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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.554

“Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.029, de 25 de 
maio de 2007”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  O art. 5º da Lei Municipal nº 4.029, de 25 de 
maio de 2007 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º  Nesta data, cada vereador indicará o nome 
de uma mulher, que tenha se destacado em sua comu-
nidade, em trabalhos sociais, ou na defesa do direito 
e da cidadania da mulher, a qual será agraciada com 
certificado de moção acompanhado de placa”.
Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de abril de 2014; 
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal 

(Projeto de Lei nº 033/2014 – Autoria da Mesa da Câmara)

LEI Nº 4.555

“Autoriza o reajuste dos servidores públicos efetivos e 
dos agentes políticos da Câmara Municipal de Barbace-
na e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica autorizado o reajuste de vencimentos, de 
todos os servidores efetivos da Câmara Municipal de 
Barbacena, em 6,78% (seis inteiros e setenta e oito 
centésimos por cento), sobre os valores vigentes, a 
partir de 1º (primeiro) de março de 2014.
Parágrafo único. Fica assegurado aos servidores comis-
sionados e contratados da Câmara Municipal de Bar-
bacena, o reajuste de que trata o caput deste artigo, 
desde que respeitado o percentual da despesa total 
com pessoal aos níveis do limite prudencial.
Art. 2º  Fica autorizado o reajuste anual da ordem 
de 5,26% (cinco inteiros e vinte seis centésimos por 
cento) aos agentes políticos da Câmara Municipal de 
Barbacena, a partir de 1º (primeiro) de março de 2014, 
em conformidade com o disposto na Lei  Municipal nº 
4.454, de 26 de outubro de 2012. 
Art. 3º  A data-base para revisões anuais de vencimen-
tos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de 
Barbacena, ativos, inativos e pensionistas, ora anteci-
pada para 1º de março do ano fluente, fica estabele-
cida para 1º (primeiro) de janeiro de cada ano a partir 
de 2015 (dois mil e quinze).
Art. 4º   Os proventos de aposentadorias e pensões 
dos servidores da Câmara Municipal de Barbacena, de 
responsabilidade do Tesouro Municipal, são pagos pelo 
Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Ser-
vidor – SIMPAS, obrigando-se o Executivo ao repasse 
mensal do valor correspondente à despesa.
Art. 5º  As despesas decorrentes desta Lei correrão 
à conta de dotações próprias do Orçamente Vigente.
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, retroagindo seus efeitos a partir de 1º (primeiro) 
de março de 2014.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal 

(Projeto de Lei nº 027/2014 – Autoria da Mesa da Câmara)

LEI Nº 4.556

“Altera o artigo 1º da Lei nº 2.250, de 30 de novembro 
de 1987 e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica acrescido ao artigo 1º da Lei nº 2.250, 
de 30 de novembro de 1987, o Parágrafo único abaixo 
consignado:
“Art. 1º  (...)
Parágrafo único.  A Administração da Reserva Biológica 

de Pinheiro Grosso fica a cargo do Município de Barba-
cena, através da Diretoria de Meio Ambiente, vinculada 
à Agência de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região – AGIR.
Art. 2º  Ficam revogadas as disposições em contrário.
Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal 

(Projeto de Lei nº 010/2014 – Autoria do Executivo)

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.591

“Regulamenta o art. 57 da Lei Municipal nº 3.245/1995 
e dispõe sobre as consignações em Folha de Pagamen-
to dos Servidores Públicos Municipais, dos Aposentados 
e Pensionistas da Administração Direta e Indireta do 
Município de Barbacena.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com as 
leis em vigor, em especial com o disposto no art. 57, da 
Lei Municipal nº 3.245, de 1995, e na forma do inciso I 
do art. 26 da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Os órgãos de Recursos Humanos da Adminis-
tração Direta e Indireta do Município de Barbacena de-
vem observar na elaboração da Folha de Pagamento 
dos Servidores Públicos, as regras estabelecidas neste 
Decreto relativamente a consignações compulsória e 
facultativa.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto considera-se:
I – consignatário: órgão ou instituição destinatária dos 
créditos resultantes das consignações compulsória e 
facultativa;
II – consignante: órgão ou entidade da Administração 
Direta ou Indireta que procede aos descontos no paga-
mento do servidor, relativos às consignações compulsó-
ria e facultativa, em favor do consignatário; e
III – consignado: o servidor ativo, inativo ou pensio-
nista.
Art. 3º Consignação Compulsória é o desconto inci-
dente sobre a remuneração, provento ou pensão, do 
servidor ativo, inativo e pensionista, respectivamente, 
efetuado por força de lei ou decisão judicial, assim 
compreendido:
I – contribuição para o Sistema de Previdência Muni-
cipal;
II – contribuição para Previdência Social;
III – pensão alimentícia fixada e determinada em juízo;
IV – imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza;
V – reposição ou indenização ao erário;
VI – cumprimento de decisão judicial ou administrativa;
VII – outros descontos compulsórios instituídos por lei.
Parágrafo único. As reposições ao erário serão descon-
tadas em parcelas mensais, não excedentes à décima 
parte da remuneração, provento ou pensão.
Art. 4º Consignação facultativa é o desconto incidente 
sobre a remuneração, provento ou pensão do servidor 
ativo, inativo e pensionista, respectivamente, mediante 
sua autorização prévia e formal, e anuência da Admi-
nistração, nas seguintes modalidades:
I – mensalidade instituída para custeio de entidades de 
classe, associações ou clubes de servidores;
II – pagamento de despesas provenientes de convênio 
firmado com entidades de classe, associações e clubes 
de servidores;
III – contribuição para planos de saúde patrocinados 
por entidades fechada o aberta de previdência privada, 
que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de 
vida mensal e previdência complementar, bem como 
por entidade administradora de planos de saúde;
IV – mensalidade de prêmio de seguro de vida de 
servidor coberto por entidade fechada ou aberta de 
previdência privada, que opere com planos de pecú-
lio, saúde, seguro de vida, renda mensal e previdência 
complementar, bem como seguradora que opere com 
planos de seguro de vida e renda mensal;
V – prestação referente à imóvel residencial adquirido 
de entidade financiadora de imóvel residencial;

VI – amortização de empréstimos concedidos por:
a) entidade fechada ou aberta de previdência privada, 
que opere com planos de pecúlio, saúde, seguro de 
vida, renda mensal, previdência complementar;
b) instituição bancária ou financeira credenciada pelo 
Banco Central do Brasil;
c) cooperativas de crédito;
VII – utilização de cartão de crédito.
§ 1º Para habilitação como consignatária facultativa, 
a entidade interessada deverá apresentar proposta à 
Associação de Servidores ou Sindicato, instruída com 
os seguintes documentos:
I – ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vi-
gor, devidamente registrado em se tratando de socie-
dades comerciais e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documento de eleição de seus admi-
nistradores;
II – inscrição do ato constitutivo, no caso de socie-
dades civis, acompanhada de prova de diretoria em 
exercício;
III – decreto de autorização, em se tratando de em-
presa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
país, e ato de registro ou autorização para funciona-
mento expedido pelo órgão competente, quando a ati-
vidade assim o exigir;
IV – prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ);
V – prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes 
Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio 
ou sede do interessado;
VI – certidão negativa ampla de débitos para com o 
Município de Barbacena;
VII – certificado de regularidade junto ao INSS, no pra-
zo de validade;
VIII – certificado de regularidade junto ao FGTS, no 
prazo de validade;
IX – certidão negativa de falência ou concordata expe-
dida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica;
X – autorização do Banco Central do Brasil para operar 
na carteira de crédito imobiliário;
XI – autorização de funcionamento expedida pelo Ban-
co Central do Brasil quando se tratar de instituição ban-
cária ou financeira.
§ 2º Anualmente, sempre no mês de celebração do 
convênio, o consignatário deverá, conforme sua natu-
reza jurídica, reapresentar os documentos exigidos no 
§ 1º.
§ 3º As averbações de consignação facultativas em fo-
lha de pagamento dos servidores, aposentados e pen-
sionistas, em especial, aquelas relativas à amortização 
de empréstimos pessoais e financiamentos, inclusive 
realizado por intermédio de cartões de crédito, além de 
serem autorizadas a firmar eletronicamente, a partir de 
comandos seguros, gerados pela oposição de senha ou 
assinatura digital do  servidor ou em sistemas eletrô-
nicos  reconhecidos   e validados  pelo  Banco  Central 
do Brasil e Conselho Monetário Nacional, poderão tam-
bém se efetivar por mecanismos eletrônicos, de teleco-
municação ou outros desenvolvidos pelas instituições 
financeiras que garantam a segurança da operação 
realizada pelo servidor, o sigilo dos dados cadastrais 
e a comprovação da aceitação da operação realizada 
pelo servidor.
Art. 5º Do convênio firmado com entidades sindicais e 
de classe, associações e clubes constituídos exclusiva-
mente para servidores públicos municipais e cooperati-
vas, constará a obrigação do consignatário de disponi-
bilizar, quando solicitado pela Administração a qualquer 
tempo, seus cadastros de associados.
Art. 6º O valor mínimo para descontos decorrentes de 
consignação facultativa é de 1% (um por cento) do 
menor vencimento básico fixado no âmbito da Admi-
nistração Direta e Indireta.
Art. 7º A soma mensal das consignações facultativas de 
cada servidor, ativo ou inativo, ou de pensionista não 
pode exceder ao valor equivalente a 40% (quarenta 
por cento) de sua remuneração, provento ou pensão, 
excluídas as seguintes vantagens:
I – diárias;
II – ajuda de custo;
III – salário família;
IV – gratificação natalina;
V – adicional de férias, correspondente a um terço so-
bre a remuneração;
VI – adicional por prestação de serviço extraordinário;
VII – adicional noturno;
VIII – adicional de insalubridade, de periculosidade ou 
de atividades penosas;
IX – parcelas referentes a antecipação de remunera-
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EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR.

PREFEITO MUNICIPAL

ção de competência futura ou pagamento em caráter 
retroativo.
Parágrafo único. Do limite estabelecido como margem 
para as consignações facultativas, descrito no caput do 
artigo 7º, será reservado exclusivamente o limite de 
10% (dez por cento) para descontos a favor de ope-
rações de empréstimos/financiamentos realizadas por 
intermédio de cartão de crédito.
Art. 8º A consignação compulsória tem prioridade so-
bre as facultativas.
Parágrafo único. Não será permitido o desconto de 
consignações facultativas até o limite de 40% (quaren-
ta por cento), quando a soma destas com as compul-
sórias exceder a 70% (setenta por cento) da remune-
ração do servidor.
Art. 9º Não havendo saldo disponível para os descon-
tos facultativos autorizados, será observada a seguinte 
ordem de prioridade:
I – contribuição a favor de partido político e mensalida-
de a favor de entidade sindical; ou
II – antiguidade da autorização do desconto em folha. 
Parágrafo único. Na impossibilidade de aplicação dos 
incisos do caput deste artigo, e em situação de saldo 
consignável insuficiente para todos os descontos facul-
tativos autorizados pelo servidor ou pensionista, em 
decorrência de inclusão de desconto compulsório na 
Folha de Pagamento, verificar-se-á a possibilidade de 
desconto pelo valor de cada consignação, observada a 
ordem decrescente de valor.
Art. 10 Não é permitido incluir na Folha de Pagamento 
quaisquer tipos de ressarcimento, compensação, en-
contro de contas ou acertos financeiros entre entidades 
consignatárias e servidores ou pensionistas que impli-
quem créditos nas suas fichas financeiras.
Art. 11 A consignação em Folha de Pagamento não 
implica corresponsabilidade da Administração Direta e 
Indireta com dívidas ou compromissos de natureza pe-
cuniária assumidos pelo servidor ou pensionista junto 
ao consignatário.
Parágrafo único. A cessação de vínculo entre o Muni-
cípio e o servidor não obriga a Administração Pública 
perante o consignatário.
Art. 12 Para viabilizar o processamento de consigna-
ções facultativas, o consignatário deve encaminhar 
aos setores de Recursos Humanos responsáveis pela 
confecção das Folhas de Pagamento da Administração 
Direta e Indireta, em meio magnético ou outro definido 
pelo consignante, os dados relativos aos descontos.
Parágrafo único. O encaminhamento fora dos prazos 
definidos pelos setores de Recursos Humanos da Ad-
ministração Direta e Indireta implicará recusa ou ex-
clusão das respectivas consignações na folha do mês 
de competência. 
Art. 13 Os setores de Recursos Humanos da Adminis-
tração Direta e Indireta deverão prestar ao servidor 
ativo ou inativo ou ao pensionista e à instituição con-
signatária, mediante solicitação formal do primeiro, as 
informações necessárias para a contratação da opera-
ção de crédito, inclusive:
I – a data habitual de pagamento mensal dos venci-
mentos;
II – o total já consignado em operações preexistentes; 
III – as demais informações necessárias para o cálculo 
da margem disponível para consignação.
§ 1º A liberação do crédito ao servidor ou pensionista 
somente ocorrerá após a confirmação da Administra-
ção quanto à possibilidade da realização dos descon-
tos, em função dos limites referidos nos arts. 7º e 8º 
deste Decreto.
§ 2º A autorização referida no parágrafo anterior é nula 
de pleno direito na hipótese da não liberação do crédito 
ao servidor ou pensionista no prazo máximo de 05 (cin-
co) dias úteis contados da data da outorga.
§ 3º A repactuação do contrato de empréstimo, finan-
ciamento ou outra operação de crédito que implique 
alteração do número ou do valor das prestações con-
signadas em folha observará o procedimento referido 
no § 1º.
§ 4º O demonstrativo de rendimentos do servidor ou 
pensionista conterá discriminadamente o valor do des-
conto mensal correspondente a cada operação relativa 
à consignação.
Art. 14 A consignação facultativa será cancelada:
I – por interesse da Administração; 
II – por interesse do consignatário, expresso por meio 
de solicitação formal encaminhada aos órgãos de Re-
cursos Humanos da Administração Direta e Indireta;
III – a pedido do servidor, mediante requerimento en-
dereçado aos órgãos de Recursos Humanos da Admi-

nistração Direta e Indireta;
IV – mediante pedido do servidor somente através de 
prévia e expressa anuência da entidade consignatária, 
no caso das contribuições facultativas previstas nos in-
cisos II, VI e VII do artigo 4º deste decreto.
§ 1º O pedido de cancelamento da consignação facul-
tativa será atendido mediante cessação do desconto 
no Folha de Pagamento do mês em que foi formalizado 
o pleito ou no mês imediatamente seguinte, caso já 
tenha sido processada.
§ 2º A consignação de mensalidade em favor da enti-
dade sindical somente pode ser cancelada após a des-
filiação do servidor.
Art. 15 A constatação de consignação processada em 
desacordo com o disposto neste Decreto, que carac-
terize a utilização ilegal da folha de pagamento dos 
servidores públicos, impões ao dirigente do respectivo 
órgão e comunicar o fato à autoridade competente, 
para os fins de direito.
Parágrafo único. O ato omissivo dos dirigentes dos ór-
gãos de Recursos Humanos e dos servidores respon-
sáveis pela confecção da Folha de Pagamento poderá 
caracterizar grave inobservância das normas legais e 
regulamentares, cuja responsabilidade civil-administra-
tiva deve ser apurada pela autoridade competente, me-
diante processo administrativo disciplinar, sem prejuízo 
das sanções penais cabíveis.
Art. 16 O disposto neste Decreto aplica-se também aos 
servidores do Quadro de Provimento em Comissão e 
aos contratados por excepcional interesse público.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput des-
te artigo, os setores de Recursos Humanos deverão 
observar os procedimentos referidos no art. 13 deste 
Decreto e prestar as informações relativas às datas de 
nomeação e exoneração prevista, bem como início e 
término dos contratos administrativos.
Art. 17 Ficam mantidos os descontos de consignações 
facultativas relativas a amortizações de empréstimos 
pessoais e financiamentos, inclusive realizados através 
de cartão de crédito que já vem sendo processada em 
folha de pagamento, até a integral liquidação junto às 
consignatárias.
Art. 18 Ficam revogados os Decretos Municipais 
5.752/2006 e 5.973/2007.
Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de março de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.594

“Dispõe sobre a transferência de recursos financei-
ros das contas bancárias vinculadas aos CNPJ nºs 
18.095.554/0001-85 e 18.095.554/0006-90, do Depar-
tamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP para as 
contas correspondentes do Fundo Municipal de Saúde, 
CNPJ nº 14.675.553/0001-59, e dá outras providên-
cias”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da 
Constituição do Município de Barbacena; Considerando 
a extinção do Departamento Municipal de Saúde Públi-
ca – DEMASP, em 31.12.2013;

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a transferência de todos os 
recursos financeiros das contas bancárias vincula-
das aos CNPJ aos CNPJ nºs 18.095.554/0001-85 e 
18.095.554/0006-90, do Departamento Municipal 
de Saúde Pública – DEMASP para as contas corres-
pondentes do Fundo Municipal de Saúde, CNPJ nº 
14.675.553/0001-59.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde Pública – SE-
SAP fica autorizada à praticar, junto às instituições fi-
nanceiras depositárias, todos os atos necessários ao 
fiel cumprimento deste Decreto. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação, retroagindo seus efeitos à data de 26.02.2014.

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

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.596

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com as 
leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Consti-
tuição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo, na Adminis-
tração Pública Municipal Direta e Indireta dentro das 
comemorações da Semana Santa, o seguinte dia, com 
exceção para os serviços essenciais:
. 17 de abril de 2014 – quinta-feira;
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.597

“Dispõe sobre a cobrança do IPTU/TSU-2014 e dá ou-
tras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com as 
leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Consti-
tuição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri-
torial Urbana – IPTU, bem como as Taxas sobre Servi-
ços Urbanos – TSU, lançadas para o exercício de 2014, 
serão arrecadadas na forma da Lei e de acordo com 
este Decreto.
Art. 2º Em conformidade com o disposto no art. 19, inci-
so I, do Código Tributário Municipal, Lei nº 3.246/1995, 
serão concedidos descontos de até 5,00% (cinco por 
cento), sobre o Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana – IPTU, para pagamentos antecipados 
em parcela única, compreendendo:
I – 5,00% (cinco por cento) para os pagamentos em 
parcela única até 09/05/2014;
II – 3,00% (três por cento) para os pagamentos em 
parcela única até 23/05/2014; e
III – 2,00% (dois por cento) para os pagamentos em 
parcela única até 11/06/2014.
Art. 3º Os tributos de que trata este Decreto poderão 
ser pagos em até 05 (cinco) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 11/06/2014, 
e as demais, nos mesmos dias dos meses imediatamen-
te subsequentes.
Parágrafo único.  Não haverão parcelamentos que ge-
rem parcelas de valor inferior a R$20,00 (vinte reais).
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

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 II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.183 - RETIFICAR a Portaria nº 16.057, 
de 24.02.2014, para dela constar: “CONCEDER apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos 
integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitu-
cional nº 41/2003, à servidora Lucy Portes do Nasci-
mento, Matrícula nº 2585, CPF nº 521.090.546-20, no 
Cargo de Recepcionista, nível C-12, conforme Parecer 
nº 023/2014, exarado pela Consultoria Geral do Municí-
pio, com efeito retroativo a 16.12.2013. Barbacena, 24 
de fevereiro de 2014.” Barbacena, 01 de abril de 2014.

PORTARIA Nº 16.184 - RETIFICAR a Portaria nº 16.064, 
de 24.02.2014, para dela constar: “CONCEDER apo-
sentadoria por tempo de contribuição, com proventos 
integrais, nos termos do art. 6º, da Emenda Constitu-
cional nº 41/2003, combinado com o art. 40, § 5º da 
Constituição Federal, à servidora Maria Fátima da Silva 
Bernardo, Matrícula nº 5839, CPF nº 331.790.006-78, 
no Cargo de Professora, nível  P-3-A, conforme Parecer 
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

Secretário: José Francisco Milagres Primo
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS



OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Até Quadrimestre

de Referência

NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) 0,00

    Parcelamento de Dívidas 0,00

        De Tributos 0,00

        De Contribuição Social 0,00

            Previdenciárias 0,00

            Demais Contribuições Sociais 0,00

        Do FGTS 0,00

    Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial 0,00

    Programa de Iluminação Pública - RELUZ 0,00

    Amparadas pelo art. 9-N da Resolução n° 2.827/01, do CMN 0,00

OPERAÇÔES VEDADAS REALIZADAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III) 0,00

  

  

   

  

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:31




 

   

  

    

    

    

    





    







    









    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30

  

  







 



  






  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30

nº 060/2014, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 
27.10.2013. Barbacena, 24 de fevereiro de 2014.” Barbacena, 01 de abril de 2014.

PORTARIA Nº 16.185 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 3ª, inciso III, da Emenda Constitucional nº 
47/2005, ao servidor José Augusto Brunelli, Matrícula nº 2.059, CPF nº 285.068.986-
68, no Cargo de Oficial de Administração, nível C-41, conforme Parecer nº 114/2014, 
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 04.03.2014. Bar-
bacena, 03 de abril de 2014. 

PORTARIA Nº 16.186 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com 
proventos integrais, nos termos do art. 6ª, da Emenda Constitucional nº 41/2003, 
à servidora Alcina Falco Rodrigues, Matrícula nº 2.051, CPF nº 261.622.106-34, no 
Cargo de Oficial de Administração, nível B-34, apostilada nos vencimentos do nível 
CC-2, conforme Parecer nº 113/2014, exarado pela Consultoria Geral do Município, 
com efeito retroativo a 27.02.2014. Barbacena, 03 de abril de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 30, da Lei 
Municipal nº 3.256, de 18.12.1995, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.192 - 1 – DESIGNAR, para movimentar, em conjunto, a conta ban-
cária nº 71.304-X, na Agência nº 0062-0 do Banco do Brasil, vinculada ao Fundo 
Municipal de Assistência Social, os seguintes agentes públicos: Secretário Municipal 
de Fazenda: José Francisco Milagres Primo – CPF nº 210.282.576-00; Secretária 
de Coordenação de Programas Sociais: Rita de Cássia Gonçalves Candian – CPF nº 
116.660.306-78; Coordenadora de Tesouraria: Rosângela Aparecida de Paula Vidal – 
CPF nº 435.477.106-34. 2 – DISPOR que os expedientes bancários deverão conter no 
mínimo duas assinaturas, com os poderes para: emitir cheques; abrir contas depósito; 
autorizar cobrança; utilizar o crédito na forma e condições; receber, passar recibo e 
dar quitação; solicitar saldos e extratos; requisitar talonários de cheques; autorizar 
débitos em conta relativo a operações; retirar cheques devolvidos; endossar cheques; 
efetuar e resgatar aplicações financeiras; cadastrar, alterar e desbloquear senhas; 
efetuar pagamentos e transferências por meio eletrônico; solicitar saldos/extratos 
de investimentos e operações de crédito; emitir comprovantes; efetuar transferência 
para mesma titularidade por meio eletrônico; encerrar contas de depósito e consultar 
obrigações direto autorizado; liberar arquivos eletrônicos. 3 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 03 de abril de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, e do artigo 
203, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.194 - 1 – REVOGAR a designação dos membros do CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESPORTOS, constante da Portaria nº 15.826, de 03.10.2013. 2 – DE-
SIGNAR para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS, os seguintes mem-
bros: . Representante da Prefeitura Municipal de Barbacena: Alaôr Leite de Almeida. 
. Representante da Entidade representativa dos times de futebol do Município ou Re-
gião: José Antônio da Costa. . Representante da Entidade representativa de Desportos 
Especializados do Município ou Região: Carlos Roberto Santos Oliveira. . Representan-
tes de Emissoras radiofônicas, especializadas em esportes: a) Flávia Christine Borges 
Pena - Show 93 e Correio da Serra AM, b) Hamilton Cristóvão Fonseca - Rádio Sucesso 
FM. . Representante da 3ª Superintendência Regional de Ensino: Titular: Uendel Ro-
drigues. . Representantes da Câmara Municipal de Barbacena: a) Paulo César Reis 
da Silva, b) Sandra Regina dos Santos. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor na data de sua publicação. Barbacena, 03 de abril de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, em exercício, no uso das atribuições de 
seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.195 - 1 – REVOGAR as designações dos membros do Conselho 
Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR contidas na Portaria nº 15.679, 
de 16.07.2013; 2 – DESIGNAR para compor o Conselho Municipal de Promoção da 
Igualdade Racial – CMPIR, na qualidade de representantes da área governamental, os 
seguintes membros: Secretaria Municipal de Coordenação de Programas Sociais – SE-
COPS: Titular: Rosana Camargos Araújo; Suplente: Cíntia Izabel de Carvalho. Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN. Titular: Maria Auxiliadora de Jesus 
Souza Discaciatti, Suplente: Márcio Luciano Vitório de Souza. Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto – SEDUC: Titular: Ana Lúcia Dias, Suplente: Ivo Celestino da 
Fonseca Carvalho. Secrearia Municipal de Saúde Pública – SESAP: Titular: Lena Márcia 
Pacheco, Suplente: Carlos Alberto Mota Couto. Agência de Desenvolvimento Integra-
do de Barbacena e Região – AGIR: Titular: Daniel Marujeiro Falzoni, Suplente: Jorge 
Arnaldo do Nascimento. Polícia Militar: Titular: 1º Ten. Leonardo Coelho de Medeiros, 
Suplente: 3º Sgt. Cláudio Roberto de Almeida. Polícia Civil: Titular: Franklin Leonardo 
Marinho de Souza, Suplente: Wellington Genuíno Capistrano. 3 – DESIGNAR para 
compor o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial – CMPIR, na qualida-
de de representantes da área não governamental: Ordem dos Advogados do Brasil 
- 3ª Subseção. Titular: Selmo Sílvio Umbelino, Titular: Reynaldo Humberto de Abreu 
Simões. Associações de Bairros: Titular: Vanderley Luiz da Silva, Suplente: Geraldo 
Alves do Amaral. Organizações Não-Governamentais legalmente constituídas: Titular: 
Erick Teixeira de Assis. Representantes de movimentos das minorias raciais sediados 
em Barbacena: Titular: Cleber Pereira da Silva. Suplente: Nivaldo Paulino Teodoro. 
Titular: Carlos Henrique Pereira. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
na data de sua publicação. Barbacena, 03 de abril de 2014. 



OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

Até Quadrimestre

de Referência

SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) 0,00

    Mobiliária 0,00

        Interna 0,00

        Externa 0,00

    Contratual 0,00

        Interna 0,00

            Abertura de Crédito 0,00

            Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro 0,00

                Derivadas de PPP 0,00

                Demais Aquisições Financiadas 0,00

            Antecipação de Receitas 0,00

                Pela Venda a Termo de Bens e Serviços 0,00

                Demais Antecipações de Receita 0,00

            Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas(LRF, art.29, §1°) 0,00

            Outras Operações de Crédito 0,00

        Externa 0,00

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:31
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)
DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

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

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

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

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32


     



     

     













     

     

     

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32


     



     

     













     

     

     

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* 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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32



  

  

 

   

  

  

  

  

   

  

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32

  

  







 



  






  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:30
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32






 






  
   

       

       




      




      




      




      




      





      





      





      





      




      

       

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32




 






  
   




      




      





      




      





      




      




      




      




      

       




      




      





      




      

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32




 






  
   

       





      





      




      




      





      




      

       




      




      




      

       

       




      





      

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)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32




 






  
   




      





      




      





      

       




      




      




      




      





      




      

       




      

       




      

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32




 






  
   




      





      




      





      

       




      




      




      




      





      




      

       




      

       




      

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: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:32




 






  
   




      




      




      




      




      

       

       

       




      




      




      




      

       




      





      




      

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)
COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/12/2013
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/04/14 10:37

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

AVISO DE LICITAÇÃO
Municipio de Barbacena – PRC 003/2014 – PP 010/2014 Objeto: Registro de Pre-
ços de material de construção e sinalização para atender a SEMOP e a SUTRAM 
RECEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA: 08/05/2014 09:00 hs. Informações (32) 
3339–2026 licitacao@barbacena.mg.gov.br Barbacena,16/04/2014. Simone R. da 
Costa – Gerente de Licitação. Pablo Herthel Candian - Coordenador de Aquisições 
e Contratos.

Municipio de Barbacena - PRC 035/2014 - Concorrência 001/2014 - Objeto: Contra-
tação de empresa especializada visando recuperação de canal de drenagem pluvial 
e serviços de asfaltamento/recuperação de vias, conforme edital e anexos. ENTRE-
GA E ABERTURA DE ENVELOPES: Dia 22/05/2014, às 13:00 hs. Informações tel. 
32-3339-2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br Pablo Herthel Candian – Coorde-
nador de Aquisições e Contratos.

SESAP – PP 006/2014 – PRC 012/2014 - OBJETO: Prestação de serviços de con-
trole de qualidade externo laboratorial. RECEBIMENTO E ABERTURA PROPOSTA: 
06/05/2014 13:00 hs. Informações (0xx32) 3339–2026 licitacao@barbacena.
mg.gov.br Barbacena,15/04/2014. Pablo Herthel Candian - Coordenador de Aqui-
sições e Contratos.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato nº 029/2014 - Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09. Contratado: RCA Comercial Ltda –  CNPJ.: 11.263.197/0001-
78. Processo: 102/2013, Pregão Presencial: 002/2014. Objeto: Aquisição de aqui-
sição material esportivo, educativo e escolar para atender à SECOPS no CREAS E 
no CRAS São Pedro e CRAS Nova Cidade E SEDUC no Programa Projeto Urbano. 
Itens vencedores: 22,29,30 e 47. Valor Total : R$ 2.572,80. Data de assinatura: 
15/04/2014. Início: 15/04/2014 Término: 14/04/2015. Nome das partes que assi-
nam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e  Christian Augusto da Silva.

Extrato de Contrato nº 030/2014 - Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09. Contratado: Atlântica Didática e Pedagogia Distribuidora Ltda 
- CNPJ.: 11.384.015/0001-07. Processo: 102/2013, Pregão Presencial: 002/2014. 
Objeto: Aquisição de aquisição material esportivo, educativo e escolar para aten-
der à SECOPS no CREAS E no CRAS São Pedro e CRAS Nova Cidade E SEDUC no 
Programa Projeto Urbano. Itens vencedores: 4,9,15,16,23,24,31,32,34,39,44,45,50
,51,52,60,62,63,67,69,71,73, 77,80,82,83,84,87,89,90,95,100,101,103 e 104. Valor 
Total : R$ 10.057,04. Data de assinatura: 15/04/2014. Início: 15/04/2014 Término: 
14/04/2015. Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e   
Frederico Ribeiro da Fonseca

Extrato de Contrato nº 031/2014 - Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09. Contratado: Starcom do Nordeste Com. E Ind. De Brinque-
dos Ltda - CNPJ.: 10.539.550/0001-37. Processo: 102/2013, Pregão Presencial: 
002/2014. Objeto: Aquisição de aquisição material esportivo, educativo e escolar 
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para atender à SECOPS no CREAS E no CRAS São Pe-
dro e CRAS Nova Cidade E SEDUC no Programa Proje-
to Urbano. Itens vencedores: 36,37 e 41. Valor Total : 
R$ 1.222,27. Data de assinatura: 15/04/2014. Início: 
15/04/2014 Término: 14/04/2015. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e   
Carlos Antonio Tilkian.

Extrato de Contrato nº 032/2014 - Contratante: Mu-
nicípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. 
Contratado: Lidiane Queiroz T. Silva ME   CNPJ.: 
11.487.705/0001-00. Processo: 102/2013, Pregão 
Presencial: 002/2014. Objeto: Aquisição de aquisição 
material esportivo, educativo e escolar para atender 
à SECOPS no CREAS E no CRAS São Pedro e CRAS 
Nova Cidade E SEDUC no Programa Projeto Urbano. 
Itens vencedores: 1,2,26,28,38,46,48,56,61,65,66,6
8,79,81,85,86,88,92,93,97,98,99 e 102. Valor Total : 
R$ 5.968,93. Data de assinatura: 15/04/2014. Início: 
15/04/2014 Término: 14/04/2015. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e 
Lidiane Queiroz T. Silva.
Extrato de Contrato nº 033/2014 - Contratante: Mu-
nicípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. 
Contratado: Vilson da Silva Brum - ME –  CNPJ.: 
11.038.785/0001-08. Processo: 102/2013, Pregão 
Presencial: 002/2014. Objeto: Aquisição de aquisição 
material esportivo, educativo e escolar para atender à 
SECOPS no CREAS E no CRAS São Pedro e CRAS Nova 
Cidade E SEDUC no Programa Projeto Urbano. Itens 
vencedores: 3,5,6,7,8,10,11,12,13,14,17,18,25,27,42,
43,49,53,55,57,58,59,64,76,78,91,94 e 96. Valor Total 
: R$ 3.015,10. Data de assinatura: 15/04/2014. Início: 
15/04/2014 Término: 14/04/2015. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e 
Vilson da Silva Brum. 

Extrato de Contrato nº 034/2014 - Contratante: Muni-
cípio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. Con-
tratado: Peixoto de Souza Sociedade de Advogados 
–  CNPJ.: 12.808.210/0001-90. Processo: 044/2013, 
Inexigibilidade: 003/2013. Objeto: Contratação de 
serviços de advocacia, visando adoção de medidas 
administrativas judiciais que possibilitem a movimen-
tação de recursos disponibilizados e que não podem 
ser utilizados, por ausência, ainda que temporária, dos 
valores necessários para contrapartida do Programas 
de Saúde do Município. Valor Total : R$ 200.000,00. 
Data de assinatura: 15/04/2014. Início: 15/04/2014 
Término: 14/04/2015. Nome das partes que assinam: 
Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da 
Costa e Carlos Henrique Peixoto de Souza.

Extrato de Contrato nº 035/2014. Contratante: Municí-
pio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09. Contra-
tado: Estação Express Tratamento de Dados Ltda ME 
–  CNPJ.: 65.359.200/0001-80. Processo: 042/2014, 
Pregão Presencial: 002/2014. Objeto: Contratação de 
serviços gráficos especializados para impressão de 
carnes de notificação de lançamento e arrecadação 
do IPTU-TSU/2014, através da Secretaria Municipal 
de Fazenda. Valor Total : R$ 11.615,00. Data de as-
sinatura: 15/04/2014. Início: 15/04/2014 Término: 
31/12/2014. Nome das partes que assinam: Antonio 
Carlos Doorgal de Andrada, José Francisco Milagres 
Primo e Carlos Marques do Nascimento.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 010/2014 - 010ª Sessão Ordinária – 
25.03.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h27. “Esperei com paciência no Senhor e Ele incli-
nou sobre mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um 
lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés 
sobre uma rocha e firmou os meus passos ”. O Sr. 
Presidente convidou o Sr. Almir, Presidente do Sindica-
tos dos Servidores Públicos, para fazer parte da Mesa 
dos Trabalhos. I - Leitura e Discussão de Atas. - Ata 
nº. 008/14 – Aprovada por unanimidade. II- Leitura de 
Correspondências e Comunicações - Edital de Convo-
cação 001/14, de 25.03.14, convocando os vereadores 
para período de reuniões extraordinárias a ser realiza-
do nos dias 28 a 31 de março do corrente; - Portaria 
nº. 068/14 de 24.03.14 nomeando as Comissões Per-
manentes da Câmara para o ano em curso; - Portaria 
nº.  069/14, de 25.0314, nomeando Comissão Espe-
cial formada pelos vereadores Luiz Gonzaga – Presi-
dente, Tadeu José Gomes – Relator e Carlos Alberto Sá 
Grise – Secretário, com a finalidade de estudar a im-
plantação do sistema de transmissão ao vivo, através 
de rádio ou internet das sessões da Câmara, conforme 
Resolução 325/2009; - Of. 90/14, de 20.03.14, do Ve-
reador José Jorge Emídio, comunicando ser o Líder do 
PDT na Câmara; - Telegrama do Ministério da Saúde 
(MS/SE/FNS) de 19.03.14 nº. 112/14, comunicando 
liberação de recursos financeiros; - Telegrama do Mi-
nistério da Saúde (MS/SE/FNS) de 24.03.14 nº. 
3870/14, comunicando liberação de recursos financei-
ros; - Correspondência s/nº. da EMATER/MG, de 
20.03.14, encaminhando Relatório Anual das Ativida-
des da entidade no ano de 2013; - Prestação de Con-
tas  das Obras Passionistas São Paulo da Cruz – Con-
vênio 031/13. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA. 
- Proj. Lei nº. 039/14 – Estabelece procedimentos para 
o descarte e coleta de medicamentos vencidos ou im-
próprios no Município de Barbacena e dá outras provi-
dências – Aut. Vereadora Vânia Maria de Castro. - Proj. 
Dec. Leg. nº. 003/14 – Comemora 50 (cinquenta) 
anos da Fundação Presidente Antônio Carlos – FUPAC 
e 15 (quinze) anos da Universidade Presidente Antônio 
Carlos – UNIPAC com sessão solene promovida pelo 
Poder Legislativo de Barbacena e dá outras providên-
cias – Aut. Ver. José Jorge Emídio. - Proj. Dec. Leg. nº. 
004/14 – Autoriza o Prefeito Municipal de Barbacena/
MG, Senhor Antônio Carlos Doorgal de Andrada a au-
sentar-se do Município ao exterior e dá outras provi-
dências – Aut. Mesa da Câmara - Proj. Lei nº. 040/14 
– Autoriza celebração de contrato de rateio entre o 
Município de Barbacena e o consórcio intermunicipal 
de saúde do auto das vertentes - CISALV - e dá outras 
providências – Aut. Executivo. III- Apresentação de 
Proposições: - Do Ver. Márcio Zeferino: Ind. nº. 
112/14, solicitando implantação de placa de estacio-
namento privativo para deficientes físicos em frente às 
clínicas de fisioterapia no município. Arguiu o Presi-
dente da Casa com relação ao projeto de reajuste dos 
servidores, tendo o Presidente, Vereador Amarílio An-
drade, respondido que o mesmo não está em pauta, 
pois houve necessidade de criação de nova Comissão 
e estará convocando sessões extras para votação do 
mesmo. Salientou que obteve informações de que a 
folha dos servidores já está rodando com o reajuste. 
- Da Vereadora Marilene Franco: Ind. nº. 115/14, soli-
citando melhorias na Praça Valentin Prenassi, B. do 
Carmo; Ind. nº. 116/14, solicitando manutenção da 
Av. Rodrigo Silva, B. do Campo, que se encontra em 
estado precário. Justificou o pedido dizendo que quan-
do protocolou o pedido o Secretário de Obras, Dr. Tar-

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
SESAP – RATIFICAÇÃO DL 004/2014 PRC 018/2014 
– Art. 24, IV, Lei 8.666/93 – Objeto: aquisição de re-
agentes e materiais de consumo para atender Labo-
ratório Municipal. Contratadas: LAB SHOPPING DIAG-
NOSTICA LTDA, CNPJ nº 22.536.130/0001-86, valor 
total R$ 8.445,41; MASTER DIAGNÓSTICA PRODUTOS 
LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 
00.647.935/0001-64, valor total R$ 4.204,00; CEN-
TRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA, CNPJ 
nº 02.259.625/0001-06, valor total R$ 9.761,70. Valor 
Total R$ 22.411,11. Barbacena, 15/04/2014. José Or-
leans da Costa –Secretário Municipal de Saúde. Antô-
nio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

císio já estava providenciado as melhorias; Ind. nº. 
117/014, solicitando manutenção da Rua Embaixador 
José Bonifácio, no B. do Carmo, onde existem muitos 
problemas e um buraco feito pelo SAS, no qual não 
houve reparo. - Da Vereadora Vânia Castro: Disse que 
tem usado a Tribuna com frequência para pedir que as 
leis sejam cumpridas, porque as leis no município não 
têm sido cumpridas, os projetos apresentados são ve-
tados, as leis, quando os projetos não são vetados, e 
quando as leis são sancionadas não são cumpridas. 
Por esta razão, pede ao Executivo que cumpra as leis 
sancionadas; Req. nº. 026/14 solicita ao Executivo o 
cumprimento da Lei Municipal 4.316, de 16 de dezem-
bro de 2010 que dispõe sobre a propaganda sonoriza-
da no perímetro urbano do município, dando ênfase 
ao artigo quinto do mesmo. - Do Vereador José Jorge 
Emídio: Ind. nº. 114/14, solicitando a substituição da 
chave de energia elétrica na região da Lavrinha, Ponte 
do Cosme. Solicitou a palavra pela Ordem. Agradeceu 
ao Presidente as informações sobre o projeto do rea-
juste dos servidores e sobre a folha de pagamento que 
já está sendo rodada. Parabenizou o Demae, pelos 
quarenta e nove anos. Apresentou congratulações ao 
Almir, Presidente do Sindicato dos Servidores, que tem 
sido atencioso nas promoções realizadas nos bairros, 
levando a ambulância. Agradeceu também à Guarda 
Municipal pela presença constante nos eventos. - Da 
Vereadora Gracia Araújo: Ind. nº. 122/14, solicitando 
ao Executivo, envio de Mensagem, acompanhada de 
Projeto de Lei, isentando as unidades de lojas maçôni-
cas sediadas em Barbacena do pagamento de IPTU.  
Do vereador Ronaldo Braga: Ind. nº. 120/14, solicitan-
do substituição das luminárias no trecho compreendi-
do entre as Ruas José Bonifácio e Tomaz Gonzaga, 
onde as mesmas são muito antigas e, as usadas atu-
almente são mais modernas. - Do Vereador Luiz Gon-
zaga: Req. nº. 028/14. Esclareceu ao Presidente que o 
requerimento já havia sido apresentado em sessão 
anterior, entretanto, houve a modificação de um termo 
na redação do mesmo. Requereu que o mesmo fosse 
votado, em caráter excepcional, pelo Plenário da Câ-
mara, pois se trata de um convite para que o Diretor 
do SAS compareça em Plenário, como convidado, para 
apresentar explicações sobre os motivos que levaram 
o órgão a reajustar as tarifas de água no município. -  
Da Mesa Diretora da Câmara: Req. nº. 030/14 reque-
rendo seja consignado em Ata, voto de pesar pelo fa-
lecimento do Sr. Moisés Puiatti. O Sr. Presidente 
solicitou se constasse em Ata voto de pesar pelo fale-
cimento do Coronel Mauro Maurício. Pela ordem, soli-
citou a palavra o vereador Carlos Roberto Batista. So-
licitou se constasse na íntegra a sua fala, o que foi 
deferido pelo Sr. Presidente. Em suma, o vereador 
disse que lamentava o fato do projeto de reajuste dos 
servidores não estar em pauta. O Sr. Presidente disse 
que, se pautando pela legalidade, teve que nomear 
nova comissão para dar parecer na emenda, uma vez 
que os membros da comissão anterior eram os mes-
mos que assinaram a emenda. O vereador Carlos Ro-
berto Batista disse que, mesmo assim, o parecer já 
poderia ter sido dado. Disse que estão tentando dizer 
que a emenda é inconstitucional, o que a seu ver, não 
corresponde com a realidade.  A íntegra da fala do 
vereador Carlos Roberto Batista se encontra acostada 
a Ata original no Anais da Câmara Municipal. SEGUN-
DA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h13 . 
Discussão e Votação de Projetos. REDAÇÃO FINAL - 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE UR-
GÊNCIA. Proj. Lei nº. 010/2014 – Altera o artigo 1º da 
Lei nº. 2250, de 30 de novembro de 1987 e dá outras 
providências – Aut. Executivo– PRAZO VENCIDO  EM 
20.03.14 – APROVADO POR UNANIMIDADE. SEGUN-
DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  REGIME DE URGÊN-
CIA. Proj. Lei nº. 009/2014 – Autoriza o Poder Execu-
tivo a regulamentar as obrigações previstas no Termo 
de Adesão ao Programa Mais Médicos para o Brasil e 
dá outras providências – Aut. Executivo– PRAZO VEN-
CE EM 04.04.14 - APROVADO POR UNANIMIDADE. 
Pela ordem, o vereador José Jorge requereu fosse co-
locada em votação a REDAÇÃO FINAL do presente 
projeto. O Sr. Presidente colocou em votação o reque-
rimento, tendo sido o mesmo aprovado. Colocada em 



votação a REDAÇÃO FINAL, foi a mesma APROVADA 
POR UNANIMIDADE. VETO - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA. - VETO PARCIAL AO PROJ. LEI Nº. 058/13 – 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes 
e similares, fornecerem, sempre que solicitados, co-
manda impressa que permita o controle do consumo 
pelos clientes nos limites do Município de Barbacena 
– Aut. Executivo – PRAZO VENCIDO EM  20.03.14. 
Para discutir o veto, solicitou a palavra o vereador Luiz 
Gonzaga. Disse que serão discutidos e votados, a par-
tir desta parte, mais de vinte vetos do Prefeito em 
projetos. Salientou que os projetos não são apresen-
tados para beneficiar vereadores e sim a comunidade. 
Conclamou os Vereadores a colocarem um basta nes-
tes desmandos e lembrou que quem manda na Câ-
mara são os vereadores que têm o dever de defender 
os direitos dos cidadãos. Salientou que até projetos 
de vereadores da base tiveram vetos. Citou que in-
felizmente ainda existe o voto secreto na Casa o que 
considera lamentável. Solicitou a palavra o vereador 
Ronaldo Braga. Comentou a fala do vereador Carlos 
Roberto Batista sobre inconstitucionalidade no proje-
to de reajuste dos servidores. Salientou que se assim 
fosse, o Prefeito não precisava nem mandar o projeto 
para apreciação da Casa. Disse que a partir do mo-
mento que o projeto entra na Casa ele passa a ser de 
iniciativa concorrente. Pela ordem, solicitou a palavra 
o vereador Ilson Guilherme (Tererê). Citando os vetos 
constantes da pauta disse que os vereadores precisam 
se valorizar, pois como vereador da situação já deu 
seu acolhimento ao prefeito. Salientou que o servi-
dor precisa desse aumento e até mesmo receber os 

atrasados. Disse que a Prefeitura, ao invés de segurar 
está contratando e os servidores sem receber. Afirmou 
que o povo acreditou nos vereadores e os vetos têm 
que cair para que haja respeito com os vereadores e a 
população. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador 
Pastor Johnson. Afirmou que é favorável à derrubada 
de pelo menos a maioria  dos vetos, não como um 
protesto ao Sr,. Prefeito, mas ao responsável pela aná-
lise dos projetos que nascem no legislativo. Disse não 
acreditar que o Prefeito esteja por trás disso, mesmo 
por que a cidade está muito mal. Asseverou que é 
favorável ao aumento dos servidores, pois é direito 
deles. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Sá 
Grise. Salientou que é também sua função defender a 
Câmara e não só o Governo. Com relação ao reajuste 
dos servidores disse ser favorável à emenda do verea-
dor Kikito. Asseverou não saber se o Governo Munici-
pal vai ter como pagar os nove por cento. Conclamou 
ao Sr. Presidente que se convide o Secretário Municipal 
de Fazenda para esclarecer a situação. Com relação 
aos vetos disse que também é favorável à derrubada 
de alguns deles. O Sr. Presidente disse que deferia o 
requerimento do vereador Carlos Roberto Batista para 
que se constasse na íntegra sua fala. Colocou em vo-
tação o requerimento do vereador Luiz Gonzaga para 
que se convidasse o Diretor do SAS, Sr. Luiz Álvaro 
Abranches Campos. Submeteu o mesmo a Plenário, 
para discussão e votação. Pela Ordem, o vereador Sá 
Grise disse que era favorável à vinda do Diretor do 
SAS. Colocado em votação o requerimento do Verea-
dor Gonzaga, houve solicitação de VISTA por parte do 
vereador Márcio Zeferino que, logo a seguir, solicitou 

ao Sr. Presidente a retirada do pedido de vista. Co-
locado em votação o requerimento do Vereador Luiz 
Gonzaga, para que se convidasse o Diretor do SAS, 
foi o mesmo APROVADO POR UNANIMIDADE. O Sr. 
Presidente disse que o vereador Sá Grise apresentou, 
da Tribuna, uma solicitação para que se convidasse o 
Secretário de Fazenda a comparecer em Plenário da 
Câmara para prestar esclarecimentos sobre sua pasta. 
O Presidente solicitou ao vereador Sá Grise formalizar 
o pedido. Pela Ordem, o vereador Luiz Gonzaga disse 
que o requerimento do vereador Sá Grise pode fazer 
com que se atrase a votação do projeto. Pela Ordem, 
o vereador Sá Grise disse que retirava a solicitação, 
muito embora entenda que a presença do Secretário 
de Fazenda seja essencial para se votar o projeto de 
reajuste dos servidores. Afirmou que mantém sua in-
tenção de votar favorável à emenda. Encerrada a dis-
cussão foi solicitada VISTA, pelo Vereador Márcio Zefe-
rino. Estando o projeto com prazo vencido, cumprindo 
o que determina o Regimento, o Sr. Presidente deter-
minou a chamada final dos Srs. Vereadores, conforme 
registro em livro próprio e, determinou o encerramen-
to da presente sessão. Não havendo oradores inscritos 
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 21h. Eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, Re-
dator de Atas em exercício, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador Ama-
rílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora Gracia 
Maria Araújo Gomes.
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