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BARBACENA, TERÇA-FEIRA,12 DE AGOSTO DE 2014 - EDIÇÃO EXTRA

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.643 

“Dispõe sobre o transporte coletivo de ônibus intermunicipais, interdistritais, inter-
nacionais, de turismo, e dá outras providências”.
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 76, de 14 de maio de 2013 e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do 
Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de regulamentar e reorganizar os serviços afetos ao 
Terminal Rodoviário “Engenheiro Simão Gustavo Tamm”, do Município de Barba-
cena, e;
Considerando ainda que necessidade de melhor organização do trânsito de veícu-
los, inclusive para a segurança dos pedestres e garantia do correto embarque e 
desembarque de passageiros;

DECRETA:
Art. 1º O embarque e/ou desembarque de passageiros do transporte coletivo de 
ônibus intermunicipais, interdistritais, inclusive os de características semi-urbanas, 
interestaduais, internacionais e de turismo deverão ser realizados exclusivamente 
no Terminal Rodoviário “Engenheiro Simão Gustavo Tamm”.
Art. 2º O Poder Público Municipal exercerá seu poder de polícia no sentido de im-
pedir, terminante e rigorosamente, o embarque e desembarque de passageiros em 
desacordo com o disposto neste Decreto, em especial vedando a ação de transporte 
que, de alguma forma, fraudem, burlem, ou tentem fraudar ou burlar a destinação 
básica do Terminal Rodoviário “Engenheiro Simão Gustavo Tamm”, adotando as me-
didas necessárias ao integral cumprimento das disposições contidas nesta Lei, inclu-
sive quanto a revalidação ou adequações de convênio para o policiamento militar.
Art. 3º A Subsecretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana – SUTRAM pro-
moverá a instalação de placas indicativas, e a distribuição de impressos e faixas 
instrutivas necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.
Art. 4º Constitui infração de trânsito, cominada com pena de multa, a parada de 
ônibus de linhas interdistritais, intermunicipais, inclusive os de características semi-
-urbanas, interestaduais, internacionais e de turismo, egressos ou destinados ao 
Terminal Rodoviário “Engenheiro Simão Gustavo Tamm” , para ingresso ou saída de 
passageiros no perímetro urbano de Barbacena. 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 01 de agosto de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.647

“Dispõe sobre as consignações em Folha de Pagamento dos servidores públicos 
municipais contratados.”
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 no art. 57, da 
Lei Municipal nº 3.245, de 1995, e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição 
do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica regulamentado o processo de protocolização de pedido de margem 
consignatória em folha de pagamento para os servidores contratados da adminis-
tração direta.
Parágrafo único.  A Subsecretaria de Recursos Humanos, ligada à Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Gestão, será responsável por realizar todos os trâmites 
necessários à concessão da margem consignatória.
Art  2º O servidor contratado pela Prefeitura Municipal de Barbacena deverá pro-
tocolar pedido de margem consignatória em folha na Subsecretaria de Recursos 
Humanos, que terá até 30 dias para processar o pedido.
Parágrafo único. O prazo de que trata o presente artigo poderá ser dilatado median-
te justificativa da Subsecretaria de Recursos Humanos.
Art. 3º O pedido de margem consignatória encerrar-se-á no dia 20 de cada mês.
Art. 4º O servidor terá direito ao pedido de apenas uma margem consignatória a 
cada período de 30 dias.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de agosto 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-Chefe da Casa Civil

Secretário: José Francisco Milagres Primo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

CONTABILIDADE


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 12/08/14 14:26
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 12/08/14 14:42
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

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

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 12/08/14 14:44
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

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

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 12/08/14 14:44

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 3º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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 2.183.596,01 49.089.595,15 (22.482.924,11) (71.572.519,26) (24.666.520,12)
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil
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BARBACENA, TERÇA-FEIRA,12 DE AGOSTO DE 2014 - EDIÇÃO EXTRA

EXTRATO DE CONVÊNIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Secretário: José Francisco Vidigal Silveira

ESPÉCIE: Convênio nº. 038/2014. PARTES: Município 
de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Co-
ordenação de Programas Sociais - SECOPS / Associa-
ção Creche Escola Irmãos do Caminho. OBJETO: Apoio 
financeiro à Conveniada, através de repasse de recur-
sos provenientes de transferência do Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente/FIA, de acordo com a 
Resolução do CMDCA nº 013/2014, de 04.06.2014 
– Projeto “Quem Acredita Sempre Alcança”. PRAZO: 
09 (nove) meses, a contar da data de assinatura. 
VALOR: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  DATA DA 
ASSINATURA: 25/07/2014. ASSINAM: Pelo Município 
de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Mu-
nicipal. Pela Secretaria Municipal de Coordenação de 
Programas Sociais - SECOPS, Rita de Cássia Gonçalves 
Candian, Secretária Municipal. Pela Associação Creche 
Escola Irmãos do Caminho, Jesus de Nazareth Bastos 
Ferreira, Presidente.

ESPÉCIE: Convênio nº. 039/2014. PARTES: Muni-
cípio de Barbacena, através da Secretaria Municipal 
de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS / 
Associação Família de Maria – Instituto Padre Cunha. 
OBJETO: Apoio financeiro à Conveniada, através de 
repasse de recursos provenientes de transferência do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente/FIA, 
de acordo com a Resolução do CMDCA nº 013/2014, 
de 04.06.2014 – Projeto “TAEKWONDO”. PRAZO: 12 
(doze) meses, a contar da data de assinatura. VALOR: 
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).  DATA DA ASSINATU-
RA: 25/07/2014. ASSINAM: Pelo Município de Barba-
cena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela 
Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais - SECOPS, Rita de Cássia Gonçalves Candian, 
Secretária Municipal. Pela Associação Família de Maria 
– Instituto Padre Cunha, Ivone Orchel, Diretora.

ESPÉCIE: Convênio nº. 040/2014. PARTES: Município 
de Barbacena, através da Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto e da Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Gestão / Liga de Desportos de Barbacena. 
OBJETO: Conjugação de Esforços entre as partes, na 
promoção e no desenvolvimento do esporte amador, 
através da cessão de 01 (um) servidor público muni-
cipal ocupante do cargo de Atendente Administrativo 
e do repasse, pelo Concedente, de recursos financei-
ros para custear a realização, promoção, premiação 
e arbitragem do “Projeto Execução Campeonato de 
Campo Calendário 2014”. PRAZO: Até 31/01/2015. 
VALOR: 03 (três) parcelas iguais e sucessivas de R$ 
10.010,00 (dez mil e dez reais).  DATA DA ASSINATU-
RA: 31/07/2014. ASSINAM: Pelo Município de Barba-
cena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pela 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, Fernan-
do Antônio Mont’Alvão do Prado, Secretário Municipal. 
Pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 
Diogo Sie Carreiro de Lima, Secretário Municipal.  Pela 
Liga de Desportos de Barbacena, Genivaldo Appoliná-
rio, Presidente.

ESPÉCIE: Segundo Termo Aditivo ao Convênio nº. 
041/2013. PARTES: Município de Barbacena, através 
da Secretaria Municipal de Educação e Desporto e da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão / Asso-
ciação Regional das Pessoas Portadoras de Deficiência 
de Barbacena - ASDEF. OBJETO: Alteração da Cláusula 
Segunda – “DO PESSOAL”, ficando acrescido ao convê-
nio original a cessão pelo Concedente ao Proponente 
de mais 01 (um) servidor público municipal. DATA DA 
ASSINATURA: 09/06/2014. ASSINAM: Pelo Município 
de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Muni-
cipal. Pela Secretaria Municipal de Educação e Despor-

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 037/2014 – PP 
028/2014 - Objeto: Aquisição de material perma-
nente, visando atender a Gerência Operacional de 
Atendimento ao Público – GOAP e Gerência de Ser-
viços Gerais - GASG. Vencedor: MOURA E MOURA 
INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ 
07.487.504/0001-27, itens 04 e 05, no valor total de 
R$3.199,80. Barbacena, 11/08/2014. Antônio Carlos 
Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA –PP 050/2013 – PRC 
089/2013 - Objeto: Aquisição de lanches para atender 
a Secretaria Municipal de Coordenação de Programa 
Social - SECOPS. Contratado: FUNDAÇÃO JOÃO XXIII 
DE AMPARO AO MENOR, CNPJ 17.094.848/0001-20, 
itens 01 R$6,14; 02 R$ 6,90 e 03 R$4,25. Valor total 
da licitação R$ 32.818,00 Barbacena, 14/05/2014. An-
tônio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

AVISO DE LICITAÇÃO
SESAP – PRC 023/2014 - PP 025/2014 – OBJETO: 
Contratação de serviços de instalação de divisórias 
com fornecimento de materiais, para atender a SE-
SAP. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 28/08/2014 
às 15:00 horas. Informações 0xx32 3339–2026, lici-
tacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 12/08/2014. 
Simone Rodrigues da Costa. Gerente de Licitação. 
Pablo H. Candian. Coordenador de Aquisições e Con-
tratos.

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
030/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Odel Honó-
rio de Paula Filho –  CPF.: 041.629.636-06. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusula 
Dezesseis – “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) 
meses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvao do Prado e Odel Honório de Paula Filho.

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
031/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Jose Denilton 
de Oliveira –  CPF.: 898.544.206-63. Objeto: Prorro-
gar o prazo de vigência constante da Cláusula De-
zesseis – “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) 
meses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvao do Prado e Jose Denilton de Oliveira.

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
038/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Jose Antonio 
de Souza Batista –  CPF.: 830.655.806-59. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusula 
Dezesseis – “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) 
meses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

ERRATA
EXTRATO DE CONTRATO. Prorrogação Contratual – 
Reforma do Palácio da Revolução Liberal. Contrato de 
Empreitada nº 016/2013. Carta Convite nº 001/2013 
– Processo nº 041/2013. Contratante: Câmara Mu-
nicipal de Barbacena. Contratada: Telhacol Telhado 
em Amianto e Colonial Ltda. Na publicação do Diário 
Oficial Eletrônico do Município de Barbacena – e-DOB 
do dia 21 de março de 2014 – Edição Extra, onde se 
lê: 100 (cem) dias corridos contados de 11/03/2014,  
leia-se: 170 (cento e setenta) dias corridos contados 
de 11/03/2014, permanecendo inalteradas as demais 
cláusulas e condições do  contrato e aditivo. Barbace-
na, 12/08/2014. Amarilio Augusto de Andrade – Presi-
dente da Câmara Municipal de Barbacena.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL – INCORREÇÃO DO TEXTO
Torna-se sem efeito a publicação realizada no Diário 
Oficial de Município de Barbacena – e-DOB do dia 05 
de agosto de 2014, referente a  Alteração Contratual 
do 2º e último termo aditivo da Reforma do Palácio 
da Revolução Liberal – Contrato de Empreitada nº 
016/2013, Carta Convite nº 001/2013, Processo nº 
041/2013, tendo como Contratante: Câmara Munici-
pal de Barbacena e Contratada: Telhacol Telhado de 
Amianto e Colonial Ltda, por incorreção do texto. Bar-
bacena, 12/08/2014. Amarilio Augusto de Andrade – 
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena

to, Fernando Antônio Mont’Alvão do Prado, Secretário 
Municipal. Pela Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão, Diogo Sie Carreiro de Lima, Secretário Mu-
nicipal. Pela Associação Regional das Pessoas Porta-
doras de Deficiência de Barbacena - ASDEF, Márcio 
Antônio de Souza, Presidente.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Mont’Alvao do Prado e Jose Antonio de Souza Batista .

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
040/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Itamar Fer-
reira Dias –  CPF.: 331.729.196-68. Objeto: Prorrogar 
o prazo de vigência constante da Cláusula Dezesseis 
– “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) me-
ses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvao do Prado e Itamar Ferreira Dias.

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
041/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Maurício José 
de Souza –  CPF.: 454.933.246-87. Objeto: Prorrogar 
o prazo de vigência constante da Cláusula Dezesseis 
– “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) me-
ses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvao do Prado e Maurício José de Souza.

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
042/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Wander do 
Nascimento – CPF.: 025.507.996-66. Objeto: Prorro-
gar o prazo de vigência constante da Cláusula De-
zesseis – “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) 
meses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvao do Prado e Wander do Nascimento .

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao  Contrato nº 
044/2013. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Eloisio Apa-
recido Damasceno –  CPF.: 042.270.046-08. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante da Cláusula 
Dezesseis – “Do prazo de Vigência” por mais 12 (doze) 
meses. Data de assinatura: 18/07/2014. Assinam: An-
tonio Carlos Doorgal de Andrada, Fernando Antonio 
Mont’Alvao do Prado e Eloisio Aparecido Damasceno .

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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