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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2014

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.540

“Dispõe sobre a exigência da colocação de dispositi-
vo de detecção de metais em casas de espetáculos, 
boates, ambientes de lazer e atividades congêneres 
que comportem público superior a 200 (duzentas) 
pessoas”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º As casas de espetáculos, boates, ambientes de 
lazer e atividades congêneres que comportem público 
superior a 200 (duzentas) pessoas deverão colocar 
em suas portas de acesso, dispositivos de detecção 
de metais.
Art. 2º  Os estabelecimentos mencionados no art. 1º 
terão um prazo de 90 (noventa) dias para adequar-se 
a esta Lei.
Art. 3º  O descumprimento desta Lei ocasionará aos 
infratores sanções administrativas e pecuniárias a se-
rem estipuladas pelo Poder Executivo.
Art. 4º  O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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 132/2013 – Autoria do Vereador Johnson Oliveira Marçal)

LEI Nº 4.541

“Dispõe sobre a proteção e segurança dos consumi-
dores nas agências e postos bancários de Barbacena/
MG”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Ficam as agências e os postos de serviços 
bancárias obrigados a instalar divisórias individuais 
entre os caixas e o espaço reservado para clientes que 
aguardam atendimento, proporcionando privacidade 
às operações financeiras.
Parágrafo único.  As divisórias a que se refere o “ca-
put” deste artigo deverão ter a altura mínima de 1,80 
(um metro e oitenta centímetros) a ser confecciona-
das em material opaco que impeça a visibilidade.
Art. 2º  O não cumprimento das disposições desta Lei 
sujeitará o infrator a multa diária de 500 (quinhentas) 
Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena.
Art. 3º  A fiscalização do cumprimento desta Lei e a 
aplicação de penalidades competirão ao órgão mu-
nicipal de defesa do consumidor ou órgão municipal 
incumbido, via Decreto, para efetuar tal ação.
Art. 4º  As agências e os postos de serviços bancários 
referidos no art. 1º terão o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a contar da regulamentação desta Lei, 
para proceder à devida adaptação às suas disposições.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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 160/2013 – Autoria do Vereador Carlos Roberto Batista)

LEI Nº 4.542

“Dispõe sobre a implantação de “Bueiro Inteligente” 
nos logradouros do Município de Barbacena e dá ou-
tras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Dispõe sobre a Implantação de “Bueiros Inte-

ligentes” nos logradouros do Município de Barbacena, 
como forma de prevenir e minimizar os problemas 
causados pelas chuvas.
Art. 2º  O “Bueiro Inteligente” é composto de duas 
partes sendo o Ecco Filtro instalado no interior dos 
bueiros.
Parágrafo único.  Entende-se como “Bueiro Inteligen-
te” o sistema instalado no interior dos bueiros, confec-
cionado em material termoplástico, com capacidade 
de 300 litros, sendo que o filtro age como uma penei-
ra, permitindo a passagem da água, mas retendo o 
material sólido. Este sistema é acompanhado de um 
software que identifica e gerencia a situação deste 
bueiros e das “bocas de lobo”.
Art. 3º O Executivo Municipal fica autorizado a firmar 
convênios com entidades em nível Federal, Estadual 
e Particulares, objetivando capitalização de recursos 
financeiros que viabilizem a colocação destes bueiros 
inteligentes.
Art. 4º  As despesas decorrentes desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas, se necessário.
Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando-se 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 170/2013 – Autoria do Vereador Johnson Oliveira Marçal)

LEI Nº 4.543

“Insere art. 11-A na Lei Municipal nº 4.508, de 22 de 
outubro de 2013”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica inserido o artigo 11-A, na Lei nº 4.508, 
de 22 de outubro de 2013, com a seguinte redação:
“Art. 11–A  Para obter a licença de funcionamento e 
localização, a entidade promotora do evento deverá 
apresentar requerimento à Agência de Desenvolvi-
mento Integrado de Barbacena e Região – AGIR, ins-
truído com os seguintes documentos e providências:
I - cópia autenticada do estatuto social, contrato so-
cial ou requerimento de firma individual, registrado na 
Junta Comercial de Minas Gerais;
II - cópia autenticada do estatuto social e da ata da 
assembleia geral que elegeu a diretoria nos casos de 
empresa constituída sob a modalidade de sociedade 
anônima, cooperativa, associação, além de outras cuja 
legislação exige aqueles documentos para constitui-
ção;
III - cartão de inscrição municipal na Secretaria da 
Fazenda do Município de Barbacena e comprovante de 
inscrição no cadastro de contribuintes da Secretaria da 
Fazenda do Estado de Minas Gerais;
IV - certidão da Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais, para comprovar o funcionamento regular da 
empresa;
V - certidão negativa de débitos federais, estaduais 
e municipais, inclusive de seus representantes legais, 
comprovando sua regularidade fiscal;
VI - certidão negativa de denúncia no PROCON;
VII - comprovantes de compra, produção e origem 
dos bens, serviços e produtos a serem comercializa-
dos com notas fiscais visadas pela Administração Fa-
zendária local;
VIII - certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros 
Militar e respectivo Atestado para Funcionamento da 
Vigilância Sanitária do Município, bem como relação 
nominal das empresas expositoras com capacidade 
técnica, regularidade jurídica e fiscal;
IX - brigada de incêndio com capacidade técnica reco-
nhecida pelo Corpo de Bombeiros de Barbacena;
X - seguro de responsabilidade civil contra terceiros, 
incêndio e acidente pessoal dos frequentadores, com 
apólices quitadas;
XI - sanitários fixos, sendo um masculino e um femi-
nino, dentro do local destinado ao público consumidor 
para cada 100m² (cem metros quadrados) de área de 
imóvel ocupado pela feira, quando realizada em espa-

ços privados;
XII - “lay-out” da feira comercial comprovando as exi-
gências regulamentares referentes à construção, área 
mínima de cada “stand”, estacionamento, incluindo o 
lay-out dos próprios stands a serem comercializados e 
utilizados pelos feirantes (comerciantes).
§ 1º  A Agência de Desenvolvimento Integrado de Bar-
bacena e Região – AGIR emitirá parecer através da 
Diretoria de Fomento Econômico sobre a regularidade 
do requerimento;
§ 2º O Requerimento devidamente instruído será en-
caminhado para o Conselho Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico e Defesa Ambiental de Barbacena 
– CODAM, cabendo a este, pós-aprovação, remeter à 
Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ o seu Pare-
cer ou Certidão de Regularidade para a emissão das 
guias de recolhimento das taxas e do alvará compe-
tente;
§ 3º A emissão do alvará competente somente será 
efetivada após a apresentação na Secretaria Municipal 
de Fazenda – SEFAZ do comprovante de pagamento 
das respectivas taxas para concessão da licença re-
querida, calculadas por “stand” de     6,00 m² e paga 
pelo promotor da feira pelo total de “stands” e confor-
me área demonstrada no “lay-out” do local do evento, 
cujo valor deverá ser definido na forma regulamentar 
pelo Poder Executivo em Unidades Fiscais do Municí-
pio de Barbacena – UFMB;
§ 4º  Deverão ser observadas as normas do Código 
Municipal de Saúde e demais Leis pertinentes quando 
da existência de produtos alimentares e derivados.”
 Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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 228/2013 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.544

“Ratifica o protocolo de intenções subscrito por Mu-
nicípios da região do Alto das Vertentes para consti-
tuição do Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das 
Vertentes 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 autorizado o ingresso do Município de 
Barbacena no Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto 
das Vertentes - CISALV e fica ratificado, sem ressalvas, 
o protocolo de intenções subscrito pelos Municípios in-
tegrantes da Região do Alto das Vertentes para cons-
tituição do referido Consórcio, cujo inteiro teor consta 
do Anexo Único desta Lei.
Art. 2º  O Protocolo de Intenções ratificado por esta 
Lei converter-se-á em Contrato de Consórcio Público 
mediante a entrada em vigor de leis ratificadoras em 
número mínimo estabelecido no referido protocolo de 
intenções. 
Art. 3º Fica constituído como associação pública inter-
municipal, com personalidade jurídica de direito públi-
co e natureza autárquica interfederativa, o Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - CISALV, 
na forma do Protocolo de Intenções anexo, da Lei Fe-
deral nº 11.107, de 06 de abril de 2005 e seu regula-
mento, Decreto nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
Art. 4º Para a consecução dos objetivos do CISALV, 
fica o Executivo Municipal autorizado a ceder servido-
res para o CISALV.
Art. 5º  O Poder Executivo Municipal deverá consig-
nar nas leis orçamentárias dos próximos exercícios, 
dotações específicas para atender à celebração de 
contrato de rateio e demais despesas decorrentes da 
participação do Município no consórcio público de que 
trata esta Lei.
§ 1º  O contrato de rateio será formalizado em cada 
exercício financeiro e seu prazo de vigência não será 
superior ao das dotações consignadas no orçamento 
correspondente.
§ 2º  É vedada a aplicação dos recursos entregues 
por meio de contrato de rateio para o atendimento de 
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despesas genéricas, inclusive transferências ou opera-
ções de crédito.
§ 3º Com o objetivo de permitir o atendimento dos 
dispositivos da Lei Complementar 101, de 04 de maio 
de 2000, o consórcio público deverá fornecer infor-
mações 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 contabi-
lizadas nas contas de cada ente da Federação na con-
formidade dos elementos econômicos e das atividades 
ou projetos atendidos.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

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 248/2013 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.545

“Dispõe sobre a concessão de espaço aéreo sobre 
bem de uso comum do povo, para fins de construção 
de passagem suspensa entre imóveis de um lado e 
outro da via pública, 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  Esta Lei regula a concessão onerosa de direi-
to real de uso de espaço aéreo de áreas públicas e 
o direito de construção de passagem suspensa entre 
imóveis de um mesmo proprietário, de um lado e ou-
tro da via pública. 
§ 1º Continua o bem público sobre o qual recair a 
concessão sob relação de administração, incidindo o 
uso privativo somente quanto à parte do espaço aéreo 
concedida.
§ 2º O Município poderá constituir passagem suspensa 
ligando imóveis particulares, mediante desapropriação 
ou constituição de servidão pública sobre as áreas 
atingidas.
Art. 2º  A concessão de direito real de uso de espaço 
aéreo ou o direito de construção de passagem suspen-
sa é a título oneroso, mediante contraprestação, a ser 
paga pelo concessionário, em área livre ou em área 
construída, ou pela urbanização de área pública, de 
valor correspondente ao valor da área pública à qual 
corresponde o espaço aéreo público utilizado.
§ 1º  A contraprestação terá o seu valor mínimo fixado 
tomando-se por base a área em projeção da estrutura, 
multiplicada pelo valor de mercado do metro quadrado 
de imóvel da Zona. 
§ 2º  Na hipótese do § 2º do artigo anterior, o paga-
mento da indenização pela constituição de servidão, 
ou pela desapropriação, poderá dar-se por acordo, 
mediante a concessão de índices construtivos, para 
os mesmos ou outros imóveis, na proporção do ônus 
causado, ou no valor das áreas expropriadas, admiti-
da a compensação, quando a passagem suspensa for 
destinada aos proprietários, conforme a intensidade 
de utilização, paralelamente ao uso comum do povo.
§ 3º  Incumbirá ao Executivo instituir Comissão para 
estipular o valor e a forma de pagamento da con-
traprestação devida pelo concessionário que melhor 
atenda ao interesse público da Administração.
Art. 3º  A concessão de uso de espaço aéreo depende 
de autorização da Câmara Municipal, e será outorga-
da, com inexigibilidade de licitação quando inexistente 
a viabilidade competitiva, mediante contrato sob con-
dição suspensiva e resolutiva, e termo final de, no má-
ximo, 30 (trinta) anos, a ser firmado entre o Município 
e o concessionário. 
§ 1º  O pedido de concessão será instruído com a indi-
cação do espaço aéreo, cuja ocupação com a constru-
ção pretende o requerente, juntamente com o projeto 
preliminar da estrutura. 
§ 2º  No caso de edificações futuras, o pedido de con-
cessão de espaço aéreo, para construção de passagem 
suspensa, observado e sujeito ao disposto nesta lei, 
deverá acompanhar o projeto preliminar das mesmas. 
§ 3º  Para a apreciação do pedido de concessão é 

exigida a manifestação prévia, quanto à localização, 
à conveniência e à oportunidade, à delimitação do es-
paço aéreo, e bem assim em relação aos aspectos, 
restrições e condições a que se refere o art. 5º. 
§ 4º  O projeto de lei de autorização legislativa deverá 
estar acompanhado dos elementos a que se referem 
os parágrafos anteriores, com a indicação da modali-
dade de contraprestação prevista no art. 2º.
§ 5º  Será o contrato de concessão firmado sob con-
dição suspensiva, que só se considera implementada 
com a outorga da autorização, cujo alvará será expe-
dido após a aprovação do projeto e condicionado ao 
cumprimento da contraprestação pelo concessionário. 
§ 6º  O Termo de contrato, acompanhado do alvará 
de autorização, será levado ao Registro pelo conces-
sionário. 
§ 7º  Com a inscrição no Registro Imobiliário, o con-
cessionário passa a responder pelos encargos civis, 
administrativos e tributários, sendo que a área cons-
truída, como tal definida no § 1º do artigo anterior, e 
a estrutura da passagem suspensa, considerada como 
edificação, para fins de cobrança do imposto imobiliá-
rio municipal, passam a fazer parte das características 
do imóvel.
§ 8º  A extinção da concessão implicará no seu can-
celamento junto ao Registro Imobiliário, cuja iniciativa 
competirá ao Município. 
§ 9º  A renovação da concessão obrigará a uma nova 
contraprestação e a um novo registro. 
Art. 4º  A concessão de uso de espaço aéreo e para os 
fins de construção de passagem suspensa por sobre a 
via pública, é considerado direito resolúvel, cuja ma-
nutenção fica sujeita às seguintes condições: 
I - Não poderão a concessão de uso do espaço aéreo 
ou a construção de passagem suspensa sofrer desvir-
tuamento quanto à sua finalidade. 
II - O concessionário deverá observar, relativamente à 
construção e manutenção da estrutura da passagem 
suspensa, aos aspectos e condições exigidos por esta 
lei, e às demais obrigações da legislação aplicável. 
III - A construção não poderá afetar bens de terceiros.
Art. 5º  A concessão de espaço aéreo e a construção 
de passagem suspensa sobre via pública dependem 
de alvará de autorização, a ser expedido pela Secreta-
ria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, 
após a aprovação do projeto, ouvida a Comissão do 
Plano Diretor, quanto à localização e à delimitação do 
espaço aéreo a ser concedido, que, levando em consi-
deração as diversas Zonas e Setores, emitirá parecer 
relativamente à conveniência e oportunidade, e bem 
assim em relação aos aspectos, restrições e condições 
mínimas e exigidas. 
§ 1º Não poderá ser objeto de concessão de uso do 
espaço aéreo ou de construção de passagem suspen-
sa a Zona de Proteção Cultural I, a que se refere o ar-
tigo 98 e Anexo I da Lei Municipal nº 4.153, de 2008. 
§ 2º A revogação, motivada, da autorização implica 
na revogação da concessão, e poderá se dar, por in-
teresse público:
I - Para implantação de sistema de transporte de 
massa, que exija a retirada da estrutura da passagem 
suspensa. 
II - Por outras razões de interesse urbanístico. 
§ 3º  Na hipótese do inciso I, do parágrafo anterior, a 
retirada da estrutura  dar-se-á as expensas do conces-
sionário, a qual poderá ser relocada para outra posição 
do espaço aéreo, quando compatível, não acarretan-
do, em qualquer caso, ônus ou dever de indenizar ao 
Município. 
§ 4º  Na hipótese do inciso II, do § 2º, a retirada 
da estrutura dar-se-á por conta do Município, que fica 
responsável por indenização ao concessionário de va-
lor correspondente a 1/30 avos por ano que restar de 
prazo, calculado sobre o valor atualizado da contra-
prestação, adicionado do valor da estrutura, deprecia-
da na proporção de 1/30 avos por ano decorrido, não 
podendo, de qualquer modo, ultrapassar o seu real 
valor no momento da revogação. 
Art. 6º  A concessão de espaço aéreo, e a outorga 
da autorização, para fins de construção de passagem 
suspensa sobre a via pública, deverão atender, em re-
lação à estrutura e à sua posição, aos aspectos de: 

I - Circulação, pelo que a altura mínima da sua base 
em relação à superfície do solo será de 4,60m. 
II - Segurança, que exigirá o emprego de sistemas, 
métodos, técnicas e materiais adequados, consideran-
do-se o seu maior ou menor vão. 
III - Estética, pelo que deverá harmonizar-se, quanto 
ao volume, forma e cores, tanto em relação aos edi-
fícios e construções existentes nos imóveis aos quais 
servirá de ligação, como em relação ao conjunto ar-
quitetônico formado com os demais, que lhe são ad-
jacentes. Parágrafo único.  É vedada a utilização da 
estrutura de passagem suspensa como suporte mate-
rial de qualquer forma de publicidade ou propaganda, 
salvo casos de interesse público, mediante autorização 
do órgão municipal competente. 
Art. 7º  Além dos aspectos previstos no artigo anterior, 
a concessão de espaço aéreo, e a outorga da autoriza-
ção, para os fins previstos nesta Lei, estão condiciona-
das às seguintes restrições e exigências: 
I - Deverão os imóveis, em que a passagem suspen-
sa deve ser instalada, manter distância de bens sob 
proteção e preservação cultural ou natural, de forma 
a não se inserir no raio de incidência da servidão que 
os onera. 
II - Adaptação e respeito às áreas de abrangência de 
servidões públicas existentes no local e adjacências, 
em especial às de monumentos históricos, de panora-
ma, aéreas e militares. 
III - Guardar a passagem suspensa distância razoável 
dos cruzamentos, de modo a não prejudicar os ângu-
los de visibilidade. 
IV - Ter a passagem suspensa largura e altura máxima 
indispensáveis à normal circulação dos usuários, e dis-
tância mínima entre uma e outra que não prejudique 
os aspectos a que se refere o inciso I, do art. 8º. 
Art. 8º As passagens suspensas deverão, ainda, ob-
servar as seguintes condições:
I - A localização da estrutura da passagem suspensa 
deverá ser projetada para um ponto que cause a me-
nor interferência, relativamente à aeração, insolação, 
iluminação e à perspectiva. 
II - Guardar forma, posição e distância adequadas, 
de modo a não permitir o devassamento dos compar-
timentos.
Parágrafo único.   A proteção prevista no inciso II des-
te artigo estende-se aos imóveis lindeiros. 
Art. 9º  É vedada a concessão de espaço aéreo, e a 
outorga de autorização, para construção de passagem 
suspensa por sobre a via pública, que corte ou integre 
conjunto de bens sob proteção e preservação cultural 
ou natural, na extensão em que a via sofra o ônus 
imposto, salvo casos de revitalização e reurbanização 
de Via, Setor ou Zona, na forma que forem reguladas 
em lei especial. 
Art. 10  Aplica-se, no que couber, as disposições desta 
lei, à: 
I - Concessão de subsolo, na hipótese de passagem 
subterrânea sob a via pública. 
II - Constituição de servidão ou à desapropriação, nas 
hipóteses de abertura ou construção de via, na su-
perfície, no subsolo, ou no espaço aéreo, de imóveis 
particulares.
III - Construção, pelo Município, de passagem suspen-
sa ou subterrânea sob a forma de passarela, viaduto 
ou trincheira, sobre ou sob rodovia estadual ou fe-
deral.
Parágrafo único.  No caso do inciso III deste artigo, o 
Município procurará, preferencialmente à utilização de 
qualquer instituto jurídico previsto  nesta Lei,  adotar  
uma 
solução negociada, seja para que a construção da pas-
sagem se dê por conta do Estado ou da União, seja em 
regime de cooperação. 
Art. 11  Extingue-se a concessão: 
I - Pelo não implemento da condição suspensiva; 
II - Pelo implemento da condição resolutiva; 
II - Pelo advento do termo final; 
IV - Pela revogação da autorização e da concessão. 
Parágrafo único.  Extinta a concessão: 
I - As fachadas dos edifícios deverão retornar ao esta-
do anterior, obrigando-se o proprietário, ex-concessio-
nário, a remover a estrutura da passagem suspensa, 



no prazo que lhe for marcado.
II - As estruturas irremovíveis, as construções e edi-
ficações, no caso de reversão, incorporar-se-ão auto-
maticamente ao domínio público. 
Art. 12  Qualquer ato de oneração ou de transferência 
de construção ou edificação, e bem assim a transfe-
rência de concessão por ato “inter vivos” depende de 
concordância expressa do Município, sob pena de nu-
lidade, ressalvadas as hipóteses de sucessão “mortis 
causa”, registrando-se o ônus ou a transferência. 
Parágrafo único.  Deverá o concessionário comunicar 
ao Município qualquer ato perturbativo de terceiro. 
Art. 13  As áreas construídas com base nas disposições 
desta Lei consideram-se solo criado, para o efeito de 
controle de proporcionalidade entre solos públicos e 
solos privados, tendo-se por ideal o coeficiente 1 de 
aproveitamento. 
Art. 14  Além das regras previstas nesta Lei, para con-
cessão de uso, e para a outorga de autorização, para 
a construção da passagem suspensa, deverão ser ob-
servadas as demais normas da legislação urbanística. 
Art. 15  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação

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 229/2013 – Autoria do Executivo)

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

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

Secretário Municipal de Governo

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

Secretário Municipal de Governo

DECRETO MUNICIPAL

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

Secretário Municipal de Governo

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 38, de 12 de março de 2013, 
nº 75 de 14 de maio de 2013 e o Decreto Municipal nº 
7.433, de 18.06.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.916 - EXONERAR Fernanda Dias da 
Silveira do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenadora Executiva da Agência Municipal de Desen-
volvimento Integrado de Barbacena e Região – AGIR, 
a partir desta data. Barbacena, 10 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; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.917 - EXONERAR Antonio Pedro San-
tos da Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente Operacional, na Subsecretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana – SUTRAM, na Secretaria Municipal 
da Chefia de Gabinete do Prefeito - SEGAB, a partir 
desta data. Barbacena, 10 de janeiro de 2014.

PORTARIA Nº 15.918 - EXONERAR Carlos Wilson Bar-
ra, do Cargo de Provimento em Comissão de Coor-
denador de Transportes – COTRAN, da Subsecretaria 
de Administração – SUBAD, na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta data. 
Barbacena, 10 de janeiro de 2014.

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 15.919 - REVOGAR a designação de 
Antonio Pedro Santos da Silva para responder pela 

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 designado Silver Wagner de Souza para 
responder, cumulativamente, pelos expedientes da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, sem 
quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, 
enquanto durar o impedimento do titular.
Art. 2º Este Decreto entra em 13 de janeiro de 2014, 
revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 10 dias de janeiro de 2014;

Chefia do Serviço de Expedientes Externos, da Coor-
denadoria Executiva – CODEX, na Secretaria Municipal 
da Chefia de Gabinete do Prefeito - SEGAB, constante 
da Portaria nº 15.758, de 20.08.2013, a partir desta 
data. Barbacena, 10 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 as Leis 
Delegadas Municipais nº 38, de 12 de março de 2013, 
nº 75 de 14 de maio de 2013 e o Decreto Municipal nº 
7.433, de 18.06.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.920 - NOMEAR Fernanda Dias da 
Silveira para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Assistente Administrativo, na Chefia do Ser-
viço do Patrimônio Artístico e Histórico Municipal, na 
Diretoria de Cultura e Turismo da Agência Municipal 
de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e Região 
– AGIR, a partir desta data. Barbacena, 01 de janeiro 
de 2014. Antônio Carlos Andrada - 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 a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.921 - NOMEAR Antonio Pedro Santos 
da Silva, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenador de Transportes – COTRAN, da 
Subsecretaria de Administração – SUBAD, na Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a 
partir desta data. Barbacena, 10 de janeiro de 2014. 
Antônio Carlos Andrada - 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 nº 38, de 12 de março de 2013, 
nº 75 de 14 de maio de 2013 e o Decreto Municipal nº 
7.433, de 18.06.2013; RESOLVE:

PORTARIA  Nº 15.922 - NOMEAR Eduardo José Fer-
reira Silva para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Coordenador Executivo da Agência Mu-
nicipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região – AGIR, a partir desta data. Barbacena, 10 
de janeiro de 2014. Antônio Carlos Andrada - Prefeito 
Municipal.

172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JANEIRO DE 2014
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