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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:08



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:08



  

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   




  

  

   

   

   

   

   

   

   





  




  

  

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:08







 



  






  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:08


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:10


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:10



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:10

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão

Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças

Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:10

3° Quadrimestre de 2014


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:10

6° Bimestre de 2014


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02


     



     

     













     

     

     

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02


     



     

     













     

     

     

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02

PODER EXECUTIVO
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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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:02




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:03


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:03


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* 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.

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:03



  

  

  

 

   

  

  

  

  

   

  

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:03






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       

       

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       

       

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   







      




      




      





      




      

       




      




      




      




      

       




      





      




      




      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   




      




      





      






      

       




      




      

       

       




      




      




      

       




      

       





      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   




      




      





      





      





      




      




      

       




      




      

       





      





      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   




      




      




      

       

       

       




      




      




      

       




      

       





      




      




      

       

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04
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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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   




      




      







      




      




      




      




      




      

       

       




      




      






      

       

       




      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   









      





      




      

       




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04




 






  
   








       




      




      




      









      







 







 



























  

  

   

  

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 6º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 6º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

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: 31/12/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:04





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05



  



     

     





















        

        























        

        

        

        

        




























 

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05





 

    
    

   

   

   

   

   

 35.237.348,84 12.883.066,41 23.663.021,84

   

   

 2.183.596,01 (20.926.170,20) (15.224.593,61) 5.701.576,59 (17.408.189,62)





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05





 

    
    

   

   

   

   

   

   

   

    0,00 0,00

  

  

   

  

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05






 



 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 




 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05




 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05






    



    

    

    

    

    

    

    

    


    

    






    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    




    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05




    
     

    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:05
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 13/04/15 15:08

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 ATA
RESUMO DA ATA 004/2015 - 001ª Sessão Ordinária – 19.02.15 – 1º Período – 3º 
Ano da Legislatura. Presidente em exercício: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Se-
cretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vereadores Presentes: Conforme 
registro em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h21. 
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados; Bem-aventurados 
os mansos, porque eles herdarão a terra; (Mateus 5:4-5). I - Leitura e Discussão da 
Atas: - Ata 090 e 092/2014 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspon-
dência e Comunicações. - Ofício do Correio Comunicando Operacionalização de 
Correios Comunitários. - Ofício 001/2015 – Gabinete do vereador Amarílio Andrade 
– indicação para liderança do PSC; PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. - Veto 
Total Proj. Lei nº 128/14 – Dispõe sobre a transmissão on-line, via internet, de to-
das as licitações realizadas nos poderes Executivo e Legislativo do município de 
Barbacena. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 004/15 – Dispõe sobre a criação do 
programa parceiros no trânsito no município de Barbacena. – Aut. Johnson Oliveira 
Marçal. - Proj. Lei nº. 005/15 – Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições de 
ensino superior no município de Barbacena afixar em placa ou cartaz com informa-
ções sobre a gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar. – Aut. Johnson 
Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 006/15 – Dispõe sobre a implantação de piso tátil 
para demarcar obstáculos em áreas públicas e a localização de faixa de pedestres, 
visando a acessibilidade e mobilidade das pessoas portadoras de deficiência visual 
no município de Barbacena. – Aut. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 007/15 
– Dispõe sobre a estrutura das praças públicas do município de Barbacena e dá 
outras providências. – Aut. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 008/15 – Institui 
a Semana de Prevenção e Combate à Depressão no âmbito do Município de Barba-
cena e dá outras providências. – Aut. Johnson Oliveira Marçal. - Proj. Lei nº. 009/15 
– Dispõe sobre o direito aos serviços essenciais nas áreas informalmente ocupadas 
e assentamentos irregulares para fins de moradia no Município de Barbacena.  – 
Aut. Johnson Oliveira Marçal. - Veto Total Proj. Lei nº 046/14 – Dispõe sobre o uso 
da biblioterapia nos hospitais públicos, contratados e cadastrados da rede de saúde 
do Município de Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº 183/14 – Dis-
põe sobre a instalação de interfones e luz de emergência em elevadores de uso 
coletivo no Município de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - 
Veto Total Proj. Lei nº 180/14 – Dispõe sobre a proteção, controle e conservação do 
meio ambiente e da melhoria da qualidade de vida no Município de Barbacena e dá 
outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº 090/14 – Proíbe a 
utilização de máscara ou qualquer outro meio capaz de ocultar o rosto com o pro-
pósito de impedir sua identificação em manifestações públicas no Município de 
Barbacena. – Aut. Executivo. - Veto Total Proj. Lei nº 107/14 – Dispõe sobre os 
critérios para desembarque de mulheres fora da parada de ônibus, em período no-
turno nos veículos de transporte coletivo do Município de Barbacena e dá outras 
providências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 010/15 – Dispõe sobre a transferência 
de titularidade de permissão outorgada pelo Município e dá outras providências. – 
Aut. Mesa da Câmara. - Proj. Lei nº. 011/15 – Dispõe sobre a Política Municipal de 
Saneamento Ambiental, cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico e dá ou-
tras providências. – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h42. Discussão e Votação de Projetos. SEGUNDA 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. *Anexo respos-
ta do Ofício nº. 011/15 – Subsecretaria de Tecnologia da Informação – SUTEC e 

Ofício 017/15 – Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito. Com a palavra pela 
ordem o vereador Luiz Gonzaga disse que na última reunião foi detectado um erro 
em relação ao presente projeto e por isso se pediu uma correção e solicitou que 
fosse feita a leitura do ofício vindo do gabinete do Prefeito para que todos os vere-
adores tomassem conhecimento do mesmo. O Sr. Presidente, atendendo ao pedido 
do vereador Gonzaga solicitou que a Secretária fizesse a leitura do ofício. Com a 
palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf solicitou que também fosse lido o se-
gundo ofício enviado pelo Sr. Prefeito para que se saibam qual o caminho a ser se-
guido em relação ao presente projeto. Solicitação deferida pelo S. Presidente. No-
vamente com a palavra pela ordem o vereador Flávio Maluf disse que o projeto já é 
de conhecimento de todos e de grande importância para o município. Sabe que o 
ofício do Presidente Flávio fez determinada solicitação para qual a resposta não foi 
condizente, por isso solicitou que fosse suspensa a reunião para que as lideranças 
deliberassem a respeito do que fariam sobre o projeto. O Sr. Presidente deferiu o 
pedido do vereador Flávio Maluf e suspendeu a reunião às 19h44. Sessão reaberta 
às 19h46. Com a palavra pela ordem a vereadora Vânia de Castro solicitou que o Sr. 
Presidente colocasse em votação um convite a ser feito a Sr. Ana Flávia, que foi 
quem fez o projeto, para que a mesma compareça a Casa na próxima terça-feira, 
dia 24, às 18h30. O Sr. Presidente, então, submeteu o requerimento da vereadora 
Vânia ao Plenário e o mesmo foi APROVADO POR UNANIMIDADE. Com a palavra 
pela ordem o vereador Amarílio solicitou que, em razão da aprovação do requeri-
mento da vereadora Vânia, o projeto fosse retirado da pauta e lhe fosse entregue 
os autos suplementares para que ele fizesse uma análise dos mesmos. Solicitação 
deferida pelo Sr. Presidente. PROJETO RETIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO 
DO SR. PRESIDENTE. Com a palavra pela ordem a vereadora Marilene solicitou uma 
cópia do anexo. O Sr. Presidente determinou que a Secretária da Câmara entregas-
se cópia do anexo aos vereadores que ainda não a tivessem. Com a palavra pela 
ordem o vereador Carlos Roberto disse estar muito preocupado com a Audiência 
Pública realizada na sexta-feira, antes do carnaval. Lembrou que houve uma reu-
nião com os pais dos alunos das comunidades rurais, juntamente com o Conselho 
Municipal de Educação na Prefeitura, da qual se fez uma ata e ao lerem tal ata 
deixaram de ler um parágrafo inteiro. Essas pessoas assinaram essa ata, acreditan-
do estar correto ao ser publicada perceberam que havia um parágrafo onde cons-
tava que foi feito uma votação e que o Conselho Municipal de Educação, junto com 
a comunidade aprovou por unanimidade a Nucleação das Escolas. Assim sendo, de 
nada adiantou a Audiência Pública. Contudo, existem mães que ficaram desespera-
das e afirmam que gravaram a reunião e não foi o que aconteceu, não houve tal 
votação. O Sr. Presidente interrompeu o vereador para informar que tal ata teria 
sido assinada na reunião do Conselho e não na Audiência Pública. Prosseguindo o 
vereador Carlos Roberto esclareceu que de fato não foi na Audiência e sim na reu-
nião realizada na Prefeitura. Destacou que essa é uma questão muito séria porque 
tal ata foi encaminhada para o Ministério Público que já relatou para ele esse fato. 
O que ele não entende é o fato de que o Conselho Municipal de Educação não é 
deliberativo, segundo que as comunidades saíram da reunião frisando para o Pre-
feito que continuariam a brigar por essas escolas e que não tinha nenhum acordo 
firmado. Por isso, acredita que se alguém usou de má-fé, acrescentando tal pará-
grafo na ata isso constitui um delito muito sério. E está realmente muito preocupa-
do porque todos viram a preocupação das famílias, apesar de terem tentado con-
sertar um pouco, o correto mesmo seria derrubar esse decreto e ir até as 
comunidades e ver o que de fato se deve fazer para o próximo ano. E convidou os 
vereadores a refletirem a respeito e debaterem mais sobre o assunto, pois apesar 
da realização da audiência pública realizada, muitos não puderam comparecer, por 
compromissos firmados. E destacou que antes de começarem a falar que os repas-
ses federais reduziram entrem no site e verifiquem, pois os repasses não foram 
reduzidos, eles aumentaram. E afirmou que os pais das comunidades rurais, com a 
sua ajuda, irão até o Ministério Público, fazer mais uma denúncia, pois foram ludi-
briados. Com a palavra pela ordem o vereador Luiz Gonzaga disse ser preciso pen-
sar mais na nossa cidade e nos atos da Câmara onde podem interferir. Lembrou a 
reunião em que foi aprovado requerimento para a realização da Audiência Pública e 
a satisfação dos moradores das comunidades rurais quando da aprovação de tal 
requerimento, por isso entende que não podem considerar que é banal esse ato de 
engano para com essas famílias. E convidou os demais vereadores a irem visitar as 
comunidades. Explanou sobre os atos dos vereadores e o que vem mudando para 
a cidade até o momento. Questionando o que os vereadores têm feito para melho-
rar a vida da população. Afirmou que o povo não foi ouvido no momento de se 
decidir pela mudança das escolas, mas na hora de pedir os votos espera-se que o 
povo atenda ao pedido dos candidatos. Com a palavra pela ordem o vereador Flávio 
Maluf ressaltou, que o repasse de verbas federais aumentou, mas que também 
aumentou o número de programas sociais, o que faz com que esses recursos sejam 
diluídos. E disse que é preciso que isso fique claro. Quanto à nucleação, é preciso 
estudar o custo benefício de um todo, tanto para o aluno, quanto para a comunida-
de, e também para o município. E destacou que não se pode esquecer o que acon-
tece em Brasília ao pensar no Município, pois o grosso das verbas vem de lá. Com 
a palavra pela ordem a vereadora Marilene disse que já se passaram dois anos e 
tanto e tem consciência de que tudo está muito difícil em se tratando de recursos. 
Sabe que será um ano muito difícil, mas é preciso olharem pelo município. Por isso, 
devem sempre pensar no povo, especialmente nesse caso da nucleação. Afirmou 
que nunca deixou de votar, somente se absteve uma única vez, mas não é do seu 
feitio fazer isso, mesmo sendo da bancada do Prefeito, porque antes disso ela é do 
povo. Com a palavra pela ordem o vereador Ronaldo Braga disse discordar do vere-
ador Flávio, quando ele afirma que a oposição usa dos mecanismos de obstrução, 
pois não se lembra de ter tomado uma posição que não estivesse incomodando 



também outros vereadores da Casa. E que as ações por ele tomadas foram regi-
mentais, em momento algum tomou uma atitude irregular. Entende que ele se sinta 
pressionado por ser da base do governo e citou o exemplo de suas ações quando da 
tentativa de privatização do DEMAE e que gerou um bom resultado para a cidade. E 
sabe que os iniciantes puderam aprender muito com isso. Porém, o mais importan-
te, foi o resultado final, a permanência do DEMAE na cidade e hoje está trabalhando 
com uma boa prática de gestão pública. No seu entendimento, a Nucleação é uma 
inversão de prioridade. E os sete vereadores, agora mais maduros, possam gritar 
mais, questionando mais, pois a cidade não pode pagar tal preço. E se disse total-
mente confortável em todas as suas tomadas de decisão. Com a palavra pela ordem 
o vereador Carlos Roberto disse ser preciso ter um compromisso sério com saúde 
e educação que não devem dar lucro. Tão somente deve haver o investimento, 
sendo direito do cidadão, ter estes serviços prestados. Afirmou que com essa nucle-
ação tem criança que andará cerca de sessenta quilômetros, dentro de ônibus ou 
vans, por dia, para ir e voltar das escolas, atravessando BR. Em sua opinião o que 
vem acontecendo é uma vontade, disfarçada de se extinguir com os professores 
P5, já que o número de matriculas na rede municipal de educação veio reduzindo 
drasticamente nos últimos quatro anos, porque são mais caros e precisam de mais 
qualificação. Para ele existe um desmonte da rede municipal de educação. Afirmou 
que o Secretário de Educação deve explicações a esta Casa e de tudo o que foi dito 
na Audiência já que não compareceu e muitos pais estavam desesperados. Citou 
que o índice das escolas é medido todos os anos, até o momento ele é muito bom, 
em especial o da zona rural. Contudo, com essas mudanças não sabe o que aconte-
cerá. E lembrou que a lei da nucleação foi desrespeitada e isso deve ser revisto. E 
afirmou que se de fato fosse falta de recursos simplesmente bastaria o diálogo que 
se conseguiria os recursos tanto com o governo federal, quanto estadual, já que 
muito vem sendo feito no município com verbas advinda desses governos. E disse 
que na próxima terça trará um relatório com todas essas verbas. Com a palavra pela 
ordem o vereador Ilson Guilherme explicou que na última reunião ele havia men-
cionado que somente oito vereadores tinham assinado o requerimento do vereador 
Gonzaga, porém, ele não disse isso com o intuito de prejudicar ninguém, mas sim 
com a intenção de valorizar aqueles que tinham sido favoráveis ao requerimento. 
Afinal, ele sabe que estavam em recesso. E finalizando, lembrou o que aconteceu 
com o DEMAE, na época ele era vereador da base, e nenhum vereador que era da 
base aceitou que se privatizasse. É preciso que diga a verdade. Com a palavra pela 
ordem o vereador Márcio disse que está sendo afetado em três comunidades rurais 
com esta nucleação. Está preocupado ainda com a escola do Serrão, pois precisam 
fazer um caminho muito ruim para chegarem até a escola aqui na cidade. E no seu 
entendimento a nucleação foi um erro, o Secretário de Educação sequer foi até 
lá tomar conhecimento do que estava acontecendo. TERCEIRA PARTE – ENCER-
RAMENTO – ORADORES INSCRITOS- HORÁRIO: 20H40. Não havendo oradores 
inscritos e nada mais a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 20h40 e eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presen-
te ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pela Senhora 
Secretária. Presidente em exercício: Vereador Johnson Oliveira Marçal. Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes.
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^002^   LPRODADQ.659-804                                          19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015                                                15:03:00^
^003^   ===========================================================================================================================================================^
^004^             RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :        01/03/2015 A 31/03/2015^
^005^   ===========================================================================================================================================================^
^006^                                                                               QUANTIDADE  VALOR UNIT.   VALOR TOTAL ORDEM DE    O.F.    DATA DA^
^007^   FORNECEDOR                                    PRODUTO                        ADQUIRIDO    ADQUIRIDO     ADQUIRIDO  COMPRA    SUBOF    OF / SUBOF  PROCESSO^
^008^   --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ----------^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: ALMOX.     - ALMOXARIFADO DA CAMARA                            ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                FROTAS                            1,0000     125,7600        125,76 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE ALMOXARIFAD      1,0000     314,4000        314,40 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE CONTRATACOE      1,0000     733,6000        733,60 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE CONTROLE IN      1,0000     450,6400        450,64 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE FOLHA DE PA      1,0000     890,7900        890,79 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE PROTOCOLO        1,0000     157,2000        157,20 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                PATRIMONIO                        1,0000     314,4000        314,40 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                PLANEJAMENTO-CONT. TESOURARI      1,0000   2.200,8000      2.200,80 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            8,0000                   5.187,59^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                          8,0000                   5.187,59^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: CMB        - CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA                     ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUTRA             LOCACAO DE IMOVEIS                1,0000     871,0000        871,00 00099/15 13 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000414^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     871,00^
^015^^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          COPO DESC. - AGUA PCTE 100      250,0000       2,3776        594,40 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          DISPENSER P/COPO DE AGUA         10,0000      15,0400        150,40 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          DISPENSER PARA PAPEL TOALHA      20,0000      23,1400        462,80 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          PAPEL TOALHA BRANCO 20X21        40,0000       6,2500        250,00 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          SABONETE GEL PEROLADO            10,0000      77,4800        774,80 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          SABONETEIRA C/RESERVATORIO       10,0000      21,6500        216,50 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                          340,0000                   2.448,90^
^015^^
^012^   CARLOS HUMBERTO DA SILVA                      SERVICOS DIVERSOS                 1,0000     580,0000        580,00 00120/15 0  GLOBAL  25/03/2015 PRC0001515^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     580,00^
^015^^
^012^   CLESIO OVIDIO MAZZONI                         LOCACAO DE SALAS-4                1,0000     750,0000        750,00 00090/15 54 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^012^   CLESIO OVIDIO MAZZONI                         LOCACAO DE SALAS-8                1,0000     881,0000        881,00 00088/15 53 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            2,0000                   1.631,00^
^015^^
^012^   COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS   REPASSE VALE ALIMENTACAO          1,0000   6.079,4800      6.079,48 00084/15 6  PARCIAL 23/03/2015 PRC0002714^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                   6.079,48^
^015^^
^012^   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS       1,0000      18,0800         18,08 00078/15 33 PARCIAL 06/03/2015 PRC0000112^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                      18,08^
^015^^
^012^   GELSON LUIS MOURA BRASIL                      LOCACAO DE IMOVEIS                1,0000     640,0000        640,00 00094/15 2  PARCIAL 24/03/2015 PRC0000515^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     640,00^
^015^^
^012^   HENRIQUE MAIA BUSCACIO                        LOCACAO DE GARAGEM                1,0000      82,0000         82,00 00097/15 49 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000209^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                      82,00^
^015^^
^012^   HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO            LOCACAO DE SALAS-2                1,0000     750,0000        750,00 00096/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX- PLACA DE ACO INOX 30 X 20CM      13,0000     218,4000      2.839,20 00105/15 1  PARCIAL 26/03/2015 PRC0001215^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                           13,0000                   2.839,20^
^015^^
^012^   JOSE PEREIRA DE CARVALHO                      LOCACAO DE SALAS-1                1,0000     750,0000        750,00 00098/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   M.A COMERCIO E CONF.LTDA                      CAMISA MANGA LONGA                1,0000      83,5000         83,50 00119/15 0  GLOBAL  18/03/2015 PRC0001315^
^012^   M.A COMERCIO E CONF.LTDA                      CAMISAS DE MALHAS                 1,0000      64,5000         64,50 00119/15 0  GLOBAL  18/03/2015 PRC0001315^
^013^===============================================================================================================================================  CONTINUA  ===^
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^002^   LPRODADQ.659-804                                          19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015                                                15:03:00^
^003^   ===========================================================================================================================================================^
^004^             RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :        01/03/2015 A 31/03/2015^
^005^   ===========================================================================================================================================================^
^006^                                                                               QUANTIDADE  VALOR UNIT.   VALOR TOTAL ORDEM DE    O.F.    DATA DA^
^007^   FORNECEDOR                                    PRODUTO                        ADQUIRIDO    ADQUIRIDO     ADQUIRIDO  COMPRA    SUBOF    OF / SUBOF  PROCESSO^
^008^   --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ----------^
^017^   ===========================================================================================================================================================^
^018^   TOTAL GERAL:                                                                  747,2780                  38.562,94^
^019^   ===========================================================================================================================================================^
^020^^
^021^^
^022^                                                          RESPONSAVEL PELA PUBLICACAO EM ..............^
^023^^
^024^^
^025^                                                            ----------------------------------------^
^026^                                                                       CARIMBO/ASSINATURA^
^027^^
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^002^   LPRODADQ.659-804                                          19-3 Produtos Adquiridos P/Periodo - 2015                                                15:03:00^
^003^   ===========================================================================================================================================================^
^004^             RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :        01/03/2015 A 31/03/2015^
^005^   ===========================================================================================================================================================^
^006^                                                                               QUANTIDADE  VALOR UNIT.   VALOR TOTAL ORDEM DE    O.F.    DATA DA^
^007^   FORNECEDOR                                    PRODUTO                        ADQUIRIDO    ADQUIRIDO     ADQUIRIDO  COMPRA    SUBOF    OF / SUBOF  PROCESSO^
^008^   --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ----------^
^012^   M.A COMERCIO E CONF.LTDA                      TERNO FEMININO                    1,0000     201,5000        201,50 00119/15 0  GLOBAL  18/03/2015 PRC0001315^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            3,0000                     349,50^
^015^^
^012^   MARIA APARECIDA COELHO NEVES                  LOCACAO DE SALAS-6                1,0000     772,0000        772,00 00101/15 39 PARCIAL 24/03/2015 PRC0007409^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     772,00^
^015^^
^012^   MITSUO TASHIRO                                LOCACAO DE SALAS                  1,0000     777,0000        777,00 00091/15 12 PARCIAL 24/03/2015 PRC0001114^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     777,00^
^015^^
^012^   NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO RADIO GAB      1,0000     748,9500        748,95 00082/15 78 PARCIAL 11/03/2015 PRC0008411^
^012^   NETROSAS - COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA MANUTENCAO CONEXAO VIA RADIO      1,0000     127,7300        127,73 00081/15 77 PARCIAL 11/03/2015 PRC0008411^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            2,0000                     876,68^
^015^^
^012^   PAULO PEREIRA                                 LOCACAO DE SALAS-5                1,0000     750,0000        750,00 00093/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA             GASOLINA PARA VEICULOS          104,3340       3,1650        330,21 00070/15 2  PARCIAL 05/03/2015 PRC0000215^
^012^   POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA             GASOLINA PARA VEICULOS          248,9440       3,3500        833,96 00111/15 3  PARCIAL 31/03/2015 PRC0000215^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                          353,2780                   1.164,17^
^015^^
^012^   RAFAEL RODRIGUES LAGUARDIA E OUTRO            LOCACAO DE SALAS-6                1,0000     750,0000        750,00 00095/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE BARBA LOCACAO DE IMOVEIS                1,0000   2.400,0000      2.400,00 00100/15 2  PARCIAL 24/03/2015 PRC0000415^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                   2.400,00^
^015^^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000      89,9500         89,95 00077/15 22 PARCIAL 06/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000     124,7300        124,73 00079/15 22 PARCIAL 11/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000   3.058,3800      3.058,38 00107/15 22 PARCIAL 26/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000     399,3200        399,32 00109/15 23 PARCIAL 26/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA II      1,0000     108,2500        108,25 00110/15 23 PARCIAL 31/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA         1,0000     130,2800        130,28 00080/15 22 PARCIAL 11/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA         1,0000   1.444,7200      1.444,72 00106/15 22 PARCIAL 26/03/2015 PRC0000211^
^012^   TELEMAR NORTE LESTE S/A                       SERVICO DE TELEFONIA FIXA         1,0000     144,7100        144,71 00108/15 23 PARCIAL 26/03/2015 PRC0000211^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            8,0000                   5.500,34^
^015^^
^012^   TEREZINHA DE LOURDES LOURENCO                 LOCACAO DE SALAS-3                1,0000     657,0000        657,00 00092/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     657,00^
^015^^
^012^   WANIA DINIZ COSTA VIDIGAL                     LOCACAO DE SALAS-7                1,0000     750,0000        750,00 00086/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                        736,2780                  31.436,35^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: GABINETES  - GABINETES DOS VEREADORES                          ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ASSESSORIA MONTEIRO E FONTES NEG.IMOBILIARIOS LOCACAO DE SALAS-9                1,0000     750,0000        750,00 00089/15 39 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000109^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   MARGARETH CELINA JUNQUEIRA                    LOCACAO DE SALAS-8                1,0000     612,0000        612,00 00087/15 48 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000109^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     612,00^
^015^^
^012^   ROSELI CORDEIRO PEREIRA                       LOCACAO DE SALAS-1                1,0000     577,0000        577,00 00085/15 40 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000109^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     577,00^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                          3,0000                   1.939,00^

^013^===============================================================================================================================================  CONTINUA  ===^

TERCEIROS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ALTO 
DAS VERTENTES - CISALV

Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

EXTRATO DE ATA
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Ata julg. 
13/04/2015. Proc 10/2015 Tomada de Preços. 02/2015. Obj: aquisição de peças 
para frota de veículos da Coordenadoria de Transportes do CISALV. Julgamento 
em 13/04/2015 às 9h. Emp. Vencedoras: AUTO PEÇAS ROCHA LTDA-EPP CNPJ nº 
71.178.941/0003-20 no valor total de R$ 54.164,50, e SETE COMÉRCIO DE PEÇAS 
LTDA-ME CNPJ nº 14.526.284/0001-69 no valor total de R$ 5.416,56. Adjudicação 
prevista para as 10h do dia 23/04/2015. Inf das 12 as 17h - tel: (32) 3341-1235 
email licita.cisalv@gmail.com.

EXTRATO DE CONTRATO
Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes – CISALV. Ext. Contrato Nº 
20/2015 assinado em 13/04/2015 com vigência de sua assinatura até 31/12/2015 
e com fundamento no Proc 08/2015 Convite. 04/2015. Obj: Aquisição de pneus 
novos para a frota de veículos da Coordenadoria de Transportes do CISALV, em-
presa contratada: JACAR COMERCIO DE PNEUS LTDA portadora do CNPJ nº 
86.615.671/0008-59. valor total do contrato: R$ 26.318,00. Inf das 12 as 17h - tel: 
(32) 3341-1235 email licita.cisalv@gmail. com.
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^004^             RELACAO DE CONTRATACOES REALIZADAS NO PERIODO :        01/03/2015 A 31/03/2015^
^005^   ===========================================================================================================================================================^
^006^                                                                               QUANTIDADE  VALOR UNIT.   VALOR TOTAL ORDEM DE    O.F.    DATA DA^
^007^   FORNECEDOR                                    PRODUTO                        ADQUIRIDO    ADQUIRIDO     ADQUIRIDO  COMPRA    SUBOF    OF / SUBOF  PROCESSO^
^008^   --------------------------------------------- ---------------------------- ----------- ------------ ------------- -------- ---------- ---------- ----------^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: ALMOX.     - ALMOXARIFADO DA CAMARA                            ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                FROTAS                            1,0000     125,7600        125,76 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE ALMOXARIFAD      1,0000     314,4000        314,40 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE CONTRATACOE      1,0000     733,6000        733,60 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE CONTROLE IN      1,0000     450,6400        450,64 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE FOLHA DE PA      1,0000     890,7900        890,79 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                LOCACAO SOFTWARE PROTOCOLO        1,0000     157,2000        157,20 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                PATRIMONIO                        1,0000     314,4000        314,40 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^012^   ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A                PLANEJAMENTO-CONT. TESOURARI      1,0000   2.200,8000      2.200,80 00083/15 22 PARCIAL 17/03/2015 PRC0002913^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            8,0000                   5.187,59^
^015^^
^016^   TOTAL DO REQUISITANTE:                                                          8,0000                   5.187,59^
^009^   ===========================================================================================================================================================^
^010^           REQUISITANTE: CMB        - CAMARA MUNICIPAL DE BARBACENA                     ^
^011^   ===========================================================================================================================================================^
^012^   ADAHILTON DE CAMPOS BELLO E OUTRA             LOCACAO DE IMOVEIS                1,0000     871,0000        871,00 00099/15 13 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000414^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     871,00^
^015^^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          COPO DESC. - AGUA PCTE 100      250,0000       2,3776        594,40 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          DISPENSER P/COPO DE AGUA         10,0000      15,0400        150,40 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          DISPENSER PARA PAPEL TOALHA      20,0000      23,1400        462,80 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          PAPEL TOALHA BRANCO 20X21        40,0000       6,2500        250,00 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          SABONETE GEL PEROLADO            10,0000      77,4800        774,80 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^012^   BR DESCARTAVEIS LTDA                          SABONETEIRA C/RESERVATORIO       10,0000      21,6500        216,50 00118/15 0  GLOBAL  03/03/2015 PRC0000915^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                          340,0000                   2.448,90^
^015^^
^012^   CARLOS HUMBERTO DA SILVA                      SERVICOS DIVERSOS                 1,0000     580,0000        580,00 00120/15 0  GLOBAL  25/03/2015 PRC0001515^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     580,00^
^015^^
^012^   CLESIO OVIDIO MAZZONI                         LOCACAO DE SALAS-4                1,0000     750,0000        750,00 00090/15 54 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^012^   CLESIO OVIDIO MAZZONI                         LOCACAO DE SALAS-8                1,0000     881,0000        881,00 00088/15 53 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            2,0000                   1.631,00^
^015^^
^012^   COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES E SERVICOS   REPASSE VALE ALIMENTACAO          1,0000   6.079,4800      6.079,48 00084/15 6  PARCIAL 23/03/2015 PRC0002714^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                   6.079,48^
^015^^
^012^   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   SERVICOS DE TARIFAS POSTAIS       1,0000      18,0800         18,08 00078/15 33 PARCIAL 06/03/2015 PRC0000112^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                      18,08^
^015^^
^012^   GELSON LUIS MOURA BRASIL                      LOCACAO DE IMOVEIS                1,0000     640,0000        640,00 00094/15 2  PARCIAL 24/03/2015 PRC0000515^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     640,00^
^015^^
^012^   HENRIQUE MAIA BUSCACIO                        LOCACAO DE GARAGEM                1,0000      82,0000         82,00 00097/15 49 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000209^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                      82,00^
^015^^
^012^   HENRIQUE PEREIRA DE ARAUJO E OUTRO            LOCACAO DE SALAS-2                1,0000     750,0000        750,00 00096/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX- PLACA DE ACO INOX 30 X 20CM      13,0000     218,4000      2.839,20 00105/15 1  PARCIAL 26/03/2015 PRC0001215^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                           13,0000                   2.839,20^
^015^^
^012^   JOSE PEREIRA DE CARVALHO                      LOCACAO DE SALAS-1                1,0000     750,0000        750,00 00098/15 26 PARCIAL 24/03/2015 PRC0000113^
^014^   TOTAL DO FORNECEDOR:                                                            1,0000                     750,00^
^015^^
^012^   M.A COMERCIO E CONF.LTDA                      CAMISA MANGA LONGA                1,0000      83,5000         83,50 00119/15 0  GLOBAL  18/03/2015 PRC0001315^
^012^   M.A COMERCIO E CONF.LTDA                      CAMISAS DE MALHAS                 1,0000      64,5000         64,50 00119/15 0  GLOBAL  18/03/2015 PRC0001315^
^013^===============================================================================================================================================  CONTINUA  ===^
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