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BARBACENA, SÁBADO, 15 DE FEVEREIRO DE 2014 - EDIÇÃO EXTRA

LEI MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEI DELEGADA Nº 77, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014

“Dispõe sobre a absorção e a adequação das compe-
tências, direitos e obrigações do extinto Departamen-
to Municipal de Saúde Pública – DEMASP, pela Secre-
taria Municipal de Saúde – SESAP, bem como sobre 
a integração da sua respectiva folha de pagamento, 
estrutura, cargos, vencimentos e cargas horárias, pela 
Administração Direta e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
da delegação que lhe foi conferida pela Resolução 
Legislativa nº 343, de 11 de dezembro de 2013, da 
Câmara Municipal de Barbacena, 
Considerando a necessidade de aprimorar e promover 
a eficiência dos serviços
públicos e as ações de políticas públicas voltadas ao 
atendimento do interesse público em relação à saúde 
no Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de ajustes administrati-
vos em curso e a extinção do Departamento Municipal 
de Saúde Pública – DEMASP cuja estrutura organiza-
cional foi alterada pela Lei Delegada nº 42, de 13 de 
março de 2013, com a criação da Secretaria  Municipal 
de Saúde – SESAP;
E considerando o Princípio da Continuidade do Serviço 
Público que visa o resguardo do atendimento à popu-
lação, uma vez que os serviços essenciais não podem 
ser interrompidos, decreta a seguinte Lei Delegada:
Art. 1º As competências, direitos e obrigações do 
extinto Departamento Municipal de Saúde Pública – 
DEMASP ficam absorvidos pela Administração Direta, 
com vinculação na Secretaria Municipal de Saúde – 
SESAP.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão – SEPLAN, através de sua Subsecretaria de 
Recursos Humanos procederá a absorção da folha de 
pagamentos da autarquia extinta, especificada no ar-
tigo anterior, conciliando suas competências, direitos 
e obrigações de modo a garantir a continuidade dos 
serviços que eram prestados por aquele Departamen-
to, com a devida integração da estrutura mínima de 
cargos, respectivos vencimentos e cargas horárias, 
nos moldes desta Lei.
Art. 3º A realocação de pessoal, de dotações, de ati-
vidades e programas necessários em função da nova 
estrutura administrativa serão realizadas de acordo 
com a Lei Orçamentária Anual (LOA), com a Lei de Di-
retrizes Orçamentárias (LDO) e Plano Plurianual (PPA).
Art. 4° Para absorção das competências, direitos e 
obrigações do extinto Departamento Municipal de 
Saúde Pública – DEMASP, pela Secretaria Municipal de 
Saúde – SESAP, a estrutura organizacional da Secreta-
ria Municipal de Saúde Pública – SESAP que incorpora 
definitivamente as atividades da autarquia extinta e 
tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coorde-
nar, executar, controlar, elaborar e avaliar as polí¬ticas 
e programas relativos à área de Saúde Pública no 
Municí¬pio, além de gerir o Fundo Municipal de Saú-
de, podendo articular-se com órgãos e entidades fede-
rais, estaduais e de outros municí¬pios com 
vista à melhor realização dos objetivos do Sistema 
Único de Saúde — SUS, além de outras atribuições 
que a legislação vier a determinar, passa a dispor da 
seguinte estrutura:
I – Subsecretaria de Saúde-Adjunta – SUSA 
II – Subsecretaria de Gestão Estratégica – SUGEST 
a) Coordenadoria de Projetos - CPRO
b) Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – CAF
c) Coordenadoria de Ação Estrategica – CAE 
d) Coordenadoria de Logística das Unidades de Saúde 
– COLUS
1. Gerência do Serviço de Transporte Sanitário – GEST 
2. Gerência de Educação em Saúde – GES 
3. Gerência de Logística – GEL 
4. Chefia de Serviço de Administração de Materiais – 
CSAM 
e) Gerência de Monitoramento de Obras – GEMOB

f) Diretoria do Centro Ambulatorial Agostinho Paolucci 
– DCAP 
1. Coordenadoria do Laboratório Municipal – COLAB
2. Gerência do Centro de Testagem e Aconselhamen-
to – CTA
3. Gerência Administrativa
III – Subsecretaria de Promoção e Ações em Saúde 
– SUPRAS 
a) Coordenadoria de Saúde Mental – COSAM 
1. Gerência do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS 
2. Gerência de Residência Terapêutica e Unidade de 
Acolhimento Infanto-Juvenil
b) Coordenadoria de Vigilância em Saúde – COVIG
1. Gerência de Vigilância Sanitária – GEVISA
2. Gerência do Centro de Referência em Saúde do Tra-
balhador – CEREST 
3. Gerência de Vigilância Epidemiológica, Ambiental e 
do Trabalhador – GEVIT
c) Coordenadoria de Atenção à Saúde – COAS
1. Gerência de ESF – GESF
2. Gerência de Urgência e Emergência – GEM
3. Gerência do Centro de Reabilitação – GER
4. Gerência de Saúde Bucal – GESB
5. Gerência Viva-Vida – GEVIDA
IV – Subsecretaria de Regulação e Planejamento As-
sistencial – SUPLAS 
a) Coordenadoria do SIMACRA 
b) Gerência de Auditoria em Saúde – GERAS
c) Gerência do Complexo Regulador – GECOR
1. Chefia de Serviço de Regulação Ambulatorial – CRA 
2. Chefia de Serviço de Regulação Hospitalar – CRH 
d) Gerência de Controle, Avaliação e Monitoramento 
– GECAM
e) Gerência de Planejamento e Programação Assisten-
cial – GEPPA
f) Gerência de Informação em Saúde – GEINS 
g) Chefia de Serviço de Governança Regional – 
CSG   
h) Chefia de Serviço de Tratamento Fora do Domicí-
lio – CST 
V – Assessorias Especiais
VI – Coordenadoria de Gestão de Contratos
VII – Coordenadoria de Ouvidoria em Saúde
VIII – Coordenadoria de Apoio ao Gabinete
a) Gerência de Apoio Institucional
IX – Coordenadoria Administrativo-Financeira do Fun-
do Municipal de Saúde
a) Gerência de Prestação de Contas
b) Gerência de Contabilidade
c) Gerência de Tesouraria
d) Gerência de Empenhos
e) Chefia de Serviço de Arquivo e Guarda de Docu-
mentos da Saúde
X – Assessorias Técnicas
XI – Gerência de Controle Interno
XII – Gerência de Consultoria Administrativa
XIII – Gerência de Comunicação Social
§1º As Assessorias Especiais e a Diretoria do Centro 
Ambulatorial Agostinho Paolucci – DCAP, ressalva-
das suas competências funcionais e institucionais 
especí¬ficas, têm ní¬vel hierárquico e remuneratório 
correspondente ao das Subsecretarias Municipais e as 
Assessorias Técnicas, também ressalvadas suas com-
petências funcionais e institucionais específicas, têm 
nível hierárquico e remuneratório correspondente ao 
das Coordenadorias Municipais. 
§2º Serão estabelecidas em Decreto as competências 
das unidades administrativas da estrutura e subestru-
tura dos órgãos e entidades de que trata o presente 
artigo.
Art. 5º Considerando as alterações promovidas pela 
presente Lei Delegada e para atender a estrutura or-
ganizacional da Secretaria Municipal de Saúde – SE-
SAP, os cargos que ficam absorvidos e criados, de re-
crutamento amplo, de confiança e de livre nomeação 
do Prefeito Municipal, são aqueles que constam do 
Anexo I desta Lei.
Art. 6º Em face da adequação das competências, di-
reitos e obrigações da autarquia de Saúde extinta, os 
demais cargos que ficam absorvidos e adequados aos 
programas e políticas públicas são aqueles especifica-
dos no Anexo II desta Lei.
Art. 7º As alterações constantes dos Anexos I e II se-

rão implantadas a partir do dia 01 de março de 2014, 
com os respectivos ajustes.
Parágrafo Único. As Secretarias Municipais de Fazenda 
e de Planejamento e Gestão – SEPLAN providencia-
rão Relatórios contendo a demonstração do impacto 
financeiro e orçamentário das despesas decorrentes 
da presente Lei no prazo previsto no caput do pre-
sente artigo.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará a presente 
Lei por Decreto Municipal.
Art. 9º Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 dias do mês de 
fevereiro de 2014;

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

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL

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

Secretário Municipal de Governo

                                  

 

 
 

ANEXO I  
Lei Delegada nº 77/2014                                                        

Cargo Quantidade Vencimentos 
Secretário Municipal 01 Agente Político 
Assessor Especial 03 R$ 4.800,00 

Subsecretário 04 R$ 4.800,00 
Diretoria 01 R$ 4.800,00 

Coordenador 13 R$ 3.500,00 
Assessor Técnico 03 R$ 3.500,00 

Gerente 29 R$ 2.500,00 
Chefe de Serviço 07  R$ 2.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

 

ANEXO II 
Lei Delegada nº 77/2014                                                        

Cargos Quantidade Vencimentos Carga Horária 
Advogado I 3 2.704,08 20 
Advogado II 1 3.445,00 30 

Auxiliar Administrativo I 5 1.123,57 30 
Auxiliar Administrativo II 20 1.498,09 40 
Agente Comunitário de 

Endemias/Saúde – 
ACE/ACS 

395 904,00 40 

Assistente Social 15 2.704,08 30 
Atendente Administrativo 
da Rede Básica de Saúde 

48 1.123,57 40 

Atendente de Enfermagem 3 878,81 30 
Atendente de Farmácia 15 1.123,57 40 

Auditor 3 5.000,00 40 
Auxiliar de Administração I 2 1.300,70 30 
Auxiliar de Administração II 3 1.734,27 40 
Auxiliar de Enfermagem I 10 1.177,68 30 
Auxiliar de Enfermagem II 100 1.431,51 40 

Auxiliar de Escritório 10 904,00 40 
Auxiliar de Saúde Bucal – 

ASB 
33 1.177,68 40 

Auxiliar de Serviços Gerais 50 904,00 40 
Auxiliar Técnico de 

Engenharia 
1 2.108,00 40 

Bioquímico 4 2.704,08 30 
Cirurgião Dentista 6 2.834,29 20 

Cirurgião Dentista da ESF 33 3.843,45 40 
Contador  2 3.605,44 40 

Coordenador 5 2.331,74 40 
Datilógrafo 3 878,81 30 
Digitador  25 1.173,80 40 

Educador Físico  6 3.605,00 40 
Encarregado  4 1.426,00 40 
Enfermeiro I 20 2.704,08 30 
Enfermeiro II 12 3.605,44 40 

Enfermeiro da ESF 64 3.843,45 40 
Engenheiro Químico 1 2.704,08 20 

Engenheiro Sanitarista 1 2.704,08 20 
Farmacêutico 15 3.605,44 40 

Fiscal Sanitário Nível Médio 6 1.503,06 40 
Fiscal Sanitário Nível 

Superior 
10 2.704,08 30 

Fisioterapeuta 10 2.704,08 30 
Fonoaudiólogo 10 2.704,08 30 

Jornalista 2 3.605,44 40 
Lavadeira 2 904,00 40 

Médico  20 2.834,29 20 
Médico Especialista 30 3.693,81 20 

Médico da ESF I 64 7.387,62 40 
Médico da ESF II 10 3.693,81 20 
Medico do EMAD 1 10.000,00 40 
Médico Auditor 2 5.000,00 20 

Médico Plantonista 20 600,00 PLANTÃO 12 

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.576 

“Regulamenta a atividade de transporte de pequenas 
cargas remunerada ou vinculada ao trabalho de en-
trega por motoentrega (motofrete) em motocicleta, 
motoneta ou triciclo no Município de Barbacena e dá 
outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da 
Constituição do Município de Barbacena;

                                 

                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
                   GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
Lei Delegada nº 77/2014                                                       

Cargos Quantidade Vencimentos Carga Horária

Advogado 2 2.834,29 20

Agente Administrativo I 7 1.177,68 30

Agente Administrativo II 27 1.498,09 40

Agente Comunitário de 
Endemias/Saúde – ACE/ACS

280 904,00 40

Assistente Social - Prog. MS 10 2.834,29 30

Atendente Adm. da Rede Básica 
de Saúde – Prog. MS

30 901,74 40

Atendente de Enfermagem 10 878,81 30

Atendente de Farmácia 15 1.123,57 40

Auditor 2 5.000,00 40

Auxiliar de Administração I 1 1.363,32 30

Auxiliar de Administração II 3 1.734,27 40

Auxiliar de Enfermagem I – Prog. 
MS

20 1.177,68 30

Auxiliar de Enfermagem II – 
Prog. MS

60 1.431,51 40

Auxiliar de Escritório 10 904,00 40

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB 15 1.177,68 40

Auxiliar de Serviços Gerais 40 904,00 40

Auxiliar Técnico de Engenharia 1 2.108,00 40

Bioquímico 4 2.834,29 30

Cirurgião Dentista 7 2.834,29 20

Cirurgião Dentista da ESF 15 3.843,45 40

Contador 2 3.605,44 40

Digitador 20 1.173,80 40

Educador Físico – Prog. MS 6 3.605,00 40

Enfermeiro I 20 2.834,29 30

Enfermeiro II 12 3.605,44 40

Enfermeiro da ESF 30 3.843,45 40

Engenheiro Químico 1 2.834,29 20

Engenheiro Sanitarista 1 2.834,29 20

Farmacêutico – Prog. MS 10 3.605,44 40

Fiscal Sanitário Nível Médio 6 1.353,00 40

Fiscal Sanitário Nível Superior – 
Prog. MS

5 2.834,29 30

Fisioterapeuta – Prog. MS 10 2.834,29 30

Fonoaudiólogo – Prog. MS 6 2.834,29 30

Jornalista 2 3.605,44 40

Médico 50 2.834,29 20

Médico da ESF I 30 7.387,62 40

Médico da ESF II 10 3.693,81 20

Medico do EMAD 1 10.000,00 40

Médico Auditor – Prog. MS 2 5.000,00 20

Médico Plantonista – Prog. MS 60 600,00 Plantão 12 horas

Médico Regulador – Prog. MS 12 2.834,29 20

Médico Veterinário 2 2.834,29 30

                                 

                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
                   GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I 
Lei Delegada nº 77/2014                                                       

Cargo Quantidade Vencimentos

Secretário Municipal 01 Agente Político
Assessor Especial 03 R$ 4.800,00

Subsecretário 04 R$ 4.800,00
Diretoria 01 R$ 4.800,00

Coordenador 13 R$ 3.500,00
Assessor Técnico 03 R$ 3.500,00

Gerente 29 R$ 2.500,00
Chefe de Serviço 07 R$ 2.000,00

ANEXO II

                                 

                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
                   GABINETE DO PREFEITO

Médico Regulador – Prog. MS 12 2.834,29 20

Médico Veterinário 2 2.834,29 30

Motorista 35 1.232,54 40

Nutricionista – Prog. MS 8 3.605,44 40

Operador de Máquinas Pesadas 1 1.121,60 30

Psicólogo I 2 2.403,62 20

Psicólogo II 10 2.704,08 30

Psicólogo III – Prog. MS 30 3.605,44 40

Recepcionista 12 904,00 40

Técnico de Laboratório – Prog. 
MS

15 1.657,16 40

Técnico em Enfermagem – Prog. 
MS

15 1.657,16 40

Técnico de Segurança do 
Trabalho

2 1.657,16 40

Técnico em Regulação – Prog. 
MS

5 1.581,00 40

Técnico em RX – Prog. MS 5 1.177,68 25

Tecnólogo em Saúde – Prog. MS 2 2.704,08 30

Telefonista 1 968,89 30

Trabalhador Braçal 6 678,00 30

Vigilante 30 1.177,68 40
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Considerando a Lei Federal nº. 12.009, de 29 de julho 
de 2009, que regulamenta o exercício das atividades 
dos profissionais em transporte de passageiros, “mo-
totaxista”, em entrega de mercadorias e em serviço 
comunitário de rua, e “motoboy”, com o uso de mo-
tocicleta, alterando a Lei Federal nº. 9.503, de 23 de 
setembro de 1997, para dispor sobre regras de se-
gurança dos serviços de transporte remunerado de 
mercadorias em motocicletas, e motonetas e triciclo 
– motofrete – estabelecendo regras gerais para a re-
gulação deste serviço e provendo outras providências;
Considerando a edição da Resolução CONTRAN nº 
356/2010 que estabeleceu requisitos mínimos de se-
gurança para o transporte de cargas (motofrete) em 
motocicleta, e motoneta e triciclo, e deu outras pro-
vidências;
Considerando que compete aos Municípios legislar so-
bre assuntos de interesse local, em especial o trans-
porte remunerado de cargas por motofrete (art. 30, 
I da CF/88);
Considerando que o Município de Barbacena não pos-
sui ato normativo legislativo ou administrativo que 
regulamenta a atividade de transporte remunerado 
de pequenas cargas com o empenho de motocicletas, 
motonetas ou triciclos motorizados (motofrete);
Considerando que as motocicletas, e motonetas e 
os triciclos  destinados  ao transporte remunerado 
de mercadorias – motofrete – somente poderão cir-
cular nas vias públicas com autorização emitida pelo 
órgão ou entidade executiva de trânsito, satisfeitos 
os 
requisitos previstos no art. 139-A do CTB, sem preju-
ízo da competência municipal ou estadual de aplicar 
as exigências previstas em seus regulamentos para as 
atividades de motofrete no âmbito de suas circunscri-
ções (art. 139-B do CTB);
Considerando que o cadastramento dos condutores e 
a exploração econômica da atividade de transporte re-
munerado de pequenas cargas (motofrete) favorecerá 
o exercício formal do serviço, em benefício ao interes-
se público, contribuindo ainda para a livre iniciativa, 
o direito social ao trabalho, a economia e inclusive a 
segurança pública;

DECRETA:
Art. 1º A sistematização das normas para o exercí-
cio da atividade de transporte remunerado ou vincu-
lado ao trabalho de pequenas cargas em motocicle-
ta, motoneta ou triciclo motorizado em Barbacena é 
estabelecida nos termos do ANEXO I deste Decreto 
Municipal.
Art. 2º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 dias do mês de 
fevereiro de 2014;

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

Prefeito Municipal

ANEXO I

“Regulamenta o exercício da atividade de transporte 
de pequenas cargas remunerado ou vinculado ao tra-
balho de entrega em motocicleta, motoneta ou triciclo 
motorizado em Barbacena”.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  O exercício da atividade de transporte de pe-
quenas cargas por pessoa física ou pessoa jurídica, 
inclusive cooperativas, em motocicleta, motoneta ou 
triciclo motorizado depende de credenciamento prévio 
expedido pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transpor-
tes do Município de Barbacena.
§ 1º Para efeitos deste Regulamento, entende-se por 
pequenas cargas objetos, mercadorias, documentos, 
correspondências, alimentos, medicamentos, animais 
de pequeno porte e outros objetos compatíveis com 
a estrutura dos veículos, de acordo com especificação 
de carga declarada pelo fabricante e capacidade má-
xima de tração, se aplicável, a que se refere o caput 
deste artigo.

§ 2º  As empresas que utilizarem equipe própria para 
entregas como atividade complementar, mesmo que 
não sejam do ramo de transporte de pequenas cargas, 
deverão efetuar cadastro de acordo com as condições 
estabelecidas para pessoa jurídica neste regulamento.
Art. 2º  O credenciamento de que trata o art. 1º con-
siste:
I – no comprovante de aprovação em inspeção técnica 
semestral, do veículo, realizada por empresa licencia-
da pelo DENATRAN e acreditada pelo INMETRO, expe-
dido há menos de 6 (seis) meses;
II – no registro do condutor expedido pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes do Município de 
Barbacena;
III – no registro e licenciamento do veículo em Barba-
cena na categoria aluguel junto ao DETRAN/MG.
Parágrafo único.  O registro do veículo em Barbace-
na na categoria aluguel junto ao DETRAN/MG deve-
rá ser precedido de autorização expedida pelo Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes do Município de 
Barbacena a toda pessoa física ou pessoa jurídica, in-
clusive cooperativas, que cumprirem o disposto neste 
Regulamento.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º  Para a interpretação deste Regulamento, 
define-se:
I – Autorização do Veículo: Documento expedido pelo 
Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do Muni-
cípio de Barbacena para fins de  registro  e  licencia-
mento  do veículo em Barbacena na categoria aluguel 
junto ao DETRAN/MG;
II – Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do 
Município de Barbacena: Órgão da Administração Mu-
nicipal responsável pelo gerenciamento do Trânsito e 
Transportes no Município de Barbacena;
III – CAGED – Cadastro Geral de Empregados e De-
sempregados;
IV – CNH: Carteira Nacional de Habilitação;
V – CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
VI – CONTRAN: Conselho Nacional de Trânsito;
VII – CPPAD – Comissão Permanente de Processo Ad-
ministrativo Disciplinar;
VIII – CRLV: Certificado de Registro e Licenciamento 
de Veículo;
IX – CTB: Código de Trânsito Brasileiro;
X – DENATRAN: Departamento Nacional de Trânsito;
XI – DETRAN/MG: Departamento de Trânsito de Minas 
Gerais;
XII – Infração: Ação ou omissão de pessoa física ou 
pessoa jurídica, inclusive cooperativas, prestadores do 
serviço de Motofrete, que importe na inobservância 
das normas contidas neste regulamento;
XIII – INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia;
XIV – JARI Motofrete – Junta Administrativa de Recur-
so de Infração ao Regulamento do Serviço de Moto-
frete em Barbacena;
XV – Licença de Pessoa Jurídica: Documento expedi-
do pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do 
Município de Barbacena que autoriza a prestação do 
serviço de Motofrete no Município de Barbacena;
XVI – Motocicleta: Veículo automotor de duas rodas, 
com ou sem side-car, dirigido por condutor em posição 
montada;
XVII – Motofrete: Modalidade de transporte de peque-
nas cargas prestado a terceiros, por autônomos, por 
empresas especializadas ou cooperativas legalmente 
constituídas para este fim e ainda, por empresa cujo 
serviço de transporte de entrega é realizado em ca-
ráter complementar a sua atividade, mediante a uti-
lização de motocicletas, motonetas ou triciclos moto-
rizados;
XVIII – Motoneta: Veículo automotor de duas rodas, 
dirigido por condutor em posição sentada;
XIX – Pequenas Cargas: Objetos, mercadorias, docu-
mentos, correspondências, alimentos, medicamentos 
e animais de pequeno porte e outros objetos com-
patíveis com a estrutura dos veículos, de acordo com 
especificação de carga declarada pelo fabricante e ca-

pacidade máxima de tração, se aplicável;
XX – Registro de Condutor (RC): Documento expedi-
do pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do 
Município de Barbacena que autoriza o condutor no 
exercício da atividade de transporte de pequenas car-
gas, remunerado ou vinculado ao trabalho de entregas 
em motocicleta, motoneta ou triciclo motorizado em 
Barbacena.
XXI – Semirreboque: Veículo de um ou mais eixos que 
se apoia na unidade tratora ou é a ela ligado por meio 
de articulação;
XXII – Side-car: Veículo não motorizado, ligado lateral-
mente e permanente a uma motocicleta ou motoneta, 
utilizado para o transporte de pequenas cargas;
XXIII – Triciclo motorizado: Veículo automotor de três 
rodas, dotado de pedais, utilizado para o transporte de 
pequenas cargas.

CAPÍTULO III
DO CONDUTOR

Art. 4º  Para o cadastramento do condutor será ne-
cessária a apresentação dos seguintes documentos:
I – Formulário de Solicitação (modelo Órgão Executivo 
de Trânsito e Transportes do Município de Barbacena) 
para Cadastro de Pessoa Física devidamente preenchi-
do e assinado;
II – Cópia autenticada da CNH definitiva que compro-
ve possuir habilitação, há 2 (dois) anos ou mais na ca-
tegoria “A”, registro de atividade remunerada e idade 
mínima de 21 (vinte e um) anos;
III – Cópia do CPF, se este não constar da CNH;
IV – Comprovação de aprovação em curso especializa-
do obrigatório à profissionais em entrega de mercado-
rias através de cópia autenticada do certificado, ou có-
pia do prontuário do DETRAN/MG ou da própria CNH;
V – Comprovante de endereço atualizado;
VI – Comprovante de propriedade, arrendamento ou 
comodato ou ainda, autorização formal para conduzir 
algum veículo dos tipos mencionados no art.1º deste 
regulamento;
VII – Certidões negativas de distribuição de feitos 
criminais, dentro do prazo de validade, emitida pelos 
seguintes órgãos:
a) Justiça Federal;
b) Justiça Estadual da Comarca de Barbacena;
c) Juizado Especial de Barbacena;
VIII – Comprovante de inscrição no INSS ou PIS;
IX – Comprovação através de Certidão emitida pelo 
órgão competente alusiva ao cometimento de infra-
ções de trânsito durante os últimos 12 (doze) meses;
X – Comprovante de inscrição no cadastro do ISSQN 
da Prefeitura de Barbacena, na atividade de motoci-
clista ou equivalente;
XI – Atestado médico de sanidade física e mental com-
probatória da capacidade para o exercício da função 
de motociclista;
XII – 02 (duas) fotografias coloridas tamanho 3x4 atu-
alizadas;
XIII – Comprovação de prontuário de condutor expe-
dido pelo Departamento Estadual de Trânsito – DE-
TRAN, com extrato de pontuação por infrações de 
trânsito, anotada em cumprimento ao disposto no 
Código de Trânsito Brasileiro.
§ 1º O condutor não residente ou não domiciliado em 
Barbacena deverá apresentar também a Certidão Ne-
gativa de Feitos Criminais emitida pela Justiça Esta-
dual da Comarca na qual é domiciliado ou residente, 
e, se houver, do Juizado Especial Criminal da mesma 
comarca.
§ 2º  Será negado cadastro para condutor que possuir 
20(vinte) pontos ou mais ou que esteja cumprindo 
pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da 
CNH decorrente de crime de trânsito, bem como estar 
impedido judicialmente de exercer seus direitos.
§ 3º O atestado médico de sanidade física e mental 
deverá ser apresentado no prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias, a contar da data de sua expedição, e reno-
vado a cada ano, no caso dos condutores que tenham 
até 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e semestral-
mente, para os demais condutores.
Art. 5º  O vencimento do Registro de Condutor se dará 
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em no máximo 05 anos e será condicionado à data de 
validade da CNH.
§ 1º  Para a renovação do RC, será exigida a substi-
tuição dos documentos vencidos, bem como a com-
provação da regularidade do INSS, desde a data do 
registro anterior, para o autônomo e comprovação de 
vínculo no caso de empregado.
§ 2º Caso a CNH esteja vencida, suspensa ou cassada, 
o Registro do Condutor ficará automaticamente sem 
validade até a regularização da mesma.

CAPÍTULO IV
DA PESSOA JURÍDICA

Art. 6º  Para licenciar-se junto ao Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes do Município de Barbacena a 
pessoa jurídica, constituída na forma da legislação em 
vigor, para exploração do serviço de Motofrete, deve 
comprovar:
I - dispor de sede no Município;
II - possuir cadastro de pessoa jurídica que exerce 
atividades no Município de Barbacena;
III - estar inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ;
§ 1º  Para o licenciamento previsto no caput deste ar-
tigo, a pessoa jurídica deverá apresentar os seguintes 
documentos:
I - certidão negativa de débito da Receita Federal;
II - certidão negativa de débito da Procuradoria da 
Fazenda Nacional;
III - certidão negativa de débito de tributos mobiliários 
e imobiliários do Município;
IV - certidão comprobatória de regularidade perante o 
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;
V - certidão comprobatória de regularidade perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS;
VI - alvará de funcionamento e localização;
VII - contrato social ou ato constitutivo, e última al-
teração, quando for o caso, registrado no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou na Junta Co-
mercial do Estado de Minas Gerais;
VIII - relação de condutores cadastrados no órgão 
gerenciador de trânsito autorizados a conduzir suas 
motocicletas, com vínculo empregatício comprovado 
por meio de cópia do Livro de Registro ou fichas de 
funcionários, ou, na hipótese de cooperativa, apenas 
a ficha de registro de cooperado.
§ 2º As cooperativas estão dispensadas da apresenta-
ção do documento previsto no inciso V do § 1º deste 
artigo.
§ 3º Quando solicitado pelo Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes do Município de Barbacena, a 
pessoa jurídica, inclusive cooperativas, deverão apre-
sentar comprovante de vínculo dos condutores auto-
rizados a conduzir suas motocicletas, motonetas ou 
triciclos motorizados.
§ 4º  O Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena, mediante constatação, 
notificará a pessoa Jurídica que se encontrar em si-
tuação irregular, concedendo-lhe prazo de até 30 dias 
para a regularização. O descumprimento ao referido 
prazo, acarretará à pessoa jurídica irregular, multa 
correspondente a 69 (sessenta e nove) UFMB (Uni-
dade Fiscal do Município de Barbacena). Em caso de 
reincidência, o valor da multa será de o dobro do valor 
básico original.
Art. 7º  A licença da pessoa jurídica será renovada a 
cada 1 (um) ano, mediante a apresentação de todos 
os documentos elencados no artigo anterior, atualiza-
dos.
Parágrafo único.  A não renovação da licença no prazo 
estabelecido implicará, automaticamente, na sua ca-
ducidade, e, decorridos 90 (noventa) dias após o ven-
cimento, tal licença será automaticamente cassada.

CAPÍTULO V
DO VEÍCULO

Art. 8º  Para transportar pequenas cargas, o veículo 
motocicleta, motoneta ou triciclo motorizado deverá:
I – possuir, no máximo, 10 (dez) anos de fabricação; 
II – ter sido aprovado em inspeção técnica semestral 
efetuada por empresa licenciada pelo DENATRAN e 
acreditada pelo INMETRO;

III – ser autorizado pelo Órgão Executivo de Trânsito 
e Transportes do Município de Barbacena para registro 
e licenciamento em Barbacena junto ao DETRAN/MG 
na categoria aluguel;
IV – estar registrado junto ao DETRAN/MG no municí-
pio de Barbacena, na categoria aluguel;
V – dispor de compartimento ou equipamento especí-
fico para o transporte de pequenas cargas, conforme 
regulamentação do CONTRAN;
VI – dispor de protetor de motor e pernas, conhecido 
como “mata-cachorro”, de acordo com a regulamenta-
ção do CONTRAN;
VII – dispor de aparador de linha – antena corta-pipas, 
nos termos da regulamentação do CONTRAN; 
VIII – no caso de comodato, o contrato deverá ser 
celebrado entre o comodante, entendido como o legí-
timo proprietário do veículo, e o comodatário, a quem 
será concedida a titularidade da autorização de que 
trata o artigo 2º, parágrafo único deste regulamento, 
devendo tal contrato possuir autenticação das assina-
turas das partes.

CAPITULO VI
DO SERVIÇO

Art. 9º  Para o serviço de motoentrega (motofrete) 
o condutor deverá utilizar capacete na cor amarela e 
colete de segurança na cor amarela, obedecendo a 
regulamentação do CONTRAN.
Art. 10  A carga de que trata o parágrafo único do art. 
1º deste regulamento deverá ser acondicionada em 
compartimento ou equipamento próprio específico e 
compatível, instalado no veículo para o transporte da 
carga, atendendo ao disposto na regulamentação do 
CONTRAN.
§ 1º O transporte de carga em side-car ou semirrebo-
ques deverá obedecer aos limites estabelecidos pelos 
fabricantes ou importadores dos veículos homologa-
dos pelo DENATRAN, não podendo a altura da carga 
exceder o limite superior do assento do veículo em 
mais de 40 (quarenta) cm, sendo vedado o uso simul-
tâneo de side-car e semirreboque.
§ 2º  O peso, o volume e as dimensões das cargas 
compatíveis com cada tipo de veículo deverá atender 
ao disposto na regulamentação do CONTRAN.
§ 3º A cilindrada, mínima e máxima, permitida para 
cada tipo de veículo deverá atender ao disposto na 
regulamentação do CONTRAN.
Art. 11  É proibido o transporte de combustível, pro-
duto inflamável ou tóxico e de galão nos veículos de 
que trata este regulamento, com exceção do gás de 
cozinha e de galão contendo água mineral, desde que 
com o auxílio de side-car, nos termos da regulamenta-
ção do CONTRAN.

CAPÍTULO VII
DAS OBRIGAÇÕES

Seção I – Do Condutor
Art. 12  Constituem obrigações do condutor:
I – Cumprir o disposto no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), na regulamentação do CONTRAN, nas normas 
contidas neste regulamento e na legislação vigente, 
pertinente ao serviço de motoentrega (motofrete);
II – Portar, no original, os documentos obrigatórios 
para o serviço de motofrete: CNH, CRLV, RC e Compro-
vante de aprovação em inspeção técnica semestral;
III – Prestar o serviço de transporte de pequenas car-
gas com o veículo e seus equipamentos em perfeitas 
condições de conservação, funcionamento, segurança 
e higiene;
IV – Tratar com urbanidade e polidez os usuários, o 
público, os fiscais e agentes do Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes do Município de Barbacena e 
demais agentes de trânsito;
V – Acatar e cumprir as ordens dos fiscais e agentes 
do Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do Mu-
nicípio de Barbacena e demais agentes de trânsito;
VI – Fornecer ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes do Município de Barbacena, quando solicitadas, 
as informações referentes ao exercício da atividade de 
Motofrete;
VII – Não executar transporte remunerado de passa-
geiros no Município de Barbacena;

VIII – Não transportar produto que pela sua natureza 
possa vir a oferecer riscos à saúde ou à segurança das 
pessoas e ao meio ambiente, exceto se houver legis-
lação específica permissiva, e no estrito limite traçado 
por esta;
IX – Submeter o veículo à inspeção periódica na forma 
da legislação vigente; 
X – Manter cadastro atualizado, anualmente, junto ao 
Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do Municí-
pio de Barbacena.

Seção II – Da Pessoa Jurídica
Art. 13 Constituem obrigações da pessoa jurídica, in-
clusive cooperativas, prestadoras do serviço de Mo-
tofrete:
I – Cumprir o disposto no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), na regulamentação do CONTRAN, nas normas 
contidas neste regulamento e na legislação vigente, 
pertinente ao serviço de motofrete;
II – Zelar pelo cumprimento, por parte dos condutores 
a ela vinculados, das disposições contidas no inciso I 
deste artigo;
III – Atender a todas as obrigações fiscais, trabalhistas 
e previdenciárias, dispostas na legislação vigente;
IV – Manter os veículos a ela vinculados e seus equi-
pamentos em perfeitas condições de conservação, 
funcionamento, segurança e higiene;
V – Fornecer ao Órgão Executivo de Trânsito e Trans-
portes do Município de Barbacena, quando solicitadas, 
as informações referentes ao exercício da atividade de 
motoentrega (motofrete);
VI – Garantir que os veículos a ela vinculados estejam 
inspecionados na forma da regulamentação vigente;
VII – Atualizar seus dados cadastrais junto ao Órgão 
Executivo de Trânsito e Transportes do Município de 
Barbacena sempre que houver alteração, incluindo: 
Constituição da empresa ou encerramento das ativi-
dades, localização, bem como relação de condutores 
admitidos e demitidos, sendo admitida a apresentação 
do CAGED.
Parágrafo único.  As empresas do setor de alimenta-
ção deverão:
a) submeter o veículo à vigilância sanitária;
b) obter alvará especial para a atividade de motoen-
trega (motofrete) de gêneros alimentícios. 

CAPÍTULO VIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 14  Os condutores e as empresas (pessoa jurí-
dica, inclusive cooperativas) que exercem atividades 
remuneradas de motoentrega (motofrete), além das 
penalidades previstas neste regulamento, estão su-
jeitas às constantes no Código de Trânsito Brasileiro, 
regulamentação do CONTRAN e demais legislação 
pertinente.
Art. 15  O poder de Polícia Administrativa será exer-
cido pelo Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena que terá competência para 
apuração das infrações e aplicação das penalidades 
previstas neste regulamento.
Art. 16  Dependendo de sua natureza ou tipicidade, as 
infrações poderão ser constatadas pela fiscalização em 
campo, eletrônica ou administrativamente.
§ 1º Constatada a infração, será lavrado Auto de Infra-
ção que originará a Notificação da Autuação;
§ 2º  A Notificação da Autuação será expedida ao in-
frator por via postal ou por qualquer outro meio tec-
nológico hábil no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
da lavratura do Auto de Infração sob pena de arquiva-
mento do mesmo;
§ 3º No caso de entrega via postal, estando desatua-
lizado o endereço do infrator, será considerada como 
válida a notificação para todos os seus efeitos. Será 
considerada, para efeito de recebimento da Notifica-
ção, a data de expedição aos CORREIOS;
§ 4º Na impossibilidade de cumprimento da Notifica-
ção de que trata os parágrafos anteriores, esta se dará 
através da publicação no Diário Oficial do Município 
de Barbacena.
Art. 17  Constitui infração às normas estabelecidas 
neste Regulamento:
I – Deixar de atualizar seus dados cadastrais junto ao 
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Órgão Executivo de Trânsito e Transportes do Municí-
pio de Barbacena.
a) Infrator: Pessoa jurídica, proprietário, arrendatário, 
comodatário ou condutor do veículo.
b) Infração: Leve
c) Penalidade: Advertência por escrito na primeira in-
cidência e multa a partir da reincidência
d)Codificação: 1701
II – Realizar o serviço de motofrete com o veículo ou 
equipamento obrigatório em mau estado de conser-
vação e limpeza.
Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário do 
veículo
Infração: Leve
Penalidade: Advertência por escrito na primeira inci-
dência e multa a partir da reincidência Codificação: 
1702
III – Deixar de fornecer ao Órgão Executivo de Trân-
sito e Transportes do Município de Barbacena, quando 
solicitada, informação referente ao serviço de moto-
frete.  
a) Infrator: Pessoa jurídica ou Condutor do veículo 
b) Infração: Média    
c) Penalidade: Multa    
d) Codificação: 1703
IV – Deixar de tratar com urbanidade os usuários, o 
público, os fiscais e os agentes do Órgão Executivo de 
Trânsito e Transportes do Município de Barbacena ou 
demais agentes de trânsito.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Média
c) Penalidade: Multa
d) Codificação: 1704
V – Não portar documento obrigatório de que trata o 
artigo 12, inciso II deste regulamento.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Média
c) Penalidade: Multa
d) Codificação: 1705
VI – Realizar o serviço de motofrete com equipamento 
para o transporte de pequenas cargas em desacordo 
com o exigido pela regulamentação do CONTRAN.
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo
b) Infração Média 
c) Penalidade: Multa
d) Codificação: 1706
VII – Realizar o serviço de motofrete utilizando capa-
cete e/ou colete de segurança em desacordo com a 
regulamentação do CONTRAN.
Infrator: Condutor do veículo
Infração: Média
Penalidade: Multa
Codificação: 1707
VIII – Ameaçar ou agredir fisicamente os fiscais e 
agentes do Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa, e na reincidência, no período de 
3(três) meses, suspensão do RC
d) Codificação: 1708
 IX – Desobedecer às ordens emanadas pelos fiscais e 
agentes do Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa
d) Codificação: 1709
X – Conduzir o veículo em situações que ofereçam ris-
co à segurança de usuários ou terceiros.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa
d) Codificação: 1710
XI – Evadir à fiscalização.  
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo
b) Infração: Grave    
c) Penalidade: Multa    

d) Codificação: 1711
XII – Permitir que condutor cadastrado exerça a ati-
vidade de motofrete estando com o RC vencido ou 
suspenso.
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo.
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa e recolhimento do RC
d) Codificação: 1712
XIII – Permitir que condutor não registrado ou com 
RC cassado, exerça a atividade de motofrete em Bar-
bacena.
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo.
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa e remoção do veículo
d) Codificação: 1713
XIV – Permitir ou realizar serviço de motofrete em 
veículo não licenciado em Barbacena na categoria 
aluguel.
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa e remoção do veículo
d) Codificação: 1714
XV – Permitir ou realizar o serviço de motofrete com o 
veículo e seus equipamentos em mau estado de segu-
rança e funcionamento.
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo
b) Infração: Grave    
c) Penalidade: Multa    
d) Codificação: 1715
XVI – Realizar o serviço de motofrete estando com o 
registro de condutor vencido.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração Grave
c) Penalidade: Multa e recolhimento do RC
d) Codificação: 1716
XVII – Realizar o serviço de motofrete sem utilizar o 
colete de segurança de que trata a regulamentação 
do CONTRAN.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa, e a partir da 3ª incidência, no 
período de 3 (três) meses, suspensão do RC
d) Codificação: 1717
XVIII – Realizar o serviço de motofrete sem equipa-
mento para o transporte de pequenas cargas exigido 
pela regulamentação do CONTRAN.
a) Infrator: Proprietário, arrendatário ou comodatário 
do veículo
b) Infração Grave
c) Penalidade: Multa
d) Codificação: 1718
XIX – Transportar produto que pela sua natureza pos-
sa vir a oferecer riscos à saúde ou à segurança das 
pessoas e ao meio ambiente, exceto se houver legis-
lação específica permissiva, e no estrito limite traçado 
por esta.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração: Grave
c) Penalidade: Multa, e a partir da 3ª incidência, no 
período de 3 (três) meses, suspensão do RC
d) Codificação: 1719
XX – Realizar o serviço de motofrete estando com o 
registro de condutor suspenso.
a) Infrator: Condutor do veículo
b) Infração Gravíssima
c) Penalidade: Remoção do veículo, recolhimento do 
RC e abertura de processo administrativo para cas-
sação do RC
d) Codificação: 1720
Art. 18  Os infratores estão sujeitos às seguintes pena-
lidades, além daquelas previstas no CTB:
I – ADVERTÊNCIA POR ESCRITO – Será aplicada nos 
casos cuja a infração for de natureza leve, não sendo 
reincidente o infrator, na mesma infração.
II – MULTA – Será aplicada nos casos previstos neste 
regulamento. Em caso de reincidência, na mesma in-

fração no período de 3(três) meses, o valor básico da 
multa será aplicado em dobro.
III – SUSPENSÃO DO REGISTRO DE CONDUTOR – 
Dar-se-á por um período de 30 (trinta) dias.
a) Em caso de reincidência, o condutor será suspenso 
pelo prazo de 60 dias.
IV – CASSAÇÃO DO REGISTRO DE CONDUTOR – Dar-
-se-á por um período de   01  ano,  após   conclusão    
de    processo   administrativo   conduzido   pela  
Comissão Permanente de Processo Administrativo dis-
ciplinar - CPPAD, assegurado ao infrator o direito de 
ampla defesa.
a) Em caso de reincidência a nova cassação será por 
um período de dois anos.
b) Extinto o período de cassação do RC o requerente 
poderá obter novo registro de condutor, desde que se 
submeta novamente a todos os procedimentos exigi-
dos por este regulamento.
V – REMOÇÃO DO VEÍCULO – Dar-se-á nos casos pre-
vistos por este regulamento.
VI – RECOLHIMENTO DO RC – Dar-se-á nos casos pre-
vistos por este regulamento.
Art. 19  As multas terão o seguinte valor:
I – LEVE – 1 (uma) UFMB;
II – MÉDIA – 1,5 (uma e meia) UFMB;
III – GRAVE – 2 (duas) UFMB;.
Art. 20 Das penalidades aplicadas pelo Órgão Execu-
tivo de Trânsito e Transportes do Município de Barba-
cena caberá recurso junto à JARI Motofrete no prazo 
de 30 (trinta) dias contados da data da expedição da 
notificação.
§ 1º  O recurso terá efeito suspensivo.
§ 2º A restituição de valores oriundos de multas pa-
gas, sendo o recurso provido pela JARI Motofrete será 
feita no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da 
solicitação devidamente preenchida, contendo infor-
mação dos dados necessários ao depósito bancário.
Art. 21 Caberá a Autoridade Municipal de Trânsito, 
no caso da infração regulamentar tipificada neste re-
gulamento com penalidade de cassação do RC, após 
processo administrativo no qual será garantido o di-
reito de ampla defesa, considerando as informações 
de cadastro e prontuário do processado, decidir pela 
aplicação das seguintes penalidades:
I – Multa no valor de 7 (sete) UFMB
II – Suspensão do RC pelo período de até 60 (ses-
senta) dias;
III – Cassação do RC.

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22 O Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena criará e manterá atualiza-
do o cadastro geral de profissionais de motofrete e das 
pessoas jurídicas prestadoras do serviço de motofrete.
Art. 23 Será cobrado, da pessoa física e/ou pessoa 
jurídica, inclusive cooperativas, a título de taxa de 
licença/cadastro ou renovação de licença/cadastro o 
valor de 1 (uma) UFMB.
 Art. 24  Terá a isenção dos custos de renovação de 
licença/cadastro para o próximo período o licenciado/
cadastrado para o qual não constar, no período de 12 
(doze) meses, registro de infração de trânsito classifi-
cada como grave ou gravíssima.
Art. 25 Os valores estipulados neste regulamento são 
baseados na UFMB (Unidade Fiscal do Município de 
Barbacena), que será corrigida anualmente por ato do 
chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 26 O Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena poderá expedir normas 
complementares, principalmente relativas a procedi-
mentos, visando melhor exequidade do disposto neste 
regulamento.
Art. 27 Os casos omissos serão dirimidos pela Autori-
dade Municipal de Trânsito.
Art. 28 O Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
do Município de Barbacena receberá as inscrições dos 
interessados até 30 (trinta) dias da publicação do pre-
sente Decreto Municipal, a qual será requisito essen-
cial para sua efetiva regularização.
Parágrafo único.  O prazo estipulado no presente ar-
tigo poderá ser reaberto através de ato próprio, bem 
como não se aplica aos processos administrativos de 
empreendimentos que venham a se instalar no Mu-
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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

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

Secretário Municipal de Governo

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 118/2013 PP 
005/2014 – OBJETO: Aquisição de gêneros alimentí-
cios não perecíveis para atendimento à merenda esco-
lar no período de maio a agosto/2014.  RECEBIMENTO 
E ABERTURA PROPOSTA: 27/02/2014, 13:00 h.  In-
formações (0xx32) 3339–2026, licitacao@barbacena.
mg.gov.br Barbacena, 13/02/2014. Simone Rodrigues 
da Costa. Gerente de Licitação. Pablo Herthel Candian. 
Coordenador de Aquisições e contratos.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, em conformidade com o disposto no art. 
30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 
003/2014, datado de 06.01.2014, da Consultoria Geral 
do Município, às fls. 183/184, do Processo Funcional 
nº 2040/85; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.939 - CONCEDER ascensão funcional 
à servidora Mariléia Reis Sales Duque, ocupante do 
Cargo Público de Técnico em Economia Doméstica, 
para o nível C-36, do Quadro dos Servidores Públicos 
Municipais, com efeito retroativo a 01.05.2008, con-
forme requerimento nº 6627/2013. Barbacena, 22 de 
janeiro de2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições legais, e com espeque no art. 47, in-
cisos III e IV da Lei Complementar Estadual nº 102, 
de 17 de janeiro de 2008, e na Instrução Normativa 
nº 03/2013 do Tribunal de Contas do Estado de Mi-
nas Gerais; Considerando que a administração pública 
deve instaurar Tomada de Contas Especial (TCE) vi-
sando à apuração de responsabilidade por ocorrên-
cia de dano à administração pública municipal e à 
obtenção do respectivo ressarcimento; Considerando 
que foram adotadas todas as medidas administrati-
vas internas cabíveis, sem que a responsável pelo ato 
lesivo ao erário tenha se manifestado a contento de 
esclarecer os fatos passíveis de apuração; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.951 - Art. 1º Determinar a instau-
ração de tomada de contas especial para apuração 
dos fatos e responsabilidades apontadas nos autos 
das “medidas administrativas internas nº 001/2013, 
da Controladoria Geral do Município”. Art. 2º Fica de-
signada comissão, integrada pelos servidores efetivos: 
Maria José Gorini da Fonseca, Silver Wagner de Souza, 
Mário César Tavares Ladeira, para, sob a presidência 
do primeiro, responsabilizar-se pela formalização do 
procedimento da tomada de contas especial prevista 
nesta Portaria na forma estabelecida pela Instrução 
Normativa TCE nº 03/2013. Art. 3º Esta Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 03 de 
fevereiro 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 15.952 - RATIFICAR as Portarias nºs. 
044, 045, 046 e 048/2014, da lavra do Diretor-Geral 

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luiz Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos ter-
mos do art. 17, XIII, da Lei Municipal nº 4.382, de 
24/10/2011, e considerando as indicações que lhe fo-
ram feitas, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 001/2014 - Art. 1º. Instituir, no âmbito 
do Serviço de Água e Saneamento (SAS), Comissão 
de Recebimento e Conferência de Materiais. Art. 2º. 
Designar os seguintes membros para comporem a Co-
missão para Recebimento e Conferência de Materiais, 
Equipamentos e Utensílios do SAS. I- José Diogo Men-
des matrícula 775, que a presidirá; II- Carlos M. Cirino 
do Nascimento matricula 108; III- Francisco Dorneles 
da Costa matricula 105; IV- Consuelo M. G. Mrad Mar-
teleto matricula 774; V- Edson Garcia Sanches matrí-
cula 849; Suplentes: VI- Antônio Dimas Portela Cam-
pos matrícula 104; VII- José Roberto da Silva Anselmo 
matrícula 232; Art. 3º. O presidente da Comissão para 
Recebimento e Conferência de Materiais, Equipamen-
tos e Utensílios fica autorizado a convocar um técnico 
da área competente para acompanhar o recebimento 
do material quando necessário. Art. 4º. Esta Portaria 
entra em vigor na data de sua publicação, revogada as 
disposições em contrário. Barbacena 02 de janeiro de 
2014. Luís Álvaro Abrantes Campos - DIRETOR GERAL 
DO SAS.

O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições de seu cargo, nos 
termos do art. 104 e seguintes da Lei nº 3.245/95; 
CONSIDERANDO o requerimento apresentado pelo 
servidor EDUARDO GROSSI DE CASTRO ALMEIDA, 
matrícula nº 745, em 04/02/2014, constante de seus 
assentamentos funcionais; CONSIDERANDO que o so-
bredito servidor não se enquadra em qualquer das hi-
póteses de não deferimento do pedido elencadas pelo 
art. 105 da Lei nº 3.245/95 e reúne todos os requisitos 
para o gozo de licença para tratar de interesses parti-
culares, conforme informado pela Divisão de Recursos 
Humanos (DRH) e pela Gerência Operacional em seus 
assentos funcionais, RESOLVE:

PORTARIA Nº 049/2014 - Art. 1º. CONCEDER ao ser-
vidor EDUARDO GROSSI DE CASTRO ALMEIDA, ma-
trícula nº. 745, licença, sem remuneração, para tratar 
de interesses particulares pelo prazo de 2 (dois) anos. 
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Barbacena, 13 de fevereiro de 2014. Luís 
Álvaro Abrantes Campos - Diretor-Geral do SAS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

Secretário: José Augusto de Oliveira Penna Naves

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVO E 

CONVÊNIOS

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO. ESPÉ-
CIE: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº. 047/2013. 
PARTES: Município de Barbacena/Liga de Desporto de 
Barbacena. OBJETO: Prorrogação da vigência do con-
vênio nº. 047/2013 por 90 (noventa) dias, a contar 
da data da assinatura do 1º Termo Aditivo.  DATA DA 
ASSINATURA: 30/12/2013. ASSINAM: Pelo Município 
de Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Muni-
cipal. Pela Liga de Desporto de Barbacena, Genivaldo 
Appolinário, Presidente.

A Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, em cum-
primento ao disposto  no art. 7, §§ 1º e 2 º e no 
art. 22, II do Decreto Municipal nº. 7.495, de  16 de 
outubro de 2013, alterado pelo Decreto Municipal nº. 
7.543, de 12 de dezembro de 2013 faz publicar, abaixo 
a relação dos requerimentos das entidades interessa-
das na celebração de convênios com o Município, cujos 
requerimentos foram analisados previamente pela Se-
cretaria de Integração Governamental para a Promo-
ção Humana – SIGA e já apreciados definitivamente 
por esta Secretaria Municipal de Governo – SEGOV, 
ficando condicionado o prosseguimento dos pedidos, 
contudo, ao atendimento de toda a legislação perti-
nente. Projetos Deferidos: Processo Administrativo 
nºs. 03/2013, 04/2013, 05/2013, 06/2013, 07/2013, 
08/2013,  010/2013, 011/2013, 012/2013, 016/2014, 
017/2013, 018/2013, 019/2013, 020/2013, 022/2014, 
023/2014, 024/2014, 025/2014, 027/2014,  028/2014, 
029/2014 e 031/2014. A análise e apreciação dos pro-
jetos estão anexadas aos processos administrativos 
anteriormente enumerados, que estarão sendo devol-
vidos para a Secretaria de Integração Governamental 
para a Promoção Humana – SIGA e fazem parte do 
primeiro lote das proposições apreciadas. Barbacena, 
13 de fevereiro de 2014.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 110/2013 - PP 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 044/2013 – IL 
003/2013. Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de advocacia. Contratado: 
PEIXOTO DE SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 
– CNPJ 12.808.210/0001-90. Valor total da despesa 
R$200.000,00. Barbacena, 14/02/2014. Antonio Car-
los Andrada – Prefeito Municipal.

052/2013 - Objeto: RP aquisição combustível. Vence-
dor: BELVEDERE COMERCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA., 
CNPJ 20.330.429/0001-54, itens: 01 no valor unitário 
de R$3,19; 02 no valor unitário de R$2,62 e 03 no 
valor unitário de R$2,74. Homologado em 10/02/2014. 
Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

do Serviço de Água e Saneamento – SAS, que desig-
naram servidores para ocupar funções gratificadas 
criadas para a nova estrutura da Autarquia, conforme 
as Leis Delegadas nº 33 de 21 de fevereiro de 2013. 
Barbacena, 13 de fevereiro de 2014.

nicípio de Barbacena e que possuam dentre os seus 
serviços o transporte próprio de pequenas cargas 
para entrega aos consumidores, onde será exigido o 
cumprimento das disposições de que trata o presente 
Decreto. 
Art. 29 Os condutores que atuam na prestação do 
serviço de motoentrega (motofrete), assim como os 
veículos empregados nessa atividade, deverão estar 
adequados às exigências previstas neste decreto no 
prazo de até 90 (noventa) dias, a contar do previsto 
no artigo 28, em atendimento a regulamentação pelo 
CONTRAN dos dispositivos previstos no art. 139-A da 
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997.
Art. 30  Este Regulamento entra em vigor na data de 
sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de fevereiro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
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