações que visem fiscalizar, autuar e aplicar 
as penalidades e medidas administrativas cabíveis re-
lativas a infrações por excesso de peso, dimensões e 
lotação dos veículos, bem como a notificação e arre-
cadação das multas aplicadas;
IX – as ações que visem fiscalizar o cumprimento da 
norma contida no artigo 95, da Lei Federal 9.503, de 
23 de setembro de 1997,  arrecadando as multas nele 
previstas após a aplicação das penalidades;
X – as ações que visem implantar, manter e operar 
o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;
XI – as ações que visem credenciar os serviços de 
escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança re-
lativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e 
transporte de carga indivisível;
XII – as ações que visem implantar as medidas da 
Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional 
de Trânsito;
XIII – as ações que visem promover e executar pro-
gramas de educação e segurança de trânsito, de acor-
do com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XIV – as ações que visem planejar e implantar as me-
didas de redução de circulação de veículos e reordena-
ção do tráfego, com o objetivo de diminuir a emissão 
global de poluentes;
XV – as ações que visem registrar e licenciar, na for-
ma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal, e de fiscaliza-
ção e autuação, arrecadando multas decorrentes de 
infrações;
XVI – as ações que visem conceder autorização para 
conduzir veículos de propulsão humana e de tração 
animal;
XVII – as ações que visem fiscalizar o nível de emis-
são de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos 
automotores, de acordo com o estabelecido no artigo 
66, da Lei Federal n.º 9.503, de 23 de setembro de 
1997, além de dar apoio às ações específicas de órgão 
ambiental local quando solicitado;
XVIII — as ações que visem vistoriar veículos que 
necessitem de autorização especial para transitar e 
estabelecer os requisitos técnicos a serem observados 
para a circulação desses veículos, apôs devida regu-
lamentação e integração junto ao Sistema Nacional 
de trânsito, nos termos do artigo 66, da Lei Federal 
9.5033 de 23 de setembro de 1997.
Parágrafo Único. Compete, ainda, ao Fundo Municipal 
de Transporte e Trânsito – FMTT:
l - arrecadar os valores provenientes de estada e re-
moção de veículos e objetos e escolta de veículos de 
cargas superdimensionadas ou perigosas;
II - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sis-
tema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas á unificação do licenciamen-
to, à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários dos condutores de uma para 
outra unidade da federação;
III – articular-se com os demais órgãos do Sistema 
de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo 
CETRAN;
Art. 3º. O Fundo Municipal de Transportes e Trânsito - 
FMTT será  gerido pela Secretaria Municipal da Chefia 
de Gabinete do Prefeito – SEGAB, com o suporte ope-
racional da Subsecretaria Municipal de Trânsito – SU-
TRAM e apoio do Conselho Diretor de Trânsito – CDT.

Art. 4º. São atribuições do gestor do FMTT:
I – gerir o Fundo Municipal de Transporte e Trânsito 
– FMTT e estabelecer políticas de aplicação dos seus 
recursos; 
II – acompanhar e dar o devido encaminhamento às 
deliberações dos órgãos integrantes do sistema mu-
nicipal de transporte e trânsito, observadas as suas 
competências;
III – acompanhar, avaliar e decidir sobre a realização 
das ações previstas nos planos municipais de trans-
porte e trânsito;
IV – elaborar o plano de aplicação a cargo do Fundo, 
em consonância com o Plano Municipal de Transporte 
e Trânsito e com a legislação orçamentária municipal;
V – elaborar as demonstrações mensais de receita e 
despesa do Fundo;
VI – encaminhar à Contabilidade Geral do Município as 
demonstrações mencionadas no inciso anterior;
VII – subdelegar competências aos responsáveis pelos 
estabelecimentos de prestação de serviços que inte-
gram o sistema municipal de transporte e trânsito;
VIII – assinar cheques com o responsável pela tesou-
raria do Fundo;
IX – ordenar empenhos e pagamentos das despesas 
do Fundo;
X – firmar convênios e contratos, inclusive de emprés-
timos, juntamente com o Prefeito, referentes a recur-
sos administrados pelo Fundo.
Art. 5º. O FMTT terá uma Coordenação Administrativa 
com as seguintes atribuições:
I – preparar as demonstrações mensais da receita e 
despesa a serem encaminhadas ao Secretário Munici-
pal gestor do Fundo;
II – manter os controles necessários à execução orça-
mentária do FMTT referentes a empenhos, liquidação 
e pagamentos das despesas e aos recebimentos das 
receitas;
III – manter a coordenação com o setor de patrimônio 
da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre 
os bens patrimoniais com carga ao FMTT;
IV – encaminhar a documentação devida à Contabili-
dade Geral do Município:
1. mensalmente, à Contabilidade Geral do Município;
2. anualmente,  o inventário dos bens móveis e o ba-
lanço geral do Fundo.
V – firmar, com o responsável pelos controles da exe-
cução orçamentária, as demonstrações mencionadas 
anteriormente;
VI – preparar os relatórios de acompanhamento da 
realização das ações de saúde para serem submetidos 
ao Secretário Municipal destor do Fundo.
VII – providenciar, junto à Contabilidade Geral do Mu-
nicípio, as demonstrações que indiquem a situação 
econômico-financeira geral do Fundo;
VIII – apresentar ao Secretário Municipal gestor do 
Fundo a análise e a avaliação da situação econômico-
-financeira do mesmo detectada nas demonstrações 
mencionadas;
IX – manter os controles necessários sobre os con-
vênios ou contratados de prestação de serviços pelo 
setor privado e dos empréstimos realizados;
X – encaminhar mensalmente, ao Secretário Municipal 
gestor do Fundo, relatórios de acompanhamentos e 
avaliação da produção de serviços prestados pelo se-
tor privado na forma mencionada do inciso anterior;
Art. 6º. São receitas do Fundo Municipal de Transporte 
e Trânsito – FMTT:  
I – as transferências oriundas de multas do sistema 
nacional; 
II – todas as multas e taxas decorrentes do sistema 
municipal;
III – os rendimentos e os juros provenientes de apli-
cações financeiras;
IV – o produto de convênios firmados com pessoas 
físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e in-
ternacionais;
IV – o produto da arrecadação das taxas e demais re-
ceitas decorrentes de serviços prestados pelos órgãos 
do sistema municipal de transporte e trânsito;
V – o produto da arrecadação decorrente de fiscaliza-
ção com a aplicação das multas e juros de mora por 
infrações das normas municipais de transporte e trân-
sito, e as previstas no Código Brasileiro de Trânsito, 
bem como parcelas de arrecadação de outras taxas 

LEI Nº 4.501

“Autoriza o Poder Executivo a criar o Conselho Muni-
cipal de Transportes e Trânsito e o  Fundo Municipal 
de Transportes e Trânsito 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   Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
criar o Conselho Municipal de Transportes e  Trânsito – 
CMTT para gerir a política de transportes e trânsito no 
Município de Barbacena e o Fundo Municipal de Trans-
portes e Trânsito – FMTT de que trata a Lei Municipal 
nº 4.293, de 25 de outubro de 2010
Art. 2º   O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei em até 90 (noventa) dias.
Art. 3º   Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
 
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 01 de outubro de 2013; 

171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  
Antônio Carlos Andrada 

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 156/2013 – Autoria Executivo)

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

Secretário Municipal de Governo
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já instituídas e daquelas que o Município vier a criar;
VI – as parcelas do produto da arrecadação oriundas 
das atividades econômicas, de prestação de serviços e 
de outras transferências que o Município tenha direito 
a receber por força de lei e de convênios no setor;
VII – doações em espécies feitas diretamente para 
este Fundo.
§ 1° - As receitas descritas neste artigo serão deposi-
tados obrigatoriamente em conta especial mantida em 
agência de estabelecimento oficial de crédito.
§ 2º - A aplicação dos recursos de natureza financeira 
dependerá:
I – da existência de disponibilidade em função do 
cumprimento de programação;
II – de previa aprovação do Secretário Municipal ges-
tor do Fundo.
Art. 7º. Constituem ativos do FMTT: 
I – disponibilidades monetárias em banco ou em caixa 
especial oriundas das receitas especificadas;
II – direitos e verbas que porventura vier a constituir;
III – bens móveis que forem destinados ao sistema 
municipal de transporte e trânsito;
IV – bens móveis e imóveis doados, com ou sem ônus, 
destinados ao sistema municipal de transporte e trân-
sito;
V – bens móveis e imóveis destinados à administração 
do sistema municipal de transporte e trânsito;
Parágrafo único. Anualmente se processará o inventá-
rio dos bens e direitos vinculados ao FMTT.
Art. 8º. Constituem passivos do FMTT as obrigações 
de qualquer natureza que porventura o Município ve-
nha a assumir para a manutenção e o funcionamento 
do sistema municipal de transporte e trânsito.
Art. 9º. O Orçamento do Fundo Municipal de Trans-
porte e Trânsito - FMTT evidenciará as políticas e os 
programas de trabalho governamentais, observados o 
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
os princípios da universalidade e do equilíbrio.
§ 1º. O Orçamento do FMTT integrará o Orçamento 
do Município, em obediência ao princípio da unidade.
§ 2º. O Orçamento do FMTT observará na sua elabo-
ração e na sua execução, os padrões e normas esta-
belecidas na legislação pertinente.
Art. 10. A contabilidade do FMTT tem por objetivo 
evidenciar a situação financeira, patrimonial e orça-
mentária do sistema municipal de transporte e trânsi-
to, observados os padrões e normas estabelecidos na 
legislação pertinente.
Art. 11. A contabilidade será organizada de forma a 
permitir o exercício das suas funções de controle pré-
vio concomitante e subseqüente, e de apurar, apro-
priar e informar os custos dos serviços, possibilitando 
a interpretação e análise dos resultados obtidos.
Art. 12. A escrituração contábil será feita em conformi-
dade com a legislação em vigor.
§ 1°. A contabilidade emitirá relatórios mensais de 
gestão, inclusive dos custos dos serviços.
§ 2°. Entende-se por relatórios de gestão, os balan-
cetes mensais de receita e de despesa do Fundo e 
demais demonstrações exigidas pela Administração e 
pela legislação pertinente.
§ 3°. As demonstrações e os relatórios produzidos 
passarão a integrar a contabilidade geral do Município.
Art. 13. Nenhuma despesa será realizada sem a ne-
cessária autorização orçamentária.
Parágrafo Único. Para os casos de insuficiência e omis-
sões orçamentárias, poderão ser utilizados os créditos 
adicionais suplementares e especiais, autorizados por 
lei e abertos por Decreto do Executivo Municipal.
Art. 14. A despesa do Fundo Municipal de Transporte e 
Trânsito - FMTT se constituirá de:
I – financiamento total ou parcial de programas e 
ações relacionadas ao funcionamento dos órgãos e 
serviços do sistema municipal de transporte e trânsito;
II – pagamento de vencimentos, salários, gratificações 
ao pessoal dos órgãos ou entidades de administração 
direta ou indireta que participem da execução das 
ações prevista neste decreto;
III – pagamento pela prestação de serviços a entida-
des de direito privado para execução de programas ou 
projetos específicos do setor de transporte e trânsito, 
na forma da legislação;

IV – aquisição de material permanente e de consu-
mo e de outros insumos necessários ao desenvolvi-
mento dos programas e atividades relacionadas com 
o funcionamento do sistema municipal de transporte 
e trânsito; 
V – construção,reforma, ampliação, aquisição ou lo-
cação de bens imóveis para adequação da rede física 
de prestação de serviços do sistema de transporte e 
trânsito;
VI – desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instru-
mentos de gestão, planejamento, administração e 
controle das ações de voltadas para o funcionamento 
do sistema de transporte e trânsito;
VII – desenvolvimento de programas de capacitação 
e aperfeiçoamento de recursos humanos para atendi-
mento do sistema municipal de transporte e trânsito;
VIII – atendimento de despesas diversas, de caráter 
urgente e inadiável, necessárias à execução das ações 
e serviços atinentes ao bom funcionamento do siste-
ma municipal de transporte e trânsito.
Art. 15. A execução orçamentária das receitas se pro-
cessará através da obtenção do seu produto nas fon-
tes determinadas pela legislação.
Art. 16. O Fundo Municipal de Transporte e Trânsito - 
FMTT terá vigência ilimitada.
Art. 17. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 18. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 dias do mês de 
dezembro de 2013;

171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.550

“Institui o Sistema Especial de Supervisão e Acom-
panhamento da Tramitação de Programas, Projetos e 
Ações Prioritárias – SisTAP e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de suporte técnico, admi-
nistrativo e institucional para a regular e garantir a efi-
ciência na tramitação de diversos programas, projetos 
e ações governamentais considerados prioritários no 
âmbito da Administração Municipal, face à complexi-
dade dos mesmos e/ou a necessidade de cumprimen-
to de prazos;
Considerando a necessidade de acompanhamento e 
supervisão dos trâmites dos diversos programas, pro-
jetos e ações governamentais considerados prioritá-
rios para a superação de eventuais dificuldades e/ou 
entraves de ordem legal, operacional, técnica, opera-
cional, administrativa ou institucional;

DECRETA:
Art. 1°. Fica instituído o Sistema Especial de Supervi-
são e Acompanhamento da Tramitação de Programas, 
Projetos e Ações Prioritárias – SisTAP para a supervi-
são, acompanhamento e suporte técnico, operacional, 
administrativo e institucional de programas, projetos e 
ações governamentais considerados prioritários, obje-
tivando a regular e eficiente tramitação dos mesmos 
no âmbito da Administração Pública Municipal.
Art. 2º. A indicação de prioridade é competência ex-
clusiva do Chefe do Executivo Municipal, que formali-
zará a decisão em ato próprio.
Art. 3º. O Secretário Municipal de Coordenação Políti-
ca – SECOP será o responsável pela gerência do Sis-
TAP podendo requisitar dados, informações, relatórios 
e documentos dos setores da Administração Municipal 
envolvidos na tramitação dos processos considerados 
prioritários.
Art. 4º. Em caso de urgência ou de necessidade ope-
racional, o Secretário Municipal de Coordenação Políti-
ca – SECOP poderá:
I – determinar providências urgentes aos setores com-
petentes para garantir a priorização do trâmite dos 
processos para atender às determinações contidas 
neste regulamento; e,
II – determinar o deslocamento provisório de servido-

res de áreas afins para assegurar a devida celeridade 
e eficiência da tramitação dos processos considerados 
prioritários pela Administração Municipal.
Art. 5º. As Secretarias Municipais de Governo – SEGOV 
e da Chefia de Gabinete do Prefeito – SEGAB darão o 
suporte funcional necessário à Secretaria Municipal de 
Coordenação Política – SECOP para a execução das 
atribuições previstas neste Decreto.
Art. 6º. A Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão – SEPLAN organizará estrutura interna para aten-
der as orientações da Secretaria Municipal de Coorde-
nação Política – SECOP na execução das atribuições 
previstas neste Decreto.
Art. 7º. A Secretaria Municipal de Coordenação Política 
– SECOP apresentará ao Chefe do Executivo Municipal 
relatório semanal sobre a tramitação de cada processo 
considerado prioritário, registrando eventuais incon-
sistências, irregularidades, entraves e/ou morosidades 
indevidas.
Art. 8º. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 dias do mês de 
dezembro de 2013;

171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.551

“Cria o Conselho Municipal de Transportes e Trânsito - 
CMTT e dá outras providências.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando o disposto na Lei Municipal nº. 
4.293/2010, que dispõe sobre o Sistema Municipal de 
Transporte e Circulação no Município de Barbacena, 
adequando a legislação municipal à federal, em espe-
cial ao Código de Trânsito Brasileiro;
Considerando a Lei Municipal nº. 4.501/2013;
Considerando a necessidade de normatização das 
questões afetas aos transportes e ao trânsito no Muni-
cípio de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1°. Fica criado o Conselho Municipal de Trans-
portes e Trânsito – CMTT no Município de Barbacena.
Art. 2º. O Conselho Municipal de Transportes e Trânsi-
to tem como atribuições:
I - assessorar o órgão executivo de trânsito do Mu-
nicípio: 
II - cooperar com o Município no estudo e solução dos 
problemas concernentes ao sistema de transportes e 
trânsito, propondo medidas tendentes ao seu aper-
feiçoamento;
III - propor diretrizes para a criação, alteração e extin-
ção de linhas e itinerários;
IV - propor diretrizes para alteração de horários e nú-
meros de viagens;
V - propor medidas para aprimorar a qualidade dos 
serviços prestados pelos operadores e seus agentes;
VI - sugerir alterações nos Regulamentos dos Serviços 
de Transporte Urbano;
VII - emitir parecer sobre quaisquer outros assuntos 
relacionados com os transportes e trânsito que lhes 
forem submetidos pelo Prefeito, pela Subsecretaria 
Municipal de Trânsito - SUTRAM ou qualquer outro 
membro do Conselho Municipal de Transportes e Trân-
sito - CMTT;
VIII - propor os procedimentos para a fiscalização 
comunitária do serviço de transportes e trânsito do 
município;
IX - solicitar apuração de irregularidades que tomar 
conhecimento, encaminhando a decisão aos órgãos 
competentes para fazê-lo, e analisar denúncias dos 
setores populares usuários do sistema, encaminhando 
relatório aos setores competentes;
X - assessorar a SUTRAM na elaboração e execução da 
política de trânsito quanto ao uso do solo e segurança 
no trânsito;
XI - assessorar a SUTRAM na elaboração e execução 



3

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 07 DE JANEIRO DE 2014 - EDIÇÃO EXTRA

da política de transporte quanto a otimização dos ser-
viços para melhor atendimento ao público usuário;
Art. 3º. O Conselho será presidido por membro indi-
cado pelo Prefeito Municipal e terá a seguinte com-
posição:
I – PODER PÚBLICO :
a) 01 representante da Prefeitura de Barbacena;
b) 01 representante indicado pelo Poder Legislativo 
dentre cidadãos com reconhecido conhecimento sobre 
transporte e trânsito;
c) 01 representante da Delegacia-Adjunta de Trânsito 
da Delegacia Regional de Segurança Pública do Estado 
de Minas Gerais – Sede Barbacena.
II - COMUNIDADE USUÁRIA:
a) 01 representante de Associação Comunitária de 
bairros ou comunidades de Barbacena;
b) 01 representante das entidades representativas das 
pessoas portadoras de deficiência física.
III - ÓRGÃOS TÉCNICOS:
a) 01 representante da SUTRAM.
IV - ENTIDADES DE CLASSE:
a) 01 representante da Associação Profissional das 
Empresas do Transporte de Passageiros de Barbacena;
b) 01 representante da Associação Comercial de Bar-
bacena;
c) 01 representante do Sindicato dos Trabalhadores 
em Transportes Rodoviários de Barbacena;
d) 01 representante do Sindicato de Empresas de 
Transportes de Cargas de Barbacena.
§ 1º. Os membros do Conselho serão indicados pe-
las respectivas entidades, mediante solicitação escrita 
do Presidente do Conselho Municipal de Transportes 
e Trânsito.
§ 2º. Cada entidade indicará um representante titular 
e um suplente.
§ 3º. Os Conselheiros titulares e suplentes serão ho-
mologados por ato do Prefeito Municipal.
§ 4º. Os representantes do Poder Público Municipal 
serão indicados pelo Prefeito Municipal.
§ 5º. O representante da Câmara Municipal não pode-
rá ser Vereador no exercício do mandato.
Art. 4º. O representante da comunidade usuária será 
indicado pelas Associações Comunitárias de bairro e 
das comunidades do município de cada região, em As-
sembléia pública convocada para tanto pelo Presiden-
te do Conselho, mediante Edital publicado no Órgão 
Oficial do município.
§ 1º. O quorum para deliberação na Assembléia é de 
maioria absoluta das Associações Comunitárias pre-
sentes e em atividade plena e regular, devidamente 
comprovadas há mais de 01 (um) ano.
§ 2º. Caso a Assembléia não se realize por falta de qu-
orum ou não delibere pela indicação de representante, 
novas Assembléias serão convocadas sucessivamente 
em prazo não superior a 30 (trinta) dias, até delibe-
ração definitiva.
§ 3º. Enquanto a Assembléia não deliberar a indicação 
de representante a vaga será preenchida por titular e 
suplente indicado provisoriamente pelo Prefeito Muni-
cipal, dentre os presidentes de Associação Comunitá-
ria que atendam os requisitos deste Decreto.
Art. 5º. O membro titular do Conselho Municipal de 
Transporte e Trânsito – CMTT que faltar a três reuni-
ões consecutivas ou a cinco acumuladas no mesmo 
ano terá sua vaga cancelada assumindo o suplente, 
excluído o suplente pelo mesmo motivo, a vaga de 
representação da entidade será cancelada.
Art. 6º. Todos os membros do Conselho Municipal de 
Transportes e Trânsito – CMTT, exceto os representan-
tes do poder público municipal, terão mandato de 01 
(um) ano, permitida uma única recondução.
Parágrafo Único. Os membros representantes do Po-
der Público Municipal poderão ser substituídos a qual-
quer tempo pelo Prefeito Municipal, em atendimento 
aos interesses da administração pública.
Art. 7º. A não indicação de representantes por parte 
de órgãos externos à Administração Pública Municipal, 
não impedirá a instalação do Conselho, desde que ga-
rantido o número mínimo de 05 (cinco) integrantes.
Art. 8º. A atividade dos membros do Conselho é fun-
ção pública relevante e não será remunerada.
Art. 9º. Todas as sessões do Conselho Municipal de 

Transportes e Trânsito - CMTT serão públicas e pre-
cedidas de divulgação no Órgão Oficial do Município.
Art. 10. A Subsecretaria Municipal de Trânsito - SU-
TRAM fornecerá a infra-estrutura administrativa e 
suporte necessários, inclusive quanto aos recursos 
humanos, para o funcionamento e assessoramento do 
Conselho Municipal de Transportes e Trânsito - CMTT.
Art. 11. O Conselho, por iniciativa de 2 (dois) repre-
sentantes da Comunidade Usuária ou Órgão Técnico, 
poderá solicitar estudos complementares da Subse-
cretaria Municipal de Trânsito - SUTRAM ou de outros 
especialistas, para efeito de avaliação do cálculo da 
tarifa apresentada pelo poder concedente.
Art. 12. A instalação do Conselho Municipal de Trans-
portes e Trânsito – CMTT se dará no prazo máximo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação 
deste Decreto.
Art. 13. O Conselho Municipal de Transportes e Trân-
sito – CMTT terá seu Regimento Interno disposto e 
aprovado por portaria do Chefe do Executivo Muni-
cipal.
Art. 14. Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 15. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 dias do mês de 
dezembro de 2013;

171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada Giovanna Bonfante do cargo de 
Controladora Geral do Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 14 
de janeiro de 2014, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 07 dias de janeiro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Luiz Roberto Souza Chaves para 
exercer o cargo de Controlador Geral do Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir de 14 
de janeiro de 2014, revogando-se as disposições em 
contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 07 dias de janeiro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal

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

Secretário Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

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 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.844 - EXONERAR Alexandre Lima 

Sad, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
do Serviço de Expedientes Especiais, na Coordena-
doria Executiva – CODEX, na Secretaria da Chefia de 
Gabinete do Prefeito Municipal - SEGAB, a partir desta 
data. Barbacena, 21 de outubro de 2013.

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

PORTARIA Nº 15.845 - REVOGAR a designação de 
Alexandre Lima Sad, ocupante do Cargo Público de 
Chefe do Serviço de Expedientes Especiais, para pres-
tar serviços junto à Diretoria de Integração Regional 
da AGIR, constante da Portaria nº 15.756, de 20 de 
agosto de 2013, a partir desta data. Barbacena, 21 de 
outubro de 2013.

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 Dele-
gada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013, e 
36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.846 - NOMEAR Alexandre Lima Sad, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente do Serviço de Suporte ao Usuário, na Subse-
cretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação 
- SUTEC na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, a partir desta data. Barbacena, 21 
de outubro de 2013.

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

PORTARIA Nº 15.903 - 1 - DESIGNAR Comissão Es-
pecial composta por Ricardo Augusto de Moraes Dru-
mond, Daniel Salgarelo e Odilon Grossi Couto, para, 
sob a presidência do primeiro, proceder ao acompa-
nhamento e fiscalização da execução das obras refe-
rentes de construção da nova estação de transbordo 
de resíduos sólidos na antiga Estação de Tratamento 
de Lixo, às margens da BR-265, a partir desta data. 
2 - DISPOR que a presente portaria entre em vigor na 
data de sua publicação. Barbacena, 18 de dezembro 
de 2013.

PORTARIA Nº 15.904 - 1 - DESIGNAR Comissão Espe-
cial composta por Carlos Bertone de Almeida Campos, 
Luiz Otávio Campos Faustino Vieira e Selmo Sílvio Um-
belino, para, sob a presidência do primeiro, proceder à 
fiscalização da execução das obras referentes à cons-
trução das Unidades Básicas de Saúde. 2 – DISPOR 
que a presente portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. Barbacena, 23 de dezembro de 2013.

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 
Delegadas Municipais nº 32, de 21.02.2013, e 37, de 
28.02.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.905 - REVOGAR a designação de An-
tônio Zacarias Rodrigues, para responder, cumulativa-
mente, pela Chefia do Serviço de Execução de Obras, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
constante da Portaria nº 15.800, de 01.10.2013, a 
partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro de 2014. 

PORTARIA Nº 15.906 - NOMEAR Cláudio Lúcio de 
Abranches Franco, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Chefe do Serviço de Execução de 
Obras, na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP, a partir desta data. Barbacena, 02 de janeiro 
de 2014. 

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; 



EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E

CONVÊNIO

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

Secretário Municipal de Governo

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE CONTRATO
Nº 114/2013 - Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Pneuscar 
Recauchutagem Ltda –  CNPJ.: 28.195.956/0001-05. 
Processo: 067/2013, Pregão Presencial: 037/2013. 
Objeto: Aquisição de Pneus novos, câmaras de ar, 
bicos e válvulas novas, visando atender a frota de 

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao  Contrato nº 
015/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: GP7 Logística 
Ltda – CNPJ 13.150.147/0001-00. Objeto: Prorroga-
ção do prazo constante na cláusula sexta do contrato 
original. Data de assinatura: 06 de Novembro de 2013. 
Assinam Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Paulo 
Batista da Silva Júnior.

AVISO DE LICITAÇÃO
SAS – PRC 043/2013 - PP 032/2013 –– OBJETO: Aqui-
sição de bombas centrífugas horizontais. ABERTURA: 
Dia 21/01/2014 às 13:00 horas. Informações 0xx32 
3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. Barbace-
na, 07/01/2014. Simone Rodrigues da Costa - Gerente 
de Licitação - Pablo Herthel Candian - Coordenador de 
Aquisições e Contratos.

RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.907 - EXONERAR Margareth Damas-
ceno Gomes de Oliveira, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Chefe do Serviço de Relacionamento, na 
Secretaria Municipal de Articulação Social - SESAL, a 
partir desta data. Barbacena, 07 de janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 15.908 - NOMEAR Margareth Damas-
ceno Gomes de Oliveira, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente de Gabinete, na 
Secretaria Municipal de Articulação Social - SESAL, a 
partir desta data. Barbacena, 07 de janeiro de 2014. 

PORTARIA Nº 15.909 - NOMEAR Salvador Justen de 
Almeida Filho, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Chefe do Serviço de Relacionamento, na 
Secretaria Municipal de Articulação Social - SESAL, a 
partir desta data. Barbacena, 07 de janeiro de 2014. 

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

Secretário Municipal de Governo

veículos leves e pesados das diversas Secretarias do 
Município de Barbacena. Itens vencedores: 08,11 
e 13. Valor Total : R$ 5.433,60. Data de assinatura: 
20/12/2013. Início: 20/12/2013 Término: Até o termo 
final da garantia dos objetos contratados, contados do 
recebimento definitivo. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada e Sérgio Roberto 
de Resende.
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