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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.620

“Dispõe sobre as atribuições da Subsecretaria de Trân-
sito e Mobilidade Urbana – SUTRAM, cria funções gra-
tificadas no âmbito do Órgão Executivo de Trânsito, e 
dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32, de 21 de fevereiro de 2014, e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Municí¬pio 
de Barbacena;
CONSIDERANDO a Municipalização do Trânsito no âm-
bito do Município de Barbacena;
CONSIDERANDO o disposto na Resolução CONTRAN 
nº 296;

DECRETA:
Art. 1º A Subsecretaria de Trânsito e Mobilidade Urba-
na - SUTRAM tem por objetivo proporcionar segurança 
e fluidez no trânsito viário e assegurar a qualidade dos 
sistemas de transportes, contribuindo para melhorar 
a qualidade de vida da sociedade e garantir o direito 
de ir e vir dos cidadãos no âmbito do Município de 
Barbacena.
Art. 2º Compete à Subsecretaria de Trânsito e Mobili-
dade Urbana – SUTRAM:
I - Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de 
trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - organizar, controlar, fiscalizar e gerenciar o sistema 
de trânsito e transportes no Município de Barbacena, 
observado o planejamento municipal, e coordenar a 
sua implementação;
III - implantar as medidas da Política Nacional de 
Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
IV - implantar e manter a sinalização nas vias públicas, 
no âmbito do Município de Barbacena;
V - coordenar e dirigir as atividades de engenharia, fis-
calização, operação, estatística e educação de trânsito 
e transportes no Município de Barbacena;
VI - propor e administrar a política tarifária;
VII - estabelecer e implantar política de educação para 
a segurança do trânsito;
VIII - promover e participar de projetos e programas 
de educação e segurança de trânsito de acordo com 
as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
IX - imprimir maior eficiência e eficácia ao transpor-
te público, promovendo um processo permanente de 
avaliação e modernização do mesmo;
X - participar do planejamento urbano, econômico e 
de outras áreas de interface com o planejamento de 
transportes, tráfego, trânsito e sistema viário;
XI - planejar e implantar medidas para redução da cir-
culação de veículos e reorientação do tráfego, com o 
objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
XII - articular-se com os demais órgãos do Sistema 
Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do 
respectivo CETRAN;
XIII - planejar, organizar, gerenciar e coordenar a exe-
cução, a delegação e o controle da prestação dos ser-
viços públicos relativos a transporte coletivo e indivi-
dual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário 
do Município de Barbacena, promovendo a adoção de 
medidas que visem os seus aperfeiçoamentos, moder-
nizações e racionalizações;
XIV - planejar, projetar, regulamentar e operar o trân-
sito de veículos, de pedestres e de animais, e promo-
ver o desenvolvimento da circulação e da segurança 
de ciclistas;
XV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos so-
bre os acidentes de trânsito e suas causas;
XVI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de po-
lícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policia-
mento ostensivo de trânsito, coordenando a sua exe-
cução, cuja fiscalização será executada por Agentes 
de Trânsito Municipais, credenciados e habilitados pela 
Autoridade de Trânsito Municipal e com as Polícias Civil 
e Militar, sendo que no caso dos dois últimos, será 

mediante convênio;
XVII – propor a celebração de convênios com órgãos 
e entidades públicas ou privadas, nas esferas munici-
pal, estadual e federal, visando à prestação de seus 
serviços;
XVIII – promover a articulação e estabelecimento de 
parcerias junto aos demais órgãos governamentais 
e sociais, visando a alcançar o fim público a que se 
destina;
XIX - implantar e gerir programas que envolvam a ge-
ração de receitas para o sistema, inclusive a explora-
ção de publicidade em qualquer elemento do sistema;
XX - operar, diretamente ou através de prepostos, por 
meio de permissão, autorização, concessão ou creden-
ciamento, os serviços de transporte público coletivo, 
de táxi, escolar, mototaxi, motofrete de lazer e outros 
afins que dependerem de autorização municipal, esta-
belecendo todas as condições de operação, inclusive 
programação de horários, tipos e características dos 
veículos e formas de delegação e exercendo controle 
sobre as condições de operação;
XXI - implantar, manter e operar sistema de estaciona-
mento rotativo pago nas vias públicas;
XXII - implantar e manter operacionalmente e finan-
ceiramente as Juntas Administrativas de Recursos 
de Infrações - JARI, unidades funcionais colegiadas 
responsáveis pela análise e julgamento dos recursos 
interpostos contra a aplicação de penalidades em de-
corrência de infração à legislação de trânsito, obede-
cidas às normas estatuídas no Código de Trânsito Bra-
sileiro – JARIT quanto às normas alusivas ao sistema 
de transporte público;
XXIII - promover o cadastro, a vistoria e a autoriza-
ção de veículos que operem no sistema municipal de 
transportes;
XXIV – aplicar, por meio de seus agentes, as penalida-
des de advertência por escrito e multa, por infrações 
de circulação, estacionamento e parada previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB; notificando os in-
fratores e arrecadando as multas que aplicar;
XXV - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e me-
didas administrativas cabíveis relativas a infrações por 
excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, 
bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
XXVI - fiscalizar o cumprimento da norma contida no 
art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, apli-
cando as penalidades e arrecadando as multas nele 
previstas;
XXVII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sis-
tema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação 
e compensação de multas impostas na área de sua 
competência, com vistas à unificação do licenciamen-
to, à simplificação e à celeridade das transferências de 
veículos e de prontuários dos condutores de uma para 
outra unidade da Federação;
XXVIII - registrar e licenciar, na forma da legislação, 
ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana 
e de tração animal, fiscalizando, autuando, aplicando 
penalidades e arrecadando multas decorrentes de in-
frações;
XXIX – credenciar empresas devidamente legalizadas 
para a prestação de serviços de remoção e guarda 
de veículos apreendidos em razão de cometimento de 
infrações de trânsito e transportes cometidas, contra-
riando legislação federal, estadual e municipal;
XL - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e ado-
tar medidas de segurança relativas aos serviços de 
remoção de veículos, escolta e transporte de carga 
indivisível;
XLI – promover a arrecadação dos valores prove-
nientes de estada e remoção de veículos e objetos, 
e escolta de veículos de cargas superdimensionadas 
ou perigosas; 
XLIII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e 
ruídos produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, além de dar apoio às ações específicas de 
órgão ambiental local, quando solicitado;
XLIV - autorizar interdições e desvios de tráfego no 
sistema viário municipal;
XLV - executar, diretamente ou mediante delegação, a 
atividade de inspeção veicular em veículos que depen-
dam de autorização municipal para circulação;

XLVI - analisar os projetos de construções que, pela 
sua natureza, sejam pólos geradores de tráfego, nos 
termos previstos no art. 95 do Código de Trânsito Bra-
sileiro;
XLVII - analisar os projetos de construções que, pela 
sua natureza interfiram na circulação de veículos e pe-
destres no âmbito municipal, priorizando a segurança 
e preservando o direito de ir e vir dos cidadãos;
XLVIII - auxiliar a Defesa Civil do Município quando 
da ocorrência de calamidade pública ou situação de 
emergência, prestando apoio e auxílio necessários ao 
restabelecimento da ordem;
XLIX - executar serviço de apoio e fiscalização nos 
eventos promovidos pelo Município de Barbacena;
L - definir políticas de capacitação dos recursos hu-
manos dos servidores ligados à área de transporte e 
trânsito, visando à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados;
LI - promover a preservação dos bens, serviços, ins-
talações e equipamentos que integram o patrimônio 
público municipal e estão sob sua responsabilidade;
LII - o desempenho de outras competências afins.
Art. 3º São atribuições do Subsecretário de Trânsito e 
Mobilidade Urbana – SUTRAM:
I - apresentar à Secretaria da Chefia de Gabinete do 
Prefeito a proposta de orçamento anual da SUTRAM;
II - aprovar a outorga, mediante processo licitatório, a 
cessão, transferência e cassação de permissão, autori-
zação ou credenciamento;
III - praticar atos de administração de pessoal no 
âmbito da SUTRAM, podendo delegar, no todo ou em 
parte, quaisquer dessas atribuições;
IV - coordenar e supervisionar os trabalhos da SU-
TRAM, podendo delegar a qualquer um dos Gerentes 
as atribuições de sua competência;
V - indicar os ocupantes de cargo ou função de con-
fiança da SUTRAM, cuja nomeação dar-se-á por ato do 
Chefe do Poder Executivo;
VI - promover, por intermédio das divisões da Subse-
cretaria, os estudos técnicos necessários à captação 
de recursos externos e supervisionar a sua aplicação;
VII – solicitar a abertura de licitação quando neces-
sário;
VIII - representar a SUTRAM na assinatura de con-
vênios, contratos, demais acordos e seus respectivos 
aditamentos, quando necessário;
IX - emitir ordens de serviços e determinações de sua 
competência;
X - indicar, na falta ou impedimento ocasional ou tem-
porário de ocupante de cargo comissionado, o subs-
tituto deste;
XI - articular-se com órgãos públicos e privados, vi-
sando o conhecimento de planos, programas, projetos 
e respectivos financiamentos de transporte, tráfego, 
trânsito e sistema viário;
XII – propor ao Secretário da Chefia de Gabinete do 
Prefeito, para sua respectiva aprovação:
a) os ajustes e alterações na estrutura organizacional 
da SUTRAM, criando, extinguindo ou transformando 
unidades funcionais;
b) as diretrizes, condições e normas gerais relativas a 
transporte, tráfego, trânsito e sistema viário do Muni-
cípio de Barbacena;
c) o regulamento de prestação por terceiros dos servi-
ços de transporte público municipal;
d) a política tarifária;
e) a política de arrecadação de penalidades pecuniá-
rias aplicadas a participantes do sistema de transporte 
público e tráfego;
f) os coeficientes e os índices de consumo das plani-
lhas de custos;
g) o reajuste das tarifas por atualização geral ou por 
alteração dos coeficientes e índices de consumo das 
planilhas de custo ou ainda por repasse de aumento 
de combustível;
h) a participação de servidores em cursos, visitas téc-
nicas, congressos, seminários ou outros eventos no 
exterior;
i) a destinação dos recursos do Fundo Municipal de 
Trânsito e Transportes - FMTT;
j) propor a celebração de convênios com órgãos e en-
tidades públicas ou privadas, nas esferas municipal, 
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estadual e federal, visando à prestação de seus ser-
viços;
XIII - implantar e manter operacionalmente e finan-
ceiramente as Juntas Administrativas de Recursos 
de Infrações - JARI, unidades funcionais colegiadas 
responsáveis pela análise e julgamento dos recursos 
interpostos contra a aplicação de penalidades em de-
corrência de infração à legislação de trânsito, obede-
cidas às normas estatuídas no Código de Trânsito Bra-
sileiro – JARIT quanto às normas alusivas ao sistema 
de transporte público;
XIV – promover a articulação e estabelecimento de 
parcerias junto aos demais órgãos governamentais 
e sociais, visando a alcançar o fim público a que se 
destina;
XV – conceder o registro e licenciamento, na forma 
da legislação, de ciclomotores, veículos de tração e 
propulsão humana e de tração animal;
XVI – autorizar o credenciamento de empresas devi-
damente legalizadas para a prestação de serviços de 
remoção e guarda de veículos apreendidos em razão 
de cometimento de infrações de trânsito e transportes 
cometidas, contrariando legislação federal, estadual e 
municipal;
XVII – autorizar o credenciamento dos serviços de 
escolta e adotar medidas de segurança relativas aos 
serviços de remoção de veículos, escolta e transporte 
de carga indivisível;
XVIII – promover a arrecadação dos valores prove-
nientes de estada e remoção de veículos e objetos, 
e escolta de veículos de cargas superdimensionadas 
ou perigosas;
XIX - definir políticas de capacitação dos recursos hu-
manos dos servidores ligados à área de transporte e 
trânsito, visando à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados;
XV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe do Executivo Municipal.
Art. 4º A Gerência Operacional da SUTRAM tem como 
atribuições:
I – apoiar e assessorar o Subsecretário de Trânsito 
e Mobilidade Urbana - SUTRAM no exercício de suas 
competências; 
II – organizar e controlar as escalas de serviços da 
SUTRAM; 
III – realizar o controle de freqüência dos servidores 
lotados na SUTRAM; 
IV – organizar o apoio operacional da SUTRAM aos 
eventos realizados pelo Município ou por particulares;
V – executar as funções administrativas de controle 
da tramitação de documentos destinados à SUTRAM;
VI - promover a preservação dos bens, serviços, ins-
talações e equipamentos que integram o patrimônio 
público municipal e estão sob a responsabilidade da 
SUTRAM;
VII – exercer outras funções que lhe venham a ser 
delegadas pelo Subsecretário de Trânsito e Mobilidade 
Urbana - SUTRAM.
Art. 5º Ficam criadas na estrutura do Órgão Executivo 
de Trânsito do Município de Barbacena, as seguintes 
funções:
I - Gerência de Engenharia, Sinalização e Fiscalização 
de Trânsito - GESFI;
II - Gerência de Educação para o Trânsito e Estatís-
tica - GETE;
III - Gerência de Transportes - GETRAN.
§ 1º A Gerência de Engenharia, Sinalização e Fiscaliza-
ção de Trânsito – GESFI tem como atribuições:
I - implantar e manter a sinalização nas vias públicas, 
no âmbito do Município de Barbacena;
II - coordenar e dirigir as atividades de engenharia 
e fiscalização do trânsito no Município de Barbacena;
III - participar do planejamento urbano, econômico e 
de outras áreas de interface com o planejamento de 
transportes, tráfego, trânsito e sistema viário;
IV - planejar e implantar medidas para redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com 
o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
V - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos, de pedestres e de animais, e promover 
o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas;

VI - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia 
ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento 
ostensivo de trânsito, coordenando a sua execução, 
cuja fiscalização será executada por Agentes de Trân-
sito Municipais, credenciados e habilitados pela Au-
toridade de Trânsito Municipal e com as Polícias Civil 
e Militar, sendo que no caso dos dois últimos, será 
mediante convênio;
VII - implantar, manter e operar sistema de estaciona-
mento rotativo pago nas vias públicas;
VIII – aplicar, por meio de seus agentes, as penalida-
des de advertência por escrito e multa, por infrações 
de circulação, estacionamento e parada previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro - CTB; notificando os in-
fratores e arrecadando as multas que aplicar;
IX - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medi-
das administrativas cabíveis relativas a infrações por 
excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, 
bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
X - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 
95, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, aplicando 
as penalidades e arrecadando as multas nele previs-
tas;
XI – promover a integração com outros órgãos e en-
tidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de 
arrecadação e compensação de multas impostas na 
área de sua competência, com vistas à unificação 
do licenciamento, à simplificação e à celeridade das 
transferências de veículos e de prontuários dos condu-
tores de uma para outra unidade da Federação;
XII – fiscalizar os serviços de remoção de veículos, 
escolta e transporte de carga indivisível;
XIII – fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ru-
ídos produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, além de dar apoio às ações específicas de 
órgão ambiental local, quando solicitado;
XIV - autorizar interdições e desvios de tráfego no sis-
tema viário municipal;
XV - analisar os projetos de construções que, pela 
sua natureza, sejam pólos geradores de tráfego, nos 
termos previstos no art. 95 do Código de Trânsito Bra-
sileiro;
XVI - analisar os projetos de construções que, pela sua 
natureza interfiram na circulação de veículos e pedes-
tres no âmbito municipal, priorizando a segurança e 
preservando o direito de ir e vir dos cidadãos;
XVII - executar serviço de apoio e fiscalização nos 
eventos promovidos pelo Município de Barbacena;
§ 2º A Gerência de Educação para o Trânsito e Estatís-
tica – GETE tem por atribuições:
I - estabelecer e implantar política municipal de edu-
cação para a segurança do trânsito;
II - promover e participar de projetos e programas de 
educação e segurança de trânsito de acordo com as 
diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
III - coletar dados estatísticos e elaborar estudos so-
bre os acidentes de trânsito e suas causas;
IV – promover ações de capacitação dos recursos hu-
manos dos servidores ligados à área de transporte e 
trânsito, visando à melhoria da qualidade dos serviços 
prestados;
§ 3º A Gerência de Transportes – GETRAN tem como 
atribuições:
I - propor e administrar a política tarifária do trans-
porte público;
II – adotar medidas para imprimir maior eficiência e 
eficácia ao transporte público, promovendo um pro-
cesso permanente de avaliação e modernização do 
mesmo;
III - participar do planejamento urbano, econômico e 
de outras áreas de interface com o planejamento de 
transportes, tráfego, trânsito e sistema viário;
IV - planejar, organizar, gerenciar e coordenar a exe-
cução, a delegação e o controle da prestação dos ser-
viços públicos relativos a transporte coletivo e indivi-
dual de passageiros, tráfego, trânsito e sistema viário 
do Município de Barbacena, promovendo a adoção de 
medidas que visem os seus aperfeiçoamentos, moder-
nizações e racionalizações;
V - implantar e gerir programas que envolvam a gera-

ção de receitas para o sistema, inclusive a exploração 
de publicidade em qualquer elemento do sistema;
VI - operar, diretamente ou através de prepostos, por 
meio de permissão, autorização, concessão ou creden-
ciamento, os serviços de transporte público coletivo, 
de táxi, escolar, mototaxi, motofrete de lazer e outros 
afins que dependerem de autorização municipal, esta-
belecendo todas as condições de operação, inclusive 
programação de horários, tipos e características dos 
veículos e formas de delegação e exercendo controle 
sobre as condições de operação;
VII - promover o cadastro, a vistoria e a autoriza-
ção de veículos que operem no sistema municipal de 
transportes;
VIII - executar, diretamente ou mediante delegação, a 
atividade de inspeção veicular em veículos que depen-
dam de autorização municipal para circulação;
Art. 6º As funções criadas neste decreto são privativas 
de servidores efetivos que farão jus à gratificação pre-
vista na Lei Delegada nº 32, de 2013.
Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de maio de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.621

“Altera a redação dos artigos 6º, 19, 79 e 85 do Re-
gulamento do Serviço de Transporte Escolar, aprovado 
pelo Decreto nº 7.555, de 02 de janeiro 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 art. 26, I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena, 

DECRETA:
Art. 1º O art. 6º do Regulamento do Serviço de Trans-
porte Escolar, aprovado pelo Decreto nº 7.555, de 02 
de janeiro de 2014, passa a viger com a seguinte re-
dação:
“Art. 6º É vedado aos titulares autorizatários e con-
dutores autorizatários, manter vínculo empregatício 
na Administração Direta ou Indireta do Município de 
Barbacena.”
Art. 2º O Parágrafo único do Artigo 19 do Regulamen-
to do Serviço de Transporte Escolar, aprovado pelo 
Decreto nº 7.555, de 02 de janeiro de 2014, passa a 
vigorar com a seguinte redação:
“Parágrafo único. O autorizatário deverá manter no 
veículo lista contendo relação atualizada dos alunos 
que estão sendo transportados, com dados individu-
ais como nome, endereço e número de telefone para 
contato, os quais possam ser utilizados para fazer face 
às emergências.”
Art. 3º O artigo 79 do Regulamento do Serviço de 
Transporte Escolar, aprovado pelo Decreto nº 7.555, 
de 02 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
“Art. 79 Caberá ao responsável legal pelo Órgão Exe-
cutivo de Trânsito e Transportes, no caso da infração 
regulamentar tipificada neste Regulamento e com pe-
nalidade de cassação da Autorização ou de registro de 
condutor, excetuando a situação prevista no Art.81, 
após processo administrativo no qual será garanti-
do o contraditório e a ampla defesa, considerando o 
prontuário do processado, decidir pela aplicação das 
seguintes penalidades:
I - multa no valor de 21 (vinte e uma) UFMB e anota-
ção de 4 (quatro) pontos no prontuário.
II - suspensão da Autorização e/ou do Registro do 
Condutor e/ou do Registro de Monitor(a), pelo prazo 
de até 30 (trinta) dias e anotação de 08 (oito) pontos 
no prontuário;
III - cassação da Autorização e/ou do Registro do Con-
dutor e/ou do Registro de Monitor(a).
§ 1º As penas previstas nas alíneas “a” e “b” do inciso 
III do artigo 78, poderão ser aplicadas cumulativa-
mente com anotação de 12 (doze) pontos no pron-
tuário.
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PORTARIA Nº 16.271 - REVOGAR a designação de Fa-
bricia Tostes Sanches, para exercer a função gratifica-
da de Coordenadora do CREAS, constante da Portaria 
nº 16.236, de 26 de maio de 2014, a partir desta data. 
Barbacena, 13 de junho de 2014.

PORTARIA N° 16.272 - DESIGNAR Kênnia Rodrigues 
Nézio Azevedo, para exercer a função gratificada de 
Coordenadora do CREAS, nível FG-1, na Secretaria 
Municipal de Coordenação de Programas Sociais - SE-
COPS, a partir desta data. Barbacena, 13 de junho 
de 2014.

PORTARIA Nº 16.273 - RATIFICAR as Portarias nºs. 
081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 
092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102, 
103, 104, 105 e 106/2014, da lavra do Diretor-Geral 
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, 
e 49, de 11 de abril de 2013. Barbacena, 13 de junho 
de 2014.

PORTARIA Nº 16.274 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta por José Francisco Vidigal Silveira, Emiliano 
Furtado Campos e Tiago Siqueira Mota, para, sob a 
presidência do primeiro, proceder aos estudos sobre 
o Terminal Rodoviário “Engenheiro Simão Gustavo 
Tamm”, com vistas a analisar proposta da EMGETER 
acerca da viabilidade de sua terceirização, a partir des-
ta data. Barbacena, 13 de junho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial o § 8º, do art. 15 da Lei 
Federal nº 8.666/93 e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.275 - 1 – REVOGAR as designações 
contidas na Portaria nº 15.590 de 2014; 2 – DESIG-
NAR para, sob a presidência do primeiro, compor a 
Comissão Especial de Reajustamento de Preços da 
Prefeitura Municipal de Barbacena, os seguintes servi-
dores: TI TULARES: - Pablo Herthel Candian. - Priscila 
Versiani Sena. - Míriam de Paiva Damasceno Ladeira. 
SUPLENTES: - Simone Rodrigues da Costa. - Ludmila 
Maria Ribeiro da Silva Nascimento. 3 – DISPOR que a 
presente Portaria entre em vigor a partir desta data. 
Barbacena, 13 de junho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 4.293, de 2010; e na forma do art. 26, II 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.276 - 1 – DESIGNAR, para compor 
a Junta Administrativa de Recursos de Infração do 
Município, na forma do artigo 2º, do Anexo I do De-
creto Municipal n.º 7.590, de 06 de março de 2014, 
os seguintes membros: I – Titular: Wanderley José 
Miranda; Suplente: Luiz Henrique Cobucci. II – Titular: 
Marcelo de Almeida; Suplente: Odilon Grossi Couto. 
III – Titular: Reynaldo Humberto de Abreu Simões; 
Suplente: Carlos Eduardo Delben da Cruz Machado. 
2 – DESIGNAR, para responder pela presidência da 
Junta Administrativa de Recursos de Infração do Mu-
nicípio – JARI, o Sr. Wanderley José Miranda e, no 
seu impedimento, o Sr. Reynaldo Humberto de Abreu 
Simões. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor na data de sua publicação. Barbacena, 13 de 
junho 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 16.277 - DESIGNAR a Comissão Especial 
incumbida da Gerência do Programa “Recuperação do 
Córrego da Rua Bahia” composta por Emiliano Furtado 
Campos, Carlos Bertone de Almeida Campos, Giovan-
na Zappa Barbosa e Domingos Sávio Abritta Lourenço, 

EXTRATO DE PORTARIAS 
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL
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 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.262 - CONCEDER aposentadoria 
por tempo de contribuição, com proventos integrais, 
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº 
41/2003, à servidora Maura de Paiva Lopes, Matrícula 
nº 5737, CPF nº 410.727.586-87, no Cargo de Moni-
tora, nível B-14, apostilada nos vencimentos do nível 
CEC-A, conforme Parecer nº 222/2014, exarado pela 
Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 
03.05.2014. Barbacena, 29 de maio de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

§ 2º Em se tratando de monitor(a) ou condutor auxi-
liar na aplicação da alínea “c” serão anotados 12 pon-
tos no prontuário do Autorizatário.”
Art. 4º O artigo 85 do Regulamento do Serviço de 
Transporte Escolar, aprovado pelo Decreto nº 7.555, 
de 02 de janeiro de 2014, passa a vigorar com a se-
guinte redação:
“Art. 85 O parcelamento de multa referente a infra-
ções previstas neste Regulamento poderá ser efetu-
ado em quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas.
§ 1º A notificação enviada aos operadores do serviço 
indicará a possibilidade de opção pelo pagamento in-
tegral ou parcelado.
§ 2º Haverá parcelamento somente para as multas 
previstas com valor igual ou maior ao valor inicial do 
grupo 4 (quatro) dos artigos 72 a 74 deste Regula-
mento.
§ 3º O pagamento da primeira parcela indicará a ade-
são do Autorizatário ao parcelamento da multa.
§ 4º Recebida a informação do pagamento da primeira 
parcela o Órgão Executivo de Trânsito e Transportes 
ou Município emitirá as guias referentes às demais 
parcelas de uma única vez, cujos vencimentos se da-
rão em 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias 
contados da data limite do primeiro pagamento. 
§ 5º O não-pagamento de qualquer parcela devida por 
período superior a 30 (trinta) dias implicará no venci-
mento imediato do valor restante da multa.”
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de maio de 2014; 
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30. 

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO  MUNICIPAL Nº 7.626

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 
Constituição do Município de Barbacena; 

DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo, na Admi-
nistração Pública Municipal Direta e Indireta dentro 
das comemorações do Feriado de Corpus Christi, o 
seguinte dia, com exceção para os serviços essenciais:
- 20 de junho de 2014 – sexta-feira;
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
assinatura.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de junho de 2014; 
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

SECRETARIA DA CHEFIA DE
GABINETE DO PREFEITO

- SEGAB
Secretário: Antônio Carlos Suppes Doorgal de 

Andrada
EDITAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Cassação de permissões de transporte escolar autô-
nomo.
A Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito - SE-
GAB, por intermédio da Subsecretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana – SUTRAM, em conformidade 
com o disposto no art. 136, inciso I, da Lei Federal 
nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), e no art. 
60, do Regulamento do Serviço de Transporte Escolar 
aprovado pelo Decreto Municipal nº 7.555, de 02 de 
janeiro de 2014, faz saber que foram homologados 
os procedimentos administrativos de cassação das 
permissões de transporte escolar autônomo abaixo 
relacionadas:
1 - Maria Nilsa Pereira - Carro n.º 005 - Permissão 
55.110.01. 2 - José Fiorino - Carro n.º 006 - Permissão 
55.111.01. 3 - Patrícia de Faria Miranda da Rocha e 
Silva - Carro n.º 008 - Permissão 55.114.01. 4 - Miguel 
Arcanjo do Nascimento - Carro n.º 012 - Permissão 
55.121.01. 5 - Valdete Cardoso de Miranda Nascimen-
to - Carro n.º 016 - Permissão 55.126.01. 6 - Elizabe-
th Brenda de Figueiredo - Carro n.º 020 - Permissão 
55.135.01. 7 - Adinilson Paiva de Siqueira - Carro n.º 
023 - Permissão 55.162.01. 8 - Edson Wander de Car-
valho - Carro n.º 029 - Permissão 55.195.01. 9 - Ales-
sandro José dos Santos - Carro n.º 031 - Permissão 
55.204.01. 10 - Vicente Nicolau Viana - Carro n.º 035 - 
Permissão 55.246.01. 11 - Sandro José Pereira Fiorino 
- Carro n.º 042 - Permissão 55.222.01. 12 - Wander-
lanya Isabel Campos Cruz - Carro n.º 054 - Permissão 
55.130.01. 13 - Pedro Henrique Serrano Cobuci - Carro 
n.º 059 - Permissão 55.249.01. 14 - José Arlindo Pe-
reira - Carro n.º 061 - Permissão 55.259.01. 15 - José 
Alex da Silva - Carro n.º 065 - Permissão 55.251.01. 
16 - Aparecida Amélia de Oliveira - Carro n.º 067 - 
Permissão 55.268.01. 17 - Patrícia Cristina dos Santos 
Pschoalini - Carro n.º 070 - Permissão 55.264.01. 18 
- Gilcelayne Tomé Borges Cunha - Carro n.º 076 - Per-
missão 55.255.01. 19 - Maria Paulina da Silva - Carro 
n.º 077 - Permissão 55.263.01. 20 - Rossana Passos 
de Oliveira - Carro n.º 079 - Permissão 55.265.01. 21 
- Valtecir Augusto do Nascimento - Carro n.º 082 - 
Permissão 55.269.01.

Barbacena, 04 de junho de 2014

encarregada de supervisionar, fiscalizar e acompanhar 
a implantação do projeto financiado pelo Contrato nº 
179.685/14 celebrado entre o Município e o Banco de 
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG, 
a partir desta data.  Barbacena, 13 de junho de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº. 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.278 - EXONERAR Raquel da Cruz 
Dornelas, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Coordenadora Executiva – CODEX/VICE, no Gabinete 
do Vice-Prefeito, a partir desta data. Barbacena, 13 de 
junho de 2014.

PORTARIA Nº 16.279 - NOMEAR Carolina Souza Pe-
trocchi Rezende, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Coordenadora Executiva – CODEX/
VICE, no Gabinete do Vice-Prefeito, a partir desta 
data. Barbacena, 13 de junho de 2014.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

139- EXONERANDO, SOCRATES FRANCISCO LOPES 
DE OLIVEIRA  do cargo em comissão de Assessor Par-
lamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotado no Gabinete da Vereadora Marilene de 
Almeida Franco, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a 
partir de 02 de Junho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRA-
DE – PRESIDENTE

140 – EXONERANDO, ALBERT CRISTOFHER SILVA 
CUNHA ANDRADE do cargo em comissão de Agente  
de Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro 
de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete da Ve-
readora Marilene de Almeida Franco, de acordo com 
a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada 
pela Lei 4467/13, a partir de 02 de Junho - VEREADOR 
AMARÍLIO ANDRADE – PRESIDENTE

141 – EXONERANDO,  RENATO NAZARENO DA SILVA 
do cargo em comissão de Secretário de Gabinete de 
Vereador, Símbolo CLC-3, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotado no Gabinete da Vereadora Marilene de 

Extrato do Terceiro Termo aditivo ao Contrato 
012/2011 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Copygraph 
Serviços Ltda -   CNPJ.: 01.541.266/0001-04. Ob-
jeto: A Cláusula Terceira – Do Preço, passa a viger 
com a seguinte redação: “ ... O preço unitário é de R$ 
0,0337053 ( trezentos e trinta e sete mil cinqüenta e 
três décimos de milésimos de real), perfazendo o valor 
máximo mensal de R$ 1.853,7915 (um mil e cinqüenta 
e três reais e sete mil novecentos e quinze décimos de 

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO DE DIS-
PENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO 051/2014 - DL 
007/2014 - Objeto: aquisição de peças e extensão 
de garantia para upgrade de equipamentos servi-
dores DELL. Contratado: DELL COMPUTADORES DO 
BRASIL LTDA – CNPJ 72.381.189/0001-10. Valor to-
tal despesa R$47.157,70 (quarenta e sete mil cento 
e cinqüenta e sete reais e setenta centavos). Barba-
cena, 18/06/2014. Antonio Carlos Andrada – Prefeito 
Municipal. 

EXTRATO DE PROCESSO
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS

MUNICÍPIO DE BARBACENA - O Prefeito Municipal, 
no uso de suas atribuições legais; CONSIDERANDO 
que se encerraram os atos procedimentais da Concor-
rência Pública nº 001/2013, Processo Administrativo 
062/13, cujo objeto é a contratação de empresa que 
irá operar os serviços de transporte coletivo urbano, 
rural e distrital de passageiros no Municipio; CONSI-
DERANDO que a Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria nº 15.945 de 31 de janeiro de 
2014, declarou vencedora a licitante Cidade das Rosas 
Transporte Coletivo Ltda., CNPJ 18.365.700/0001-45, 
conforme a ata de julgamento datada de 11 de ju-
nho de 2.014 e submetida a apreciação do Executivo 
Municipal para homologação do resultado; CONSIDE-
RANDO o parecer 323/2014 da Consultoria Geral do 
Municipio e ainda o parecer 058/2014 da Advocacia 
Geral do Município e encampando as razões e motiva-
ções nele lançados, no sentido de que o procedimento 
transcorreu com estrita observância do edital e das 
exigências da legislação que rege a matéria; CONSI-
DERANDO que não houve interposição de recurso de 
qualquer licitante contra a decisão da Comissão Per-
manente de Licitação que julgou as propostas e de-
clarou a vencedora; DELIBERA homologar o resultado 
da Concorrência Pública em referência, que declarou 
vencedora a empresa Cidade das Rosas Transporte 
Coletivo Ltda., e determinar que este ato de homo-
logação seja publicado em órgão  oficial de imprensa, 
para, uma vez cumpridas as formalidades legais, ser 
assinado o contrato de concessão entre o Municipio de 
Barbacena e a licitante vencedora, adjudicando-se a 
ela a prestação dos serviços de transporte coletivo de 
passageiros. Publique-se, na forma da Lei. Barbacena, 
16 de junho de 2014. Antônio Carlos Doorgal de An-
drada - Prefeito Municipal de Barbacena/MG.

SAS – PRC 016/2014 – PP 013/2014 SAS – Objeto: RE-
GISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição 
de pó de café, açúcar e refrigerante. Vencedor: PADA-
RIA BOM GOSTO LTDA – ME. CNPJ 23.167.802/0001-
96, item 01 R$7,10 E item 02 R$7,50. 17/06/2014. 
Luís Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

SAS – PRC 019/2014 - PP 015/2014 SAS – Objeto: 
aquisição de materiais de construção. Vencedor: 
PREDAPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 
17.087.222/0001-96, itens de 01 a 11; itens 16 a 20; 
itens 22 a 37; itens 40 a 54; itens 56 a 59; itens 63 
a 82. Valor total da licitação R$21.324,59. Barbacena, 
17/06/2014. Luís Álvaro Abrantes Campos – Diretor 
Geral do SAS.

milésimos de real). Valor total: R$ 22.245,4980. Data 
de assinatura: 25/04/2014. Vigência: 12 meses. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, Diogo Sie Carreiro Lima e Leonardo Lhamas 
dos Santos. 

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato 023/2011 
- Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde 
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Senna Figuei-
redo Empreendimentos Imobiliários Ltda –  CNPJ.: 
17.076.928/001-52. Objeto: Prorrogação da vigência 
e a redução do valor locatício previsto no Contrato de 
Locação de Bem imóvel n.º 023/2011. Data de assina-
tura: 14/05/2014. Vigência: 06 meses a partir da data 
de assinatura. Nome das partes que assinam: Antonio 
Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e 
Marcio Aguiar de Senna Figueiredo.

Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato 002/2010 
- Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde 
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Pedro Henri-
que Vidigal Costa –  CPF.: 068.339.676-52. Objeto: 
Prorrogação da vigência do Contrato original para 
mais 12 meses. Data de assinatura: 13/01/2014. Vi-
gência: 16/01/2014 à 15/01/2015. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José 
Orleans da Costa e Pedro Henrique Vidigal Costa.

Extrato de Termo de Apostilamento ao Contrato de 
n.º 012/2014 - Contratante: Município de Barbacena 
– CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Comercial 
Belvedere Ltda -   CNPJ.: 17.095.043/0001-09. Refe-
rencia: Apostilamento para adequação da dotação or-
çamentária para o exercício de 2014. Nome das partes 
que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José 
Orleans da Costa.

Extrato Primeiro Termo Aditivo à Contratualização 
001/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de 
Saúde Pública SESAP, através do Fundo Municipal de 
Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Institu-
to de Maternidade Assistência a Infância e Policlínica 
de Barbacena - IMAIP  –  CNPJ.: 17.084.005/0001-42. 
Objeto: Aditamento da Cláusula Terceira – Do Orça-
mento e dos Recursos Financeiros, do Contrato Ori-
ginal, e dos subitens 1.7.3 e 1.7.4 do Item I – Regras 
e Cronogramas de Pagamentos, do Anexo Técnico II 
– Sistema de Pagamento, e adequações do instrumen-
to original. Data de assinatura: 10/11/2013. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, José Orleans da Costa e Alexandre Eugênio 
Bias Fortes.

Extrato Segundo Termo Aditivo à Contratualização 
001/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de 
Saúde Pública SESAP, através do Fundo Municipal de 
Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Institu-
to de Maternidade Assistência a Infância e Policlínica 
de Barbacena - IMAIP  –  CNPJ.: 17.084.005/0001-42. 
Objeto: Aditamento da Cláusula Sétima – Da Vigência  
para prorrogar o prazo de vigência do instrumento ori-
ginal pelo período de 60 (sessenta) dias, a vencer em 
01/03/2014. Data de assinatura: 30/12/2013. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, José Orleans da Costa e Alexandre Eugênio 
Bias Fortes.

Extrato Terceiro Termo Aditivo à Contratualização 
001/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de 
Saúde Pública SESAP, através do Fundo Municipal de 
Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Institu-
to de Maternidade Assistência a Infância e Policlínica 
de Barbacena - IMAIP  –  CNPJ.: 17.084.005/0001-42. 
Objeto: Aditamento da Cláusula Sétima – Da Vigência  
para prorrogar o prazo de vigência do instrumento ori-

Antonio Carlos Suppes Doorgal de Andrada
Secretário da Chefia de Gabinete do Prefeito - SEGAB

Carlos Alberto Soares
Subsecretário de Trânsito e Mobilidade Urbana - SUTRAM

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

ginal pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir da 
data de assinatura. Data de assinatura: 28/02/2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, José Orleans da Costa e Alexandre Eugê-
nio Bias Fortes. 

Extrato Quarto Termo Aditivo à Contratualização 
001/2013 - Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de 
Saúde Pública SESAP, através do Fundo Municipal de 
Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Institu-
to de Maternidade Assistência a Infância e Policlínica 
de Barbacena - IMAIP  –  CNPJ.: 17.084.005/0001-42. 
Objeto: Aditamento da Cláusula Sétima – Da Vigência  
para prorrogar o prazo de vigência do instrumento ori-
ginal pelo período de 60 (sessenta) dias, a partir da 
data de assinatura. Data de assinatura: 28/04/2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, José Orleans da Costa e Alexandre Eugê-
nio Bias Fortes.

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato 002/2011 
- Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde 
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saúde 
CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Ivone Gonçal-
ves Couto Viana Santos  –  CPF.: 075.470.483-15. Ob-
jeto: Prorrogação da vigência constante na Cláusula 
Segunda – Do Prazo do Contrato originário por mais 
12 (doze) meses e consignar futuras dotações orça-
mentárias. Data de assinatura: 13/12/2013. Nome das 
partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andra-
da, José Orleans da Costa e Ivone Gonçalves Couto 
Viana Santos.



Almeida Franco, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a 
partir de 02 de Junho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRA-
DE – PRESIDENTE

142 – NOMEANDO,  SÓCRATES FRANCISCO LOPES DE 
OLIVEIRA para exercer o cargo em comissão de Se-
cretário de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-3, do 
Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete 
da Vereadora Marilene de Almeida Franco, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modifi-
cada pela Lei 4467/13, em decorrência da exoneração 
de Renato Nazareno da Silva, a partir de 02 de Junho 
- VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE – PRESIDENTE

143 – NOMEANDO,  ALBERT CRISTOFHER SILVA 
CUNHA ANDRADE para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro 
de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete da Ve-
readora Marilene de Almeida Franco, de acordo com 
a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada 
pela Lei 4467/13, em decorrência da exoneração de 
Sócrates Francisco Lopes de Oliveira, a partir de 02 
de Junho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE – PRE-
SIDENTE

144 – NOMEANDO, RENATO NAZARENO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotado no Gabinete da Verea-
dora Marilene de Almeida Franco, de acordo com a Lei 
Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela 
Lei 4467/13, em decorrência da exoneração de Albert 
Cristofher Silva Cunha Andrade, a partir de 02 de Ju-
nho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE – PRESIDENTE

145 – EXONERANDO,  JOSÉ JORGE RIBEIRO  do car-
go em comissão de Agente de Gabinete Parlamentar, 
Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, 
lotado no Gabinete do Vereador José Jorge Emídio, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente 
modificada pela Lei 4467/13, a partir de 02 de Junho - 
VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE – PRESIDENTE

146 – NOMEANDO, JOSÉ OTÁVIO DE MEDEIROS para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 

Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jor-
ge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decor-
rência da exoneração de José Jorge Ribeiro, a partir 
de 02 de Junho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE – 
PRESIDENTE

148 – EXONERANDO,  JULIANA APARECIDA VIEIRA do 
cargo em comissão de Assessora Parlamentar, Símbolo 
CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada no 
Gabinete do Vereador José Jorge Emídio, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modifi-
cada pela Lei 4467/13, a partir de 06 de Junho - VERE-
ADOR AMARÍLIO ANDRADE – PRESIDENTE

149 – EXONERANDO, JOSÉ FERNANDO DO NASCI-
MENTO  do cargo em comissão de Agente de Gabinete 
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jor-
ge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 
06 de Junho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRADE – PRE-
SIDENTE

150 – NOMEANDO, JOSÉ FERNANDO NASCIMENTO 
para exercer o cargo em comissão de Assessor par-
lamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jorge 
Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decor-
rência da exoneração de Juliana Aparecida Vieira, a 
partir de 06 de Junho - VEREADOR AMARÍLIO ANDRA-
DE – PRESIDENTE

151 – NOMEANDO, NILMA AFONSO BATISTA LEMOS 
para exercer o cargo em comissão de Agente de Gabi-
nete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador 
José Jorge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em decorrência da exoneração de José Fernando Nas-
cimento, a partir de 06 de Junho - VEREADOR AMARÍ-
LIO ANDRADE – PRESIDENTE

RESOLUÇÃO Nº. 347/2014 - A Presidência da Câmara 
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso 
IV da Constituição do Município de Barbacena, pro-
mulga a seguinte: RESOLUÇÃO: “Estabelece horário 
especial às sessões ordinárias da Câmara Municipal 
de Barbacena nos jogos da seleção brasileira durante 
a copa do mundo de 2014 e dá outras providências”. 
Art. 1º. Fica estabelecido o horário especial das ses-
sões ordinárias da Câmara Municipal de Barbacena 
nos jogos da seleção brasileira durante a copa do 
mundo de 2014.  Parágrafo único. O horário na 1ª 
fase que vier a coincidir com os dias das sessões ordi-
nárias, será transferido para a parte da manhã, a ser 
decidido entre o Presidente da Câmara e os lideres da 
maioria e minoria. Art. 2º. Caso a seleção brasileira 
passe para as fases de oitavas, quartas, semifinal e 
final, cabe ao Presidente da Câmara e os líderes da 
maioria e minoria a fixação do horário das sessões 
ordinárias. Parágrafo único. Se essas fases venham 
coincidir com os dias das sessões ordinárias, poderão 
ser realizadas no dia útil seguinte, no horário previsto 
no Regimento Interno. Art. 2º. Esta Resolução en-
tra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do 
Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 17 de junho de 2014, 172º ano da Revolução 
Liberal, 84º da Revolução de 30. Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade - Presidente. (Projeto de Resolu-
ção nº. 009/14 – Autoria Vários Vereadores )

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

SECRETARIA DA CASA CIVIL
Secretário-Chefe: José Augusto de Oliveira Penna 

Naves
AVISO

O E-dob publicado no dia 17 de junho de 2014 - Edi-
ção extra fica sem efeito, considerando que foi dispo-
nibilizado sem a revisão e chancela da Secretaria da 
Casa Civil.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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