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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.523

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes 
e similares fornecerem, sempre que solicitada, comanda 
impressa que permita o controle do consumo pelos clien-
tes nos limites do Município de Barbacena”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte Lei:    
Art. 1º  Ficam bares, restaurantes e similares obrigados 
a fornecer sempre que solicitada, comanda impressa que 
permita o controle do consumo pelos clientes.
Parágrafo único.  A comanda impressa será feita em 
duas vias, sendo que uma ficará com o cliente e outra 
em posse do funcionário do estabelecimento que estiver 
atendendo.
Art. 2º  A comanda será utilizada unicamente com a fi-
nalidade de facilitar o controle do consumo por parte do 
cliente e do estabelecimento, e não será considerada do-
cumento fiscal.
Art. 3º  Os bares, restaurantes e similares fixarão cartazes 
em suas dependências, com o seguinte texto: “Estão dis-
poníveis neste estabelecimento, comandas para o contro-
le do consumo dos clientes, conforme legislação vigente”.
Art. 4º  As cartelas de consumo não deverão vir impres-
sas com menções relativas a multas ou taxas abusivas 
cobradas por ocasião de seu extravio.
Parágrafo único.   V E T A D O
Art. 5º  Fica concedido o prazo de 90 (noventa) dias, con-
tado da data da publicação, para que bares, restaurantes 
e similares se adequem ao disposto nesta Lei.
Parágrafo único.   V E T A D O
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 058/2013 – Autoria do Vereador Luiz Gonza-

ga de Oliveira)

LEI Nº 4.524

“Dispõe sobre a entrada de acompanhante, com portador 
de deficiência em locais destinados à diversão, espetácu-
los teatrais, musicais e circenses, exibições cinematográ-
ficas, atrações ou eventos esportivos em geral 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 É assegurada a entrada de acompanhante às pes-
soas portadoras de deficiências físicas, visuais, auditivas 
e mentais que sejam impossibilitadas de locomoção, au-
todeterminação e que dependam de acompanhante para 
a presença do mesmo em qualquer estabelecimento cul-
tural ou de lazer.
§ 1º Os estabelecimentos de que tratam o caput  deste 
artigo são os destinados à diversão, espetáculos teatrais, 
musicais e circenses, exibições cinematográficas, eventos 
esportivos e artísticos em geral.
§ 2º O acompanhante do portador de deficiência impos-
sibilitado de locomoção e que dependam do mesmo terá 
lugar reservado pelo estabelecimento de forma que o 
possibilite ficar ao lado do deficiente.
Art. 2º Os estabelecimentos destinados à diversão, espe-
táculos teatrais, musicais e circenses, exibições cinemato-
gráficas, eventos esportivos e artísticos em geral, deverão 
adaptar suas estruturas para acomodar pessoas portado-
ras de deficiências em percentual mínimo de cinco por 
cento da totalidade das vagas para o evento, espetáculo 
ou apresentação, levando em consideração o disposto no 
§ 2º, do art. 1º desta Lei.
Art. 3º Será garantida meia-entrada para os portadores 
de deficiência que participam de qualquer programa so-
cial da Prefeitura Municipal de Barbacena.
Parágrafo único.  Nos casos em que os programas sociais 
trouxeram benéficos aos acompanhantes, o benefício de 
que trata o caput será estendido aos mesmos.

Art. 4º A comprovação da condição de deficiente que ga-
rante os benéficos de que trata o art. 3º será feita pela 
Coordenadoria de Direitos das Pessoas com Deficiência 
da Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais, através de emissão de credencial própria a ser 
definida pelo Executivo no regulamento desta Lei.
Art. 5º Os estabelecimentos de que trata esta Lei, pro-
videnciarão a fixação de cartazes nunca inferiores a dez 
por quinze centímetros, contendo a informação de que as 
pessoas portadoras de deficiência serão beneficiadas com 
a meia-entrada para si e seus acompanhantes quando 
for o caso, mediante a comprovação prevista nesta Lei.
Art. 6º Em caso de descumprimento do disposto nesta Lei 
o Poder público imporá ao estabelecimento:
I - Advertência escrita contendo prazo para regularização;
II - Em caso de não regularização, multa correspondente 
a R$5.000,00 (cinco mil reais);
III - Em caso de reincidência a multa de que trata o inciso 
II deste artigo deverá ser aplicada em dobro;
IV - Suspensão do alvará de funcionamento com prazo 
máximo de 30 (trinta) dias para regularização;
V - Cassação do alvará de funcionamento.
Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementa-
das se necessário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 210/2013 – Autoria do Vereador Luiz Gonza-

ga de Oliveira)

LEI Nº 4.525

“Autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Esporte 
no Bairro.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte Lei:    
Art. 1º Fica autorizado o Prefeito Municipal a instituir o 
Programa Esporte no Bairro, tendo por objetivo ofertar 
orientação técnica, material esportivo e local para a re-
alização de cursos de modalidades esportivas diversas, 
mantidos por associações de moradores, nos bairros do 
Município, voltados para as respectivas comunidades.
Art. 2º A participação no programa dependerá da aprova-
ção de projeto de implementação dos cursos esportivos 
submetido à apreciação da municipalidade, conforme re-
gulamentação a ser realizada.
Art. 3º Os cursos serão desenvolvidos em espaços ade-
quados à prática das diferentes modalidades esportivas, 
disponibilizados pelas associações de moradores ou cedi-
dos pela municipalidade (escolas municipais e quadras), 
ou ainda, em locais cedidos por entidades privadas, atra-
vés de convênios firmados nas condições definidas quan-
do da regulamentação da presente Lei.
Art. 4º Fica autorizado o Município a ceder as quadras po-
liesportivas municipais durante os fins de semana para os 
moradores das localidades circunvizinhas, ficando sobre a 
responsabilidade de trancamento dos portões por conta 
da associação de bairro ou moradores devidamente cre-
denciados junto ao Município, podendo também a guarda 
municipal fazer a vigilância da escola durante utilização.
Art. 5º As associações de moradores participantes do pro-
grama, objeto desta Lei, deverão apresentar relatório das 
atividades desenvolvidas à municipalidade, demonstran-
do o auxílio obtido e os resultados alcançados.
Art. 6º O programa, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal dos Esportes, será desenvolvido mediante a 
utilização de pessoal próprio pela celebração de convênio 
com instituições de ensino superior, com aproveitamento 
dos acadêmicos bolsistas do curso de educação física, ou 
ainda, através de parcerias firmadas diretamente com 
iniciativa privada ou com convênio com o Conselho Mu-
nicipal da Criança e do Adolescente e do seu respectivo 
fundo, e das associações de moradores, de forma a fazer 
face as despesas com pessoal técnico, bem como, ou com 
material esportivo necessário.
Art. 7º Fica autorizado ao Prefeito Municipal celebrar os 
convênios que se fizerem necessários à execução desta 
Lei.
Art. 8º O Prefeito Municipal fica autorizado a regulamen-
tar esta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 084/2013 – Autoria do Vereador Márcio 

Zeferino Ferreira)

LEI Nº 4.526

“Dispõe sobre a autorização para a participação do Muni-
cípio de Barbacena/MG no Consórcio Intermunicipal para 
o Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Manti-
queira 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 autorizada a participação do Município de 
Barbacena/MG no Consócio Intermunicipal para o Desen-
volvimento Sustentável da Microrregião da Mantiqueira, 
com a finalidade de prestar atividades de planejamento, 
fiscalização e regulação nas áreas de gestão de resídu-
os sólidos, saneamento básico, meio ambiente, recursos 
hídricos, planejamento urbano, segurança alimentar, se-
gurança pública, educação, saúde, habitação de interesse 
social, infraestrutura urbana, iluminação pública, cultura, 
etc., visando à melhoria das condições de saúde pública, 
meio ambiente, desenvolvimento e qualidade de vida da 
população, pelo Contrato de Consórcio Público, por seus 
estatutos e pelos demais atos ou normas que venha a 
adotar.
Art. 2º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a 
subscrever Contrato de Consórcio com natureza jurídica 
de associação pública autárquica nos moldes da Lei nº 
11.107/05.
Art. 3º Fica autorizada a cessão de servidores municipais 
ao consórcio.
Art. 4º O Poder Executivo Municipal deverá consignar nas 
Leis orçamentárias dos próximos exercícios, dotações es-
pecíficas para atender à celebração de contrato de rateio 
e demais despesas decorrentes da participação do Muni-
cípio no consórcio público de que trata esta Lei.
§ 1º O contrato de rateio será formalizado em cada exer-
cício financeiro e seu prazo de vigência não será superior 
ao das dotações consignadas no orçamento correspon-
dente.
§ 2º É vedada a aplicação dos recursos entregues por 
meio de contrato de rateio para o atendimento de des-
pesas genéricas, inclusive transferências ou operações de 
crédito.
§ 3º Com o objetivo de permitir o atendimento dos dis-
positivos da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 
2000, o consórcio público deverá fornecer informações 
necessárias para que sejam consolidadas, nas contas dos 
entes consorciados, todas as despesas realizadas com os 
recursos entregues em virtude do contrato de rateio, de 
forma que possam ser contabilizadas nas contas de cada 
entre da Federação na conformidade dos elementos eco-
nômicos e das atividades ou projetos atendidos.
Art. 5º O Poder Executivo deverá elaborar contrato de 
programa disciplinando os serviços e as obrigações entre 
municípios e com o consórcio público.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 244/2013 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.528

“Institui as paraolimpíadas no Município de Barbacena 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 autorizado a instituir as 
paraolimpíadas municipais, a ser realizadas anualmente, 
preferencialmente no mês de setembro.
Art. 2º  A coordenação, organização e escolha das mo-
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dalidades esportivas que farão parte das paraolimpíadas, 
ficarão sob a responsabilidade da comissão organizadora 
a ser nomeada pelo Chefe do Poder Executivo  Municipal.
Parágrafo único.  A Secretaria de Esportes fica autorizada 
a integrar na comissão organizadora das paraolimpíadas, 
associações e entidades públicas ou privadas que atuem 
em apoio ao deficiente.
Art. 3º Poderão participar das paraolimpíadas as pesso-
as portadoras de deficiência física, intelectuais, visuais 
e auditivas, que não possam competir nas modalidades 
esportivas convencionais.
Parágrafo único.  A participação dos interessados far-se-
-á, obrigatoriamente, mediante apresentação de atestado 
de aptidão para tais práticas, emitido por associações ou 
entidades competentes, o qual deverá ser apresentado 
no ato da inscrição.
Art. 4º As paraolimpíadas municipais serão disputadas em 
dependências da própria municipalidade e/ou de entida-
des que forem parcerias em sua realização.
Parágrafo único.  Fica o Poder Executivo autorizado a 
buscar parcerias com a iniciativa privada, objetivando 
angariar recursos para custear eventuais premiações aos 
competidores, caso não haja verba orçamentária para 
essa finalidade.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 178/2013 – Autoria da Vereadora Gracia Maria 

Araújo Gomes)

LEI Nº 4.529

“Autoriza o Poder Executivo a contratar financiamento 
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social - BNDES, através do Caixa Econômica Federal, na 
qualidade de Mandatária, a oferecer garantias 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 autorizado a contratar e 
garantir financiamento junto ao Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e Social – BNDES, através da 
Caixa Econômica Federal, na qualidade de Mandatária, 
até o valor de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), 
observadas as disposições legais em vigor para contra-
tação de operações de crédito, as normas do BNDES e 
as condições específicas aprovadas pelo BNDES para a 
operação.
§ 1º O valor descrito no caput deste artigo será aplicado 
nos seguintes segmentos: 
a) Geoprocessamento;
b) Hardware e Software;
c) Gestão Eletrônica de Documentos;
d) Cidade Digital.
§ 2º Os recursos resultantes do financiamento autorizado 
neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execu-
ção de projeto integrante do PMAT – Programa de Mo-
dernização da Administração Tributária e da Gestão dos 
Setores Sociais Básicos, do BNDES.
Art. 2º Para garantia do principal e encargos da operação 
de crédito, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou 
vincular em garantia, em caráter irrevogável e irretratá-
vel, a modo pro solvendo, as receitas a que se referem os 
artigos 158 e 159, inciso I, alínea “b”, e parágrafo 3º, da 
Constituição Federal, ou outros recursos que, com idênti-
ca finalidade, venham a substituí-los.
§ 1º Para a efetivação da cessão ou vinculação em ga-
rantia dos recursos previstos no caput deste artigo fica a 
Caixa Econômica Federal, autorizada transferir os recur-
sos cedidos ou vinculados à conta e ordem do BNDES, 
nos montantes necessários à amortização da dívida nos 
prazos contratualmente estipulados, em caso de cessão, 
ou ao pagamento dos débitos vencidos e não pagos, em 
caso de vinculação.
§ 2º  Na hipótese de insuficiência dos recursos previstos 
no caput fica o Poder Executivo autorizado a vincular, me-
diante prévia aceitação do BNDES, outros recursos para 
assegurar o pagamento das obrigações financeiras decor-
rentes do contrato celebrado.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito 
objeto do financiamento serão consignados como receita 

no orçamento ou em créditos adicionais.
Art. 4º O orçamento do Município consignará, anualmen-
te, os recursos necessários ao atendimento da contra-
partida financeira do Município no Projeto e das despe-
sas relativas à amortização do principal, juros e demais 
encargos decorrentes da operação de crédito autorizada 
por esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 242/2013 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.530

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixar em lugar visí-
vel, lista de profissionais de saúde em estabelecimentos 
de saúde que menciona.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte Lei:    
Art. 1º Fica obrigado aos estabelecimentos de saúde do 
Município a afixar, em local visível, a relação dos profis-
sionais médicos em exercícios, sua especialidade e seu 
horário de trabalho, lotado em cada unidade.
Parágrafo único.  A obrigatoriedade de que trata o caput 
deste artigo é destinada às pessoas jurídicas de direito 
público direta e indireta, bem como às pessoas jurídicas 
de direito privado prestadoras de serviço público desde 
que conveniadas ao Sistema Único de Saúde.
Art. 2º  Na eventualidade de falta do profissional médico, 
justificada ou não, será afixada, em local visível, o motivo 
de ausência e se implicará em desconto salarial.
Art. 3º  A presente Lei será regulamentada pelo Poder 
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias a partir de sua 
publicação.
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 187/2013 – Autoria da Vereadora Vânia 

Maria de Castro)

LEI Nº 4.537 

“Institui no Município de Barbacena a “Semana Municipal 
da Adoção e do Menor Carente”, com sua inclusão no 
Calendário Oficial do Município 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 instituída, no Município de Barbacena, a se-
mana Municipal da Adoção e do Menor Carente, a ser 
realizada, anualmente, na semana em que ocorrer o dia 
25 de maio, Dia Nacional da Adoção.
Art. 2º  A Semana Municipal da Ação e do Menor Carente 
terá por objetivo:
I - a realização de campanhas de conscientização e sen-
sibilização quanto à adoção, possibilitando uma melhor 
reflexão sobre o assunto;
II - estimular as famílias ao gesto da adoção:
III - a realização de debates, palestras e seminários, com 
o fito de informar a população sobre a importância da 
adoção e sobre os procedimentos para que esta aconteça 
de forma legal;
IV - apresentar dados estatísticos e sociais quanto à situ-
ação atual de crianças para adoção e crianças carentes, 
no Município de Barbacena;
V - apresentar as políticas públicas existentes no mu-
nicípio relativas às crianças carentes e em situação de 
vulnerabilidade;
VI - estimular as atividades de promoção, proteção e 
apoio à criança carente e abandonada;
VII - conscientizar as famílias e a sociedade de seu papel 
na formação do cidadão de amanhã;
VIII - apresentar sugestões de políticas públicas em defe-
sa do menor carente e de crianças em situação de risco.
Art. 4º  A efetivação da “Semana Municipal da Adoção 

e do Menor Carente” fica a cargo dos órgãos competen-
tes do Poder Executivo, em consonância com os Poderes 
Legislativo e Judiciário, Ministério Público e entidades da 
Sociedade Civil.
Art. 5º As despesas decorrentes da presente Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias e suple-
mentares, se necessárias.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 102/2013 – Autoria do Vereador Johnson 

Oliveira Marçal)

LEI Nº 4.538

“Dispõe sobre a política municipal relativa aos direitos das 
pessoas com deficiência intelectual ou com autismo 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  O Poder Público, em sua política de garantia e 
ampliação dos direitos das pessoas com deficiência inte-
lectual ou com autismo, observará os princípios da Decla-
ração de Montreal sobre Deficiência Intelectual, de 06 de 
outubro de 2004, especialmente:
I – o reconhecimento de que as pessoas com deficiência 
intelectual ou com autismo nascem livres e iguais como 
todos os demais seres humanos:
II – a proteção, o respeito e a garantia dos direitos ci-
vis, políticos, econômicos, sociais e culturais das pessoas 
com deficiência intelectual ou autistas, inclusive contra a 
discriminação, a segregação, a estigmatização, a explo-
ração e formas abusivas de experimentações científicas 
e médicas;
III – o reconhecimento dos direitos das pessoas com de-
ficiência intelectual ou autistas à sua inclusão social com 
acesso ao trabalho remunerado, à saúde, à educação e 
aos serviços públicos;
IV – o respeito às decisões significativas tomadas pelas 
pessoas com deficiências intelectuais ou autistas relativas 
às suas próprias vidas.
Art. 2º O Poder Público Municipal, em sua política de ga-
rantia e ampliação dos direitos das pessoas com deficiên-
cias intelectuais ou autistas, também envidará esforços 
para atingir os seguintes objetivos:
I – tratamento isonômico entre pessoas com deficiência 
física e pessoas com deficiências intelectuais ou autistas 
nas ações afirmativas de âmbito municipal;
II – realização de campanha permanente de conscienti-
zação da sociedade e dos próprios integrantes da esfera 
pública sobre os direitos das pessoas com deficiências 
intelectuais ou autistas, inclusive de sensibilização social 
de suas necessidades específicas diversas, ainda que as-
semelhadas em alguns casos, com as das pessoas com 
deficiência física;
III – reconhecimento da existência de diferentes graus 
de deficiência intelectual e de autismo e de que uma par-
cela significativa de seus portadores necessita do auxílio 
permanente de alguém que os acompanhe para realiza-
ção de suas atividades quotidianas e exercício de seus 
direitos;
IV – atenção dos profissionais das redes públicas muni-
cipais de saúde e de educação para detecção de pessoas 
com deficiência intelectual e autismo, com atendimento 
não discriminatório voltado para a satisfação de suas ne-
cessidades específicas;
V – combate permanente ao preconceito, contra pessoas 
com deficiências intelectuais ou autistas e comunicação 
ao Ministério Público de toda e qualquer forma de precon-
ceito, abuso ou violência contra eles.
Art. 3º  Para fins desta Lei, define-se:
I – deficiência intelectual: é um estado de redução notá-
vel do funcionamento intelectual, inferior à média, asso-
ciado a limitações de pelo menos dois aspectos do funcio-
namento adaptativo da pessoa: comunicação, cuidados 
pessoais, competência doméstica, habilidades sociais, 
utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e 
segurança, aptidões escolares, lazer e trabalho;
II – autismo: é um distúrbio do desenvolvimento humano 
caracterizado por um quadro peculiar que afeta as áreas 
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da sociabilidade, da linguagem e comunicação e do com-
portamento, sendo que alguns autistas têm prejudicada, 
com maior ou menor severidade, sua interação com as 
demais pessoas, agindo de modo compulsivo e ritualísti-
co, geralmente não desenvolvendo a inteligência normal, 
mas dentro de um quadro que não se confunde com a 
deficiência intelectual, com as lesões cerebrais e com as 
doenças mentais, embora alguns autistas possam apre-
sentar também estes problemas.
Art. 4º  Fica determinado que, no âmbito da legislação 
municipal, os termos “deficiente mental”, “deficiência 
mental” e “retardo mental” serão substituídos por “de-
ficiente intelectual” e “deficiência intelectual”, respectiva-
mente, para que se evite qualquer confusão com termos 
com conteúdo diverso, tais como “doente mental”, “doen-
ça mental” e “retardo mental”.
Art. 5º  As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, 
suplementadas, se necessário.
Art. 6º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, 
no que couber, no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 7º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de dezem-
bro de 2013;

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

Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 107/2013 – Autoria do Vereador Johnson 

Oliveira Marçal)

LEI Nº 4.539

“Dispõe sobre a afixação de cartaz informativo em bares, 
lanchonetes e restaurantes, exibindo o símbolo do “SAF 
BRASIL” e dá providências correlatas”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a 
seguinte Lei:
Art. 1º Os proprietários de bares, lanchonetes e restau-
rantes instalados no Município de Barbacena deverão afi-
xar nesses estabelecimentos cartaz exibindo o símbolo do 
‘SAF BRASIL”, conforme o anexo que é parte integrante 
desta Lei.
Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, SAF é a SÍNDRO-
ME ALCÓOLICA FETAL.
Art. 2º O cartaz mencionado no art. 1º deverá estar em 
local visível para o consumidor, nas dimensões mínimas 
de uma folha Ofício (22 cm x 33 cm).
Art. 3º  Os estabelecimentos terão prazo de 30 (trinta) 
dias para se adequarem a esta Lei, a contar da data de 
sua publicação.
Art. 4º  O descumprimento ao disposto nesta Lei acarre-
tará ao infrator penalidades e sanções que serão regula-
mentadas pelo Poder Executivo, de ordem administrativa 
e financeira.
Art. 5º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, 
no que couber, e em especial quanto à sua efetiva fiscali-
zação, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados 
da data de sua publicação.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de dezembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 101/2013 – Autoria do Vereador Johnson Oliveira Marçal)

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

Secretário Municipal de Governo

Dispõe sobre a apresentação e seleção de projetos para 
atendimento aos Serviços de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos de Crianças, adolescentes e Idosos, 
Serviço de Atendimento ao Migrante, a serem executa-
dos no âmbito da Política Municipal de Assistência Social, 
mediante financiamento público provenientes de recursos 
repasses fundo a fundo.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA, consideran-
do o disposto na Lei Federal 8.666/1993, na Lei Federal 
nº 8.742/1993, na Resolução nº. 109/CNAS que dispõe 
sobre a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassisten-
ciais, nas Resoluções nº 008/2011, 012/2011, 003/2012 

do Conselho Municipal de Assistência Social (CONAS), nas 
Resoluções Conjuntas nos 001/2010 e 001/2011 do Con-
selho Municipal de Assistência Social, Conselho Municipal 
do Idoso e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente e no Decreto Municipal nº. 5.721/2006, 
torna público que se encontram abertas as inscrições para 
apresentação e seleção de Projetos para atendimento aos 
serviços indicados no presente Edital.
Art. 1º Poderão se inscrever Entidades Privadas ou Fun-
dações, sem fins lucrativos, integrantes da rede socioas-
sistencial do Município, com inscrição válida no Conselho 
Municipal de Assistência Social (CONAS), conforme pre-
ceitua as Resoluções do CMAS nº 08 /2011, 012/2011 
e 003/2012.
§ 1º A entrega das propostas deverá ser feita junto à Se-
cretária de Coordenação de Programas Sociais – SECOPS, 
Setor de Convênios, situada à Rua Silva Jardim, nº. 340, 
Bairro Boa Morte, município de Barbacena, conforme pra-
zos e condições estabelecidos neste Edital. 
§ 2º O prazo, improrrogável, para a entrega das propostas 
terá início em 13/01/2014, finalizando-se em 23/01/2014.
Art. 2º Serão financiados projetos que visem a oferta 
dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de vínculos 
(SCFV), para crianças, adolescentes, e idosos, de acordo 
com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassisten-
ciais, resolução nº.109 de 11 de novembro de 2009 do 
CNAS.
I - O SCFV a ser ofertado é um serviço realizado em gru-
pos, organizado a partir de percursos, de modo a garantir 
aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com 
seu ciclo de vida, devendo ter como objetivos:
a) Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário 
e o desenvolvimento de relações de afetividade e socia-
bilidade; 
b) Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais 
pelo resgate de suas culturas e a promoção de vivências 
lúdicas; 
c) Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade; 
d) Promover a socialização e convivência. 
Art. 3º Considera-se público prioritário para a meta de in-
clusão no SCFV crianças e, ou adolescentes e, ou pessoas 
idosas nas seguintes situações: situação de isolamento; 
trabalho infantil; vivência de violência e, ou negligên-
cia; fora da escola ou com defasagem escolar superior 
a 2(dois) anos; em situação de acolhimento; em cumpri-
mento de MSE em meio aberto; egressos de medidas so-
cioeducativas; situação de abuso e/ou exploração sexual; 
com medidas de proteção do ECA; crianças e adolescen-
tes em situação de rua; Vulnerabilidade que diz respeito 
às pessoas com deficiência 
Art. 4º Na análise das propostas apresentadas, para efei-
tos de critério de seleção das mesmas, serão considera-
das as propostas que atenderem ao maior número de be-
neficiários enquadrados dentro das questões prioritárias, 
além das entidades que se encontram localizadas em áre-
as de menor cobertura socioassistencial para o serviço.
a) As propostas deverão vir acompanhadas da relação 
das crianças, adolescentes e idosos que serão atendidos, 
com a discriminação da situação de prioridade, caso haja.
b) Deverá ser mantido na entidade proponente que oferta 
o SCFV, documento (prontuário, estudo social, relatórios, 
notificação, encaminhamentos, entre outros) que com-
prove as situações prioritárias identificadas
Art. 5º. A referência técnica do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos (SCFV) será realizada pelos 
Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, de-
vendo ser encaminhada pela entidade relação mensal de 
atendimentos, a comprovação da participação do usuário 
e dos trabalhos realizados para o CRAS de acompanha-
mento do Projeto.
Art. 6º. O número de beneficiários a ser atendidos será 
de, no mínimo, 150(cento e cinquenta) idosos e 400(qua-
trocentas) crianças e adolescentes e o valor “per capta” 
mensal a ser repassado será de R$ 50,00(cinquenta re-
ais).
Art. 7º.  O período da execução do projeto será de um 
ano, a partir da data da assinatura do convênio.
 Art. 8º Serão financiados também propostas que visem 
a oferta de serviços de acolhimento, oferta de meios de 
transporte, alimentação, hospedagem, higienização e 
guarda de pertences para as pessoas migrantes.
Art. 9º As propostas selecionadas serão para atender o 
público migrante em parceria com a Secretaria de Coor-
denação de Programas Sociais (SECOPS), através de sua 
equipe técnica, que fará a triagem dos beneficiários, iden-
tificará suas necessidades e os encaminhará para atendi-
mento, caso haja necessidade de acolhimento provisório, 
alimentação, higienização, oferta de meios de transporte 
e guarda de pertences.

Art. 10 As propostas serão selecionadas de acordo com o 
cronograma previsto no Anexo I deste Edital.
Art.11 As entidades interessadas deverão apresentar, até 
o dia 23 (vinte e três) de janeiro de 2014, à Secretaria de 
Coordenação de Programas Sociais, SECOPS, juntamente 
com o projeto, requerimento de formalização do convênio 
acompanhado dos seguintes documentos:
I – Solicitação de formalização de convênio, dirigida ao 
Prefeito Municipal, contendo justificativa para a celebra-
ção de convênio;
II – Informação quanto ao tipo de atendimento prestado, 
ou seja, o público atendido pela instituição; 
III – Período de permanência do beneficiário na institui-
ção, distribuído pelo atendimento prestado;
IV – Plano de Trabalho para o exercício de 2014, confor-
me Anexo II. 
V – Atos constitutivos da instituição e última alteração em 
vigor, se for o caso;
VI – Ata de posse da diretoria, ou correspondente, em 
exercício;
VII – Documentos de identificação do dirigente da ins-
tituição e indicação de seu representante no ato de as-
sinatura;
VIII – Comprovante de inscrição no CNPJ;
IX – Comprovante de regularidade perante o Conselho 
Municipal de Assistência Social;
X – Certidões negativas de débito federal, estadual, mu-
nicipal, previdenciária, trabalhista, Certificado de regulari-
dade fiscal com o FGTS;
XI – Certidão de prestação de contas de convênio an-
terior;
XII – Declaração emitida pelo Conselho Municipal de As-
sistência Social afirmando estar em dia com a documen-
tação exigida.
Art. 12 Em nenhuma hipótese será aceita documentação 
incompleta.
Art. 13 Este Edital entra em vigor na data de sua assinatu-
ra, revogando-se as disposições em contrário. Barbacena, 
08 de janeiro de 2014. 

 
ANEXO I 

 
 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 
 

Período de inscrição e entrega de documentos 13/01/2014 a 23/01/2014 
Período de análise dos projetos pela SECOPS 24/01/2014 a 27/01/2014 
Publicação dos resultados da análise 29/01/14 

 
Publique-se na forma da lei

José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo

RELAÇÃO DE COMPRA DIRETA 
( ART 24, II C.C ART 62, § 4º 

AMBOS DA LEI 8.666/93)

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE 
CULTURA – FUNDAC

Compras referentes ao mês 
de Novembro/2013

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

Secretário Municipal de Governo

Frederico Furtado
Presidente da Fundação Municipal de Cultura - FUNDAC

EDITAL 001

EDITAL


		2014-01-10T17:48:00-0200
	JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA PENNA NAVES:42365449620




