BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 09 DE ABRIL DE 2015 - EDIÇÃO EXTRA
PODER EXECUTIVO
EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO SR.
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II, e artigo
93, ambos da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 16.848 - 1 - REVOGAR a designação de
Ângela Terezinha de Faria do Carmo, como Diretora da
Escola Municipal “Embaixatriz Corina Andrada”, contida na Portaria nº 15.658, de 21.06.2013. 3 – DISPOR
que a presente portaria entre em vigor na data de
sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de
25.02.2015. Barbacena, 05 de março de 2015. Mário
Raimundo de Melo. Prefeito Municipal em exercício.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

ERRATA
Na Portaria nº 16.869, publicada no e-DOB – Diário
Oficial do Município no dia 07.04.2015, onde se lê “Matrícula nº 19.424-01”, leia-se “Matrícula nº 2.837-01”.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – Prc nº 094/2014 – PP
Nº 067/2014. Objeto: Prestação de serviços de reparos em tacógrafos e fornecimento de tacógrafos novos
para atender a SEMOP. Entrega e abertura dos envelopes: dia 27/04/2015 às 14:00 horas. Informações
(32) 3339-2026. Retirada do edital: licitaco@barbacena.mg.gov.br. Simone R. da Costa – Glic. Pablo H.
Candian – CAC.
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 126/2014 - CONC
001/2015 - Objeto: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico social PTTSPAC2 para atender à SECOPS - ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 14/05/2015 – 14:00 hs.
Informações 32-3339-2026 ou licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo H. Candian – CAC.
SAS BARBACENA – Prc nº 006/2015 – PP nº 004/2015.
Objeto: R P de gêneros alimentícios não perecíveis
para atender o SAS. Entrega e abertura dos envelopes: dia 29/04/2015 às 14:00 horas. Informações (32)
3339-2026. Retirada do edital: licitaco@barbacena.
mg.gov.br. Simone R. da Costa – Glic. Pablo H. Candian – CAC.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA
Presidente: Flávio Barbosa da Silva

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 104/2014 - 071ª Sessão Ordinária –
23.12.14 – 2º Período – 2º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.

Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h19. “Em ti, SENHOR, confio; nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça.Inclina para mim os
teus ouvidos, livra-me depressa; sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve.”(Salmos 31:13). I - Leitura e Discussão da Atas: - Ata 089/2014 –
Aprovada por unanimidade. II – Leitura da
Correspondência e Comunicações: - Não houve. IIIApresentação de Proposições: - Da vereadora Vânia
de Castro: – Requerimento nº 087/2014 – Requer a
revitalização da Linha do Oeste, assinado pela vereadora e acompanhada por todos os vereadores; - Indicação nº 479/2014 – Solicita pintura de duas faixas
nas Ruas Ceará e Praça Luiza Copati Mazoni, conhecida como pracinha do Jacaré no bairro Boa Vista. - Indicação nº 465/2014 – Solicita providências quanto ao
cadastro do município junto à Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, para pratica da
ação de equipagem de Conselhos Tutelares; - Indicação nº 464/2014 – Solicita a reforma e adequação da
UPA-Nova Suíça com equipamentos necessários para
dar início aos atendimentos na área da saúde para os
moradores daquele bairro; - Indicação nº 463/2014 –
Solicita o manilhamento dos canos de distribuição de
rede de água tratada na Rua Maria Aparecida Resende, Nova Suíça; - Indicação nº 462/2014 – Solicita o
patrolamento das ruas Isabel Antunes de Paiva, Ubirajara Furtado de Jesus, Maria Aparecida de Resende,
Cabo Antônio Carneiro e Maria Abel de Souza, todas
no bairro Nova Suíça; - Indicação nº 461/2014 – Solicita providências quanto à coleta de rede de esgoto na
Rua Augusto Ferreira de Paiva, no bairro Nova Suíça;
- Indicação nº 460/2014 – Solicita a instalação de rede
elétrica, a pedido dos moradores, da Rua Augusto Ferreira de Paiva, Nova Suíça. - Da Mesa da Câmara: Indicação nº 480/2014 – Solicita providências no sentido de inaugurar o posto de saúde localizado no
Jardim das Alterosas no bairro Ipanema; -Indicação nº
478/2014 – Solicita ao Sr. Prefeito que solicite ao SAS
que se faça uma rede de esgoto na Rua Paulo Roberto
de Melo Campos, bairro Santa Tereza I; Indicação nº
473/2014 – Solicita, ao Sr. Prefeito, que solicite ao
SAS, que se faça uma rede de esgoto na rua Geraldinho Lopes Canuto, Boa Morte; Requerimento nº
092/2014 – Requer voto de congratulações à colunista
Flávia Siqueira; - Requerimento nº 090/2014 – Requer
voto de congratulações a Aparecida Bárbara de Oliveira, pela assídua presença nas Sessões do Legislativo;
- Requerimento nº 089/2014 – Requer voto de congratulações à colunista Débora Inez Macier Sampaio
Valle, pelos relevantes serviços prestados à imprensa;
- Requerimento nº 088/2014 – Requer voto de congratulações ao Cabo Carlos Roberto da Silva, pelo ato
de bravura no salvamento de duas vítimas de incêndio
no bairro Floresta. - Do vereador Luiz Gonzaga: - Indicação nº 459/2014 – Solicita a contenção de uma encosta na Rua Felipe Paulo Curi, Centro. - Da vereadora
Gracia Maria: - Indicação nº 484/2014 – Solicita a iluminação nos postes das ruas 13 e 15 do bairro Vista
Alegre. - Do vereador Ronaldo Braga: - Indicação nº
471/2014 – Solicita quebra-molas na Rua Sete de Setembro, próximo ao posto de gasolina Pelicano; - Indicação nº 470/2014 – Solicita operação tapa-buracos
em todas as ruas do Bairro Nova Cidade; - Indicação
nº 469/2014 – Solicita patrolamento da Rua José Fortes de Souza e o depósito de escória ou material semelhante com o objetivo de minimizar o problema
com deslocamento de carros e pessoas; - Indicação nº
468/2014 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe
mensagem acompanhada de projeto de lei propondo o
nome do Senhor Jair Sfredo para a Rua Principal que
permite acesso à comunidade dos Sfredos, Colônia
Rodrigo Silva. PROJETO PROTOCOLADO NA CASA. Veto Parcial Projeto de Lei nº. 133/14 –m Institui e
inclui no calendário oficial de eventos do Município a
Semana Municipal da Alimentação Saudável, na forma
que indica – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h37. Discussão e Votação
de Projetos. Com a palavra pela ordem o vereador
Johnson fez o seguinte pronunciamento que segue na
íntegra da ata original. O Sr. Presidente deferiu o pedi-

1

do do vereador Johnson e o agradeceu pelas palavras.
Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge disse
que o vereador Johnson tem razão e que poderiam
tentar fazer, para o próximo ano, uma emenda à Constituição do município, para que o Prefeito seja obrigado a fazer uma reserva, desde o início do ano, para o
pagamento do décimo terceiro salário dos servidores.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 164/14 – Altera
as Leis nºs. 4602, de 18 de setembro de 2014, que
Institui a Taxa de Coleta de Resíduos – TCR e a Lei
Delegada nº 052, de 23 abril de 2013 e dá outras
providências – Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM
01.03.15 – VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ
JORGE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME
DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA. Proj. Lei nº. 163/14 –
Dispõe sobre a divisão territorial urbana da cidade de
Barbacena, institui e delimita Bairros e dá outras providências - Aut. Executivo – PRAZO VENCE EM
25.02.15. Com a palavra para discutir a vereadora Vânia disse que há muito já vem defendendo essa matéria e o faz por já fazer parte, desde o governo anterior
de todo o projeto. E no dia de hoje ela se encontrou
com o Sr. Nélio e com a Sra. Ana Flávia, que lhe passaram, que a planta de valores, já aprovada, é por
face de rua e assim não altera o valor venal dos imóveis. Ressaltou que tem urgência na aprovação desse
projeto porque até hoje somente foram feitos estudos
pela ótica da cidade e assim as necessidades dos bairros ficam misturadas nesse monte de informações que
é a cidade como um todo. E destacou que não haverá
impacto venal no valor do imóvel. Com a palavra pela
ordem o vereador José Jorge solicitou a suspensão da
reunião para tirar algumas dúvidas em relação ao projeto. Pedido deferido pelo Sr. Presidente que suspendeu a sessão às 19:48. Sessão reaberta às 19:50h.
Com a palavra pela ordem o vereador Carlos Roberto
disse que antes de discutir o projeto, gostaria de mencionar a questão do décimo terceiro dos servidores,
Disse que seria muito bom que tivesse uma maneira
de obrigar o Prefeito a fazer uma reserva para o pagamento do décimo terceiro, mas não tem, pois o tema
de funcionalismo é competência apenas do Prefeito.
Lembrou que apesar do problema já vir se repetindo
há muitos mandatos, não dá pra usar isso como argumento para não cumprir com a obrigação dos servidores. Lembrou que os servidores da Câmara já receberam o décimo terceiro, e que apesar de serem em
número menor, isso as trata apenas de uma questão
de administração dos recursos. E ressaltou que se é
possível fazer isso aqui onde o orçamento é menor, é
possível fazer lá também onde o orçamento é maior.
Prosseguindo com a palavra para discutir o projeto o
vereador disse que a questão do valor venal dos imóveis e a alteração da planta de valores é apenas um
dos pontos que ele viu no projeto. Sabe ser um projeto importante e que está muito bom. Afirmou ainda
que a lei está extinguindo bairros antes conhecidos e
que estão sendo anexados a outros. Mas considerou
que se houver um acordo para votar o projeto ele votará, mas votará com pesar, dados os problemas do
projeto e a sua falta de tempo para analisar toda a
matéria. Com a palavra pela ordem o vereador Márcio
lamentou a falta de pagamento do décimo terceiro salário e apesar de ser da base do governo não concorda
que os servidores fiquem sem receber, já que contam
com esse dinheiro para as festas de fim de ano. Com
a palavra pela ordem a vereadora Marilene disse estar
muito triste pela situação vivenciada pelos servidores.
Destacou que em reunião com o Sr. Prefeito ele teria
dito que ele faria o pagamento do décimo terceiro salário em duas parcelas, sendo a primeira agora em
dezembro e outra no dia vinte e dois. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador José Jorge. VISTAS CONCEDIDAS DO VEREADOR JOSÉ JORGE.SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO
LEI. Proj. Lei nº. 162/14 – Altera o Anexo IV da Lei
Municipal nº. 4169, de 1º de abril de 2009 e dá outras
providências – Aut. Mesa da Câmara. *Votar emenda
de fls. 10 de autoria Mesa da Câmara. Com a palavra
pela ordem o vereador Luiz Gonzaga fez o seguinte
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
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Com a palavra para explicação o Sr. Presidente fez
pronunciamento que segue na íntegra da ata original.
Com a palavra como líder o vereador Gonzaga novamente fez discurso que se seguiu na íntegra da ata
original. Prosseguindo, o vereador Gonzaga agradeceu a todos por seus pronunciamentos e pediu que
constassem na íntegra todos os seus pronunciamentos
e comunicou ao Presidente que o fato ocorrido não
desabou sobre ele e nem sobre toda a sua história
dedica ao Legislativo de Barbacena. O Sr. Presidente deferiu o pedido de íntegra do vereador Gonzaga
e pediu desculpas pelo ocorrido, posto ter por ele a
maior estima. Com a palavra como líder o vereador
Ronaldo Braga afirmou que uma das grandes dúvidas
dos vereadores é porque aqui na Câmara as coisas
funcionam e lá na Prefeitura não funcionam, resguardadas as devidas proporções. Afirmou que é porque
na Câmara, desde que assumiu em 2001, o comportamento administrativo é completamente diferente. Aqui
se paga em dia e certinho porque se tem planejamento financeiro. E entende, que, a partir do ano que vem,
será preciso que haja um documento dizendo que a
Câmara não tem que manter simetria com a Prefeitura
e pactuar com uma omissão do governo municipal. E
levantou o questionamento a respeito do fato de que a
Prefeitura pode ficar sem pagar o décimo terceiro, mas
a Câmara pode fazer o pagamento. Mas em relação à
reposição salarial, se a Prefeitura não der a Câmara
também não dá. Sendo que é a mesma coisa, e nunca
foram questionados por isso pelo TCE. E essa é uma
situação estranha que leva a uma reflexão. Precisam,
inclusive, fazer esse questionamento ao TCE. E ainda
que alguns defendam o contrário, ele não vê dessa
forma e acredita ser preciso dirimir essa dúvida. Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o vereador
Ronaldo para comunica à Casa que estava encerrado
o período de votação e passou para a terceira parte da
sessão. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS- HORÁRIO: 20H37. Prosseguindo
o vereador Ronaldo disse que, com a experiência do
Presidente, ainda que deixando a Mesa no próximo
ano, deve tentar, junto aos demais vereadores, encontrar uma solução para essa questão e encaminhar
ao Tribunal de Contas um pedido de parecer para que
a decisão seja tomada com mais segurança pelos futuros presidentes. Não havendo oradores inscritos e
nada mais a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada
a presente sessão às 20h39 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador
Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora
Grácia Maria Araújo Gomes.

RESUMO DA ATA 105/2014 - 028ª Sessão Extraordinária – 26.12.2014 - 1º. Período - 2º. Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de
Andrade. Secretária: Vereadora Grácia Maria Araújo
Gomes. Vereadores Presentes: Conforme registro em
livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30. O Sr. Presidente, às 19h30, solicitou
ao Sr. Secretário efetuasse a verificação Quorum para
a possível abertura da Sessão Ordinária. E, em não
preenchendo o número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente deixou de abrir a reunião
por falta de Quorum. Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Grácia
Maria Araújo Gomes.

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

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes
– CISALV. Ext. Ratificação 09/04/2015: Ratifico o Processo nº 09/2015 modalidade Inexibilidade/Credenciamento nº 02/2015, cujo objeto é o credenciamento
de pessoa jurídica para prestação de serviços de consultas especializadas, exames diversos, e cirurgias na
forma do artigo 25 da Lei Federal 8.666/93 e suas
alterações, para que sejam contratadas as empresas: 1 – ANA RAQUEL DAMASCENO ALFENAS LOPES,
CNPJ nº 21.730.731/0001-62 pelo valor máximo de R$
30.000,00. 2 – BARTOLINI E AFONSO DIAGNÓSTICOS
POR IMAGEM LTDA - ME, CNPJ nº 21.602.703/0001-60
pelo valor máximo de R$ 69.000,00. 3 – CINDI – CENTRO DE INVESTIGAÇÕES DIAGNÓSTICAS LTDA - EPP,
CNPJ nº 21.177.977/0001-59 pelo valor máximo de R$
185.600,00. 4 – CEDUS – CENTRO DE DIAGNÓSTICO
ULTRASSON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGICA
E OBSTETRÍCIA LTDA, CNPJ nº 38.727.038/000133 pelo valor máximo de R$ 5.250,00. 5 – CENTRO
DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE JUIZ DE
FORA LTDA, CNPJ nº 05.912.808/0001-69 pelo valor
máximo de R$ 54.600,00. 6 – CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE BARBACENA LTDA, CNPJ
nº 19.044.309/0001-01 pelo valor máximo de R$
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38.560,00. 7 – EKOSON DIAGNOSE SS LTDA- EPP,
CNPJ nº 00.175.266/0002-56 pelo valor máximo
de R$ 28.000,00. 8 – ESPAÇO GENTE CLÍNICA SOCIAL DE PSICOLOGIA E SAÚDE EIRELLI-EPP, CNPJ
nº 04.916.485/0001-19 pelo valor máximo de R$
28.060,00. 9 – INSTITUTO HERMES PARDINI S/A –
FILIAL 18, CNPJ nº 19.378.769/0064-50 pelo valor
máximo de R$ 146.560,00. 10 – INSTITUTO MATERNIDADE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E POLICLÍNICA DE
BARBACENA, CNPJ nº 17.084.005/0001-42 pelo valor
máximo de R$ 525.310,00. O Contrato será Celebrado
com cada uma das empresas habilitadas nos valores
estabelecidos nesta ratificação, e terá sua vigência
compreendida entre a data de sua assinatura até 31
de dezembro de 2015. Será refletido no contrato a ser
celebrado assim como fora nesta Ratificação, o valor
total da proposta de cada empresa independente se
mais de uma empresa cotou um mesmo item, mas no
montante total só serão executados os quantitativos
máximos previstos no Edital de Credenciamento salvas
as exceções de acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias de até 25%, conforme expressamente previsto § 1º do art. 65 da Lei Federal 8.666/93.
Justifica-se que será previsto o valor total da proposta
apresentada para cada empresa contratada afim de
se executar até o quantitativo total previsto no Edital de Credenciamento independente de quantidade
fixa para cada empresa respeitado o quantitativo total do Credenciamento, dando assim mais liberdade
aos usuários de decidir pelo prestador garantindo e
respeitando o interesse público e os diversos entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais de que no caso do Credenciamento de Serviços de Saúde o usuário é quem deve decidir onde ser
atendido não sendo orientado o rodízio na prestação
dos serviços. Publique-se o presente ato, na forma da
Lei. LUIZ GONZAGA DA SILVA Presidente do CISALV.
Inf das 12 as 17h - tel: (32) 3341-1235 email licita.
cisalv@gmail.com.

EXTRATO DE CONVOCAÇÃO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Convocação para assinatura de contrato. 09/04/2015. Processo nº 09/2015 modalidade
Inexibilidade/Credenciamento nº 02/2015. Objeto:
Credenciamento de pessoa jurídica para prestação de
serviços de consultas especializadas, exames diversos,
e cirurgias. Ficam convocadas as empresas ratificadas
vencedoras deste processo para que no prazo de cinco
dias compareçam na sede do CISALV para a assinatura do contrato conforme determina a cláusula 7.3 do
Edital de Credenciamento. Informações das 12 as 17h
- tel: (32) 3341-1235 email licita.cisalv@gmail.com.

