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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.053

“Regulamenta a aplicação da Lei Federal nº 9.637 de 
15 de maio de 1998, que dispõe sobre o programa de 
organizações sociais no âmbito da administração dire-
ta e indireta do Município 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 
Municipal nº 3.152, de 1995, e na forma do art. 26, 
inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
CAPÍTULO I

Das Organizações Sociais
Seção I

Dos Requisitos para a Qualificação
Art. 1º As normas para a qualificação e contratação 
de Organizações Sociais no âmbito da Administração 
Direta e Indireta do Município passam a ser regula-
mentadas através do presente Decreto, devendo o re-
querimento de qualificação como Organização Social 
ser acompanhado dos documentos que comprovem:
I - ato constitutivo e/ou alteração posterior, devida-
mente registrado, dispondo sobre:
a) natureza social de seus objetivos relativos à respec-
tiva área de atuação;
b) finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de 
investimento de seus excedentes financeiros no de-
senvolvimento das próprias atividades;
c) previsão expressa da entidade deter estruturação 
de 01 (um) órgão de deliberação e (01) um órgão de 
administração, composto no mínimo por uma diretoria 
executiva e um conselho fiscal, definidos nos termos 
do Estatuto;
d) proibição de distribuição de bens ou de parcela do 
patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em 
razão de desligamento, retirada ou falecimento de as-
sociado ou membro;
e) previsão de participação, no órgão de deliberação, 
de membros da comunidade de capacidade profissio-
nal e notória idoneidade moral.
f) obrigatoriedade de publicação periódica, ao menos 
anual, no Diário Oficial do Município, dos relatórios fi-
nanceiros e do relatório de execução do contrato de 
gestão;
g) composição, competências e atribuições de seus 
órgãos internos;
h) atribuições do órgão deliberativo, entre as quais, 
definir objetivos e diretrizes de atuação da entidade; 
aprovar a proposta de contrato de gestão da entida-
de; aprovar o plano de cargos, salários e benefícios e 
as normas de recrutamento e seleção de pessoal pela 
entidade; aprovar as normas de qualidade, de contra-
tação de obras e serviços, de compras e alienações; 
deliberar quanto ao cumprimento, pelo órgão exe-
cutivo, dos planos de trabalho e contrato de gestão, 
bem como, ouvido o conselho de fiscalização, sobre 
os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, 
e respectivas demonstrações financeiras relativas às 
contas anuais ou de gestão, a serem encaminhadas ao 
órgão competente; monitorar, com auxílio do conselho 
de fiscalização, o cumprimento das diretrizes e metas 
definidas no contrato de gestão; e executar outras ati-
vidades correlatas;
i) atribuições do conselho fiscalizatório, entre as quais, 
examinar e emitir parecer sobre os relatórios e balan-
cetes da entidade; supervisionar a execução financeira 
e orçamentária da entidade, podendo examinar livros, 
registros, documentos ou quaisquer outros elementos, 
bem como requisitar informações examinar e emitir 
parecer sobre os relatórios gerenciais e de atividades 
da entidade, e respectivas demonstrações financeiras, 
elaboradas pelo órgão executivo, relativos às contas 
anuais ou de gestão da entidade, coordenar anual-
mente uma auditoria, realizada por empresa de audi-
toria independente; 
j) o mandato dos integrantes dos órgãos deliberativo 
e fiscalizatório.

II – comprovar as exigências legais para constituição 
da pessoa jurídica, por meio de prova de inscrição no 
CNPJ/MF;
III – declaração de que disporá de sede/filial ou es-
critório localizado no Município de Barbacena, a partir 
da assinatura de contrato de gestão e durante toda a 
sua execução, ou ainda a partir da disponibilização de 
prédio ou unidade de prestação de serviços municipal, 
para destinação exclusiva ao atendimento do objeto 
contratual, conforme ficar acordado;
IV – estar constituída no mínimo há 5 (cinco) anos 
e comprovar o desenvolvimento de atividades descri-
tas na área de saúde por um período mínimo de 3 
(três) anos, a ser comprovado mediante documentos 
que atestem a execução diretamente pela entidade ou 
seus membros ou associados, de projetos, programas 
ou planos de ação a elas relacionados;
V – comprovar a presença, em seu quadro de pessoal, 
permanente ou não, ou relação de membros, associa-
dos ou prestadores de serviços, de profissionais com 
formação específica para a gestão das atividades a se-
rem desenvolvidas, experiência comprovada na área 
de atuação, há no mínimo 03 (três) anos.
VI – balanço, termo de abertura e encerramento;
VII – certidão Negativa de Protestos no âmbito da 
sede da entidade;
VIII – certidão Conjunta Negativa de Débitos dos Tri-
butos Municipais e Divida Ativa do Município;
IX – certidão de Personalidade Jurídica;
X – certidão de Distribuição de Cartório da sede;
XI – certidão Negativa de Condenações por Ato de 
Improbidade Administrativa;
XII – certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – TST;
XIII – certificado de Regularidade FGTS;
§ 1º Os documentos comprobatórios do disposto nes-
te artigo deverão ser apresentados por meio de via 
original ou cópia autenticada.
§ 2º Poderão ser solicitados outros documentos que 
visem demonstrar a efetiva capacidade técnica da en-
tidade pretendente à qualificação, podendo ser reali-
zadas diligências que visem verificar as informações 
prestadas e obter dados adicionais.
§ 3º O requerimento de que trata este dispositivo po-
derá ser apresentado a qualquer tempo, independen-
temente da existência de prévio processo de seleção.
§ 4º Atendidos os requisitos objetivos para seu pro-
cessamento, e havendo manifestação favorável da 
Consultoria-Geral do Município, o requerimento será 
encaminhado ao Chefe do Executivo para manifesta-
ção.

Seção II
Do Procedimento para a Qualificação

Art. 2º Fica instituída a Comissão de Qualificação de 
Organizações Sociais - CQOS, que terá competência 
para decidir sobre os requerimentos de qualificação 
das organizações sociais no âmbito do Município de 
Barbacena.
§ 1º A CQOS, sob a presidência do gestor do órgão 
interessado da Administração Municipal ou alguém por 
ele indicado, terá a seguinte composição:
I – 2 (dois) membros do órgão interessado da Admi-
nistração Municipal direta ou indireta conforme o caso;
II – 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Fa-
zenda – SEFAZ;
III – 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Gestão – SEPLAN;
IV – 1 (um) membro da Secretaria Municipal de Gover-
no e Coordenação Geral – SEGOV;
§ 2º Em caso de empate, prevalecerá a decisão do 
Presidente da Comissão.
§ 3º A Comissão se reunirá sempre que necessário ou 
quando for convocada pelo Chefe Do Executivo, para 
a adoção de providências de sua alçada.
Art. 3º O requerimento e os documentos que o acom-
panharem deverão ser autuados e a encaminhados à 
CQOS para análise quanto ao preenchimento dos re-
quisitos formais de qualificação.
Art. 4º A CQOS proferirá decisão reconhecendo, ou 
não, o atendimento aos requisitos objetivos de qua-
lificação.
§ 1º Nos casos de não atendimento aos termos da 
Lei Municipal nº 4.207/09, a CQOS deverá indeferir o 
requerimento, promovendo a publicação da decisão;

§ 2º A decisão pelo deferimento ou indeferimento do 
pedido de qualificação deverá ter ampla publicidade;
§ 3º No caso de deferimento do pedido, o processo 
será encaminhado para emissão de decreto de quali-
ficação como organização social, constando as princi-
pais informações que identifiquem a entidade;
§ 4º Em caso de indeferimento, a CQOS fará publicar 
o despacho motivado;
§ 5º A CQOS poderá conceder à entidade requerente 
o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a complemen-
tação e/ou esclarecimento sobre dúvidas decorrentes 
dos documentos exigidos.
Art. 5º Qualquer alteração da finalidade ou do regime 
de funcionamento da organização, que implique mu-
dança das condições que instruíram sua qualificação, 
deverá ser comunicada, com a devida justificativa, 
imediatamente, ao órgão interessado da Administra-
ção Municipal, sob pena de cancelamento da quali-
ficação.
Art. 6º As entidades que forem qualificadas como Or-
ganizações Sociais serão consideradas aptas a assinar 
contrato de gestão com o Poder Público Municipal e 
absorver a cogestão e execução de atividades e servi-
ços públicos e de interesse público, nos termos da Lei 
Municipal nº 4.207/09.

CAPÍTULO II
Do Contrato de Gestão

Seção I
Das Cláusulas Necessárias do Contrato de Gestão
Art. 7º O contrato de gestão celebrado pelo Municí-
pio, por intermédio da Secretaria Municipal responsá-
vel, conforme sua natureza e objeto discriminará as 
atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder 
Público e da entidade contratada e terá seu extrato 
publicado.
Parágrafo único. Poderá figurar como interveniente 
no contrato de gestão ente da Administração direta 
ou entidade integrante da Administração Indireta do 
Município, ou ainda entidade privada.
Art. 8º Na elaboração do contrato de gestão, sem pre-
juízo do disposto no artigo 24, devem ser observados 
os seguintes preceitos:
I – objeto compatível com o disposto no artigo 1º da 
Lei Municipal nº 4.207/09;
II – especificação do programa de trabalho, estipula-
ção das metas a serem atingidas e respectivos prazos 
de execução, bem como previsão expressa dos crité-
rios objetivos de avaliação de desempenho a serem 
utilizados, mediante indicadores de qualidade e pro-
dutividade;
III – estipulação dos limites e critérios para a despesa 
com a remuneração e vantagens de qualquer nature-
za a serem percebidas pelos dirigentes e empregados 
das Organizações Sociais, no exercício de suas fun-
ções, bem como a previsão de custeio de despesas 
administrativas e operacionais, desde que devidamen-
te discriminadas, justificadas e mediante prévia com-
provação;
IV – disponibilidade permanente de documentação 
para auditoria pelo Poder Público, respeitado o prazo 
máximo de 5 (cinco) anos após o encerramento do 
contrato de gestão;
V – previsão das atribuições, responsabilidades e obri-
gações do Poder Público contratante e da entidade 
contratada, bem como o compromisso de eventual 
ente ou entidade interveniente;
VI – vedação à cessão total do contrato de gestão pela 
Organização Social contratada;
VII – o prazo de vigência do contrato será de 5 (cinco) 
anos;
VIII – o empenho, o orçamento, o cronograma de de-
sembolso e as fontes de receita para a sua execução;
IX – estipulação da política de preços para compras e 
contratações, a ser praticada para execução das ativi-
dades objeto do contrato de gestão;
X – vinculação dos repasses financeiros que forem re-
alizados pelo Poder Público no cumprimento das me-
tas pactuadas no contrato de gestão;
XI - discriminação dos bens móveis e imóveis do poder 
público, cujo uso será cedido por permissão à Organi-
zação Social, quando houver;
XII – em caso de rescisão do contrato de gestão ou 
em caso de extinção ou desqualificação da entidade, 
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o patrimônio, os legados, as doações que lhe foram 
destinadas, bem como os excedentes financeiros de-
correntes de suas atividades, todos aqueles adquiridos 
exclusivamente em razão do contrato de gestão com o 
Município de Barbacena será repassado ao patrimônio 
de outra organização social qualificada no âmbito do 
Município, da mesma área de atuação, ou ao patrimô-
nio do próprio Município, na proporção dos recursos e 
bens por este alocados oriundos do contrato de gestão 
celebrado com o Município;
XIII – obrigação da contratada de que, ao término 
de cada exercício ou a qualquer momento, conforme 
recomende o interesse público, de emitir relatório per-
tinente à execução do contrato de gestão, contendo 
comparativo específico das metas propostas com os 
resultados alcançados, acompanhado da prestação de 
contas, assim como suas publicações oficiais ao térmi-
no de cada exercício financeiro;
XIV – a previsão de qual será a periodicidade de 
acompanhamento a ser realizado pela Comissão de 
Avaliação.
Parágrafo único. O Secretário Municipal responsável 
definirá as demais cláusulas necessárias dos contratos 
de gestão de que for signatário.

Seção II
Do Chamamento Público

Art. 9º A formalização do contrato de gestão será 
precedida necessariamente de ampla divulgação da 
convocação, mediante Chamamento Público para a 
celebração de contratos em regime de colaboração 
com Organizações Sociais, da qual constará:
I – os objetos das parcerias que a Secretaria Municipal 
responsável pretende firmar, com a descrição das ati-
vidades que deverão ser executadas;
II – indicação da data-limite para que as Organizações 
Sociais qualificadas manifestem expressamente seu 
interesse em firmar o contrato de gestão;
III – especificações técnicas necessárias, metas míni-
mas e indicadores de gestão;
IV – limite máximo de orçamento previsto para reali-
zação das atividades e serviços;
V – critérios técnicos de seleção da proposta mais van-
tajosa para a Administração Pública;
VI – prazo, local e forma para apresentação da pro-
posta de trabalho;
VII – designação da comissão de seleção; e
VIII - minuta do contrato de gestão.
Parágrafo único. Poderão constar outras informações 
e anexos, a critério da Secretaria Municipal respon-
sável, que se mostrem relevantes para a precisão do 
ajuste ou a elaboração de propostas econômico-finan-
ceiras ou técnicas pelas entidades;
Art. 10 A proposta de trabalho apresentada pela en-
tidade deverá conter os meios e os recursos neces-
sários à prestação dos serviços a serem executados, 
e, ainda:
I - especificação do programa de trabalho proposto, 
com a descrição da equipe técnica e/ou de apoio, do 
aparato a ser empregado, das ações a serem empre-
endidas, do cronograma de trabalho e dos resultados 
almejados;
II - definição de metas e indicadores de gestão ade-
quados à avaliação de desempenho e qualidade na 
prestação dos serviços e respectivos prazos de exe-
cução;
III – percentual ou número mínimo de postos de tra-
balho voluntário, quando for o caso;
Art. 11 A data-limite referida no inciso II do artigo 9º 
não poderá ser inferior a 15 (quinze) dias contados da 
data da publicação do Chamamento Público.
Art. 12 Caso não haja manifestação de interesse e 
apresentação das propostas de trabalho por parte 
das Organizações Sociais regularmente qualificadas, 
a Secretaria interessada em firmar a parceria poderá 
repetir o procedimento de convocação para celebra-
ção de contrato de gestão com prévia manifestação 
de interesse.
Art. 13 Na hipótese de uma única Organização Social 
manifestar interesse na formalização do contrato de 
gestão objeto da convocação, e desde que atendidas 
às exigências relativas à entrega da proposta de traba-
lho e demais requisitos legalmente exigíveis, o Poder 
Público poderá celebrar diretamente com essa entida-

de o contrato de gestão.
Seção III

Comissão Especial de Seleção
Art. 14 A Comissão Especial de Seleção, instituída me-
diante portaria do Prefeito Municipal, que será com-
posta por no mínimo 03 (três) membros, 02 (dois) dos 
quais indicados pela Secretaria interessada e o tercei-
ro membro do setor de licitações da Prefeitura Munici-
pal, sendo um deles designado como seu presidente.
Art. 15 Compete à Comissão Especial de Seleção:
I - receber os documentos e programas de trabalho 
propostos no processo de seleção;
II - analisar, julgar e classificar os programas de traba-
lho apresentados, em conformidade com as regras e 
critérios estabelecidos no edital, bem como declarar a 
Organização Social vencedora do processo de seleção;
III - julgar os requerimentos apresentados no âmbito 
do processo de seleção e processar os recursos;
IV - dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omis-
sões.
Art. 16 Da sessão de abertura dos envelopes será la-
vrada ata circunstanciada, rubricada e assinada pelos 
membros da Comissão Especial de Seleção e pelos 
representantes das Organizações Sociais participantes 
do processo de seleção que estiverem presentes no 
ato.

Seção IV
Julgamento dos Programas de Trabalho

Art. 17 No julgamento dos programas de trabalho pro-
postos, serão observados os critérios e procedimentos 
definidos no edital, conforme índices de pontuação 
expressamente determinados.
Parágrafo único. Será considerado vencedor do pro-
cesso de seleção o programa de trabalho proposto 
que obtiver a maior pontuação na avaliação, assim 
considerada a média aritmética das notas lançadas 
por cada um dos membros da Comissão Especial de 
Seleção, observados os critérios definidos no edital.
Art. 18 O resultado do julgamento declarando a Or-
ganização Social vencedora do processo de seleção 
será proferido dentro do prazo estabelecido no edital 
e publicado.
Art. 19 Decorridos os prazos sem a interposição de 
recursos ou após o seu julgamento, a Organização 
Social vencedora será considerada apta a celebrar o 
contrato de gestão.

Seção V
Formalização do Contrato de Gestão

Art. 20 Após o competente processo seletivo, antes da 
assinatura do respectivo instrumento, o contrato de 
gestão deverá ser instruído no prazo máximo de 15 
(quinze) dias com:
I – a aprovação do Conselho Deliberativo da Organi-
zação Social;
II – o encaminhamento e demais providências do titu-
lar da Secretaria Municipal responsável;
III – o empenho total ou parcial dos valores do con-
trato de gestão pelo titular do Secretário Municipal de 
Administração e Finanças;
IV – a análise do instrumento jurídico do contrato de 
gestão pelo titular da Procuradoria Jurídica ou órgão 
equivalente.
Art. 21 O contrato de gestão será assinado pelo Prefei-
to Municipal, pelo Secretário Municipal responsável e 
pelo dirigente máximo da entidade contratada.
§ 1º A Secretaria Municipal responsável providenciará 
ampla divulgação do extrato do contrato de gestão, 
após sua assinatura.
§ 2º A Secretaria Municipal responsável deverá, ain-
da, disponibilizar, em meio eletrônico, as metas e os 
indicadores de desempenho pactuados e alcançados, 
devidamente atualizados, no Portal da Prefeitura do 
Município de Barbacena    , para fins de garantir a trans-
parência e o acesso e controle externo e social do 
ajuste.

CAPÍTULO III
DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

DE GESTÃO
Seção I

Do acompanhamento e fiscalização do contrato
Art. 22 Para exercer efetivamente a função de acom-
panhamento e fiscalização o órgão interessado da Ad-
ministração Direta ou Indireta deverá designar uma 

Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para 
cada contrato de gestão, que a representará na inter-
locução com a organização social, devendo zelar pelo 
adequado cumprimento das obrigações pactuadas.
§ 1º A designação da Comissão de Acompanhamento 
e Fiscalização deverá ser feita órgão interessado da 
Administração Direta ou Indireta ou por servidor por 
ele designado, por meio de ato formal publicado no 
Diário Oficial do Município.
§ 2º  A comissão será composta por até 3 (três) mem-
bros do órgão interessado da Administração Direta ou 
Indireta;
§ 3º Caberá a Comissão de Acompanhamento e Fisca-
lização acompanhar as atividades desenvolvidas obje-
to do contrato de gestão, nos aspectos administrativo, 
técnico e financeiro, propondo as medidas de ajuste e 
melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados 
alcançados.
§ 4º A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização 
do contrato de gestão terá, entre outras, as seguintes 
atribuições:
I - consolidar e disponibilizar as informações a serem 
direcionadas à organização social e aos dirigentes do 
órgão interessado da Administração Direta ou Indire-
ta, subsidiando a tomada de decisões;
II - informar aos dirigentes do órgão interessado da 
Administração Direta ou Indireta sobre quaisquer 
impropriedades verificadas, buscando sua correção 
tempestiva;
III - verificar a coerência e veracidade das informa-
ções prestadas pela organização social;
IV - acompanhar e avaliar a adequada utilização dos 
recursos e bens públicos destinados à organização 
social;
V - realizar periodicamente a conferência e a checa-
gem do cumprimento das metas por parte da orga-
nização social, solicitando todos os comprovantes ne-
cessários para validação do seu cumprimento;
VI - receber os relatórios de execução enviados pela 
organização social, analisá-los e encaminhá-los à Co-
missão de Avaliação.

Seção II
Avaliação do Contrato de Gestão

Art. 23 O ente ou entidade contratante deverá estabe-
lecer a data limite para apresentação das comprova-
ções anuais, data esta que não poderá ultrapassar o 
dia 31 (trinta e um) de junho do exercício seguinte à 
transferência dos recursos.
§ 1º O contratante poderá ainda:
I – proibir a redistribuição dos recursos repassados à 
organização social;
II - autorizar, a seu critério, de forma fundamentada, 
eventuais solicitações de prorrogação de prazo, para 
aplicação dos recursos e prestação de contas, sem 
prejuízo do disposto no inciso I deste artigo e des-
de que atendidas, também, às exigências do § 2° do 
artigo 25 da Lei Complementar Federal nº 101/2000;
III – fiscalizar a aplicação dos recursos e o desenvol-
vimento das atividades correspondentes a qualquer 
tempo;
IV - exigir a indicação, no corpo dos documentos ori-
ginais das despesas, do número do contrato de gestão 
e do órgão público contratante a que se referem, ex-
traindo-se, em seguida, as cópias que serão juntadas 
nas prestações de contas;
V - receber e examinar as comprovações apresentadas 
e, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da 
data de seu recebimento, e emitir parecer conclusivo;
VI - no caso de irregularidades na comprovação apre-
sentada ou na falta da prestação de contas, exigir da 
organização social, no prazo mínimo de 20 (vinte) dias 
úteis, o saneamento da prestação, devendo ser reite-
rada, pelo menos mais uma vez, tais providências ou 
justificativas até o esgotamento das possibilidades de 
regularização das pendências;
VII - esgotadas as providências, comunicar a ocorrên-
cia ao Tribunal de Contas, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, por meio de cópia da documentação re-
lativa às providências adotadas pelo órgão contratante 
para a regularização da pendência, acompanhada de 
ofício, assinado pelo responsável, fazendo referência 
ao número do processo, no tribunal de contas, do con-
trato de gestão;
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VIII - expedir, a pedido dos interessados, declarações 
ou atestados de regularidade referentes às compro-
vações apresentadas, ressalvado o julgamento pelo 
órgão de controle.
Art. 24 A execução do contrato de gestão celebrado 
por Organização Social será fiscalizada pelo órgão 
interessado da Administração Direta ou Indireta res-
ponsável, com o auxílio de Comissão de Avaliação es-
pecialmente designada para este fim.
§1º Os resultados atingidos com a execução do con-
trato de gestão serão analisados periodicamente por 
Comissão de Avaliação, que emitirá relatórios parciais 
e, ao final de cada exercício financeiro, relatório final 
conclusivo, abordando especialmente os resultados al-
cançados na execução do contrato de gestão e suas 
respectivas metas, a ser encaminhado ao Chefe do 
Poder Executivo e aos órgãos de controle interno e 
externo, sempre que necessário.
§ 2º A Comissão de Avaliação terá papel de revisão 
e será presidida pelo órgão interessado da Adminis-
tração Direta ou Indireta responsável e composta por 
mais:
I – 02 (dois) membros do órgão interessado da Admi-
nistração Direta ou Indireta;
II – 01 (um) membro indicado pelo Conselho Munici-
pal da área;
III – 01 (um) membro indicado pela Organização So-
cial detentora do contrato de gestão.
§ 3º Em caso de empate, prevalecerá a decisão do 
Presidente da Comissão.
§ 4º Os resultados atingidos com a execução do con-
trato de gestão serão analisados com periodicidade 
anual conforme seja fixado no correspondente contra-
to de gestão, onde serão avaliados os serviços execu-
tados de forma qualitativa e quantitativa;
§ 5º A Comissão de Avaliação se reunirá ordinaria-
mente observada a periodicidade que lhe for especi-
ficada para emissão dos pareceres de avaliação, par-
ciais e consolidado, cujo teor poderá ser especificado 
na própria ata de reunião em que for aprovado;
§ 6º A Comissão de Avaliação poderá reunir-se extra-
ordinariamente sempre que solicitado pelo órgão inte-
ressado da Administração Direta ou Indireta responsá-
vel ou quando o exigir qualquer evento relacionado à 
execução do contrato de gestão.
Art. 25 Compete à Comissão de Avaliação, dentre ou-
tras, as seguintes atribuições:
I - encaminhar ao órgão interessado da Administra-
ção Direta ou Indireta, semestralmente, relatório de 
avaliação, contendo comparativo das metas propostas 
com os resultados alcançados, bem como recomenda-
ções relativas à avaliação procedida;
II - encaminhar ao órgão interessado da Administra-
ção Direta ou Indireta parecer conclusivo sobre a pres-
tação de contas, aprovando-a ou reprovando-a, neste 
caso, indicando as não conformidades identificadas;
III - informar ao órgão interessado da Administração 
Direta ou Indireta sobre quaisquer impropriedades ve-
rificadas, buscando sua correção tempestiva;
IV - indicar, no relatório de avaliação, a necessidade de 
alteração do contrato de gestão e a conveniência ou 
não da sua manutenção;
V - executar os demais atos necessários ao desempe-
nho de suas atribuições.
Parágrafo único. A Comissão de Avaliação terá prazo 
de 15 (quinze) dias contados do recebimento das in-
formações para a emissão de relatórios.
Art. 26 Os responsáveis pela fiscalização da execução 
do contrato de gestão, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de 
recursos ou bens de origem pública por Organização 
Social, dela darão ciência à Secretaria Municipal res-
ponsável, à Secretaria Municipal de Administração e 
Finanças, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Pú-
blico, para as providências relativas aos respectivos 
âmbitos de atuação, sob pena de responsabilidade 
solidária.
Art. 27 Qualquer cidadão, partido político, associação 
ou entidade sindical é parte legítima para denunciar 
irregularidades cometidas pelas Organizações Sociais 
à Administração Municipal, ao Tribunal de Contas ou à 
Câmara Municipal.
Art. 28 O balanço e demais prestações de contas da 

Organização Social devem, necessariamente, ser pu-
blicados no Órgão de Imprensa Oficial do município.

CAPÍTULO IV
DO FOMENTO ÀS ATIVIDADES SOCIAIS

Seção I
Repasse de Recursos e Permissão de Uso de 

Bens Públicos
Art. 29 As Organizações Sociais qualificadas no âmbi-
to do Município ficam declaradas de interesse social 
e utilidade pública, para todos os efeitos tributários 
e legais.
Art. 30 Às Organizações Sociais serão destinados re-
cursos orçamentários e, eventualmente, bens públicos 
necessários ao cumprimento do contrato de gestão.
§ 1º Ficam assegurados às Organizações Sociais os 
créditos previstos no orçamento e as respectivas libe-
rações financeiras, de acordo com o cronograma de 
desembolso previsto no contrato de gestão.
§ 2º Poderá ser adicionada aos créditos orçamentários 
destinados ao custeio do contrato de gestão, parcela 
de recursos para fins do disposto neste Decreto, desde 
que haja justificativa expressa da necessidade pela Or-
ganização Social, mediante termo aditivo ao contrato 
que contemple o aumento proporcional da atividade 
fomentada.
Art. 31 Poderá ser adicionada aos créditos orçamentá-
rios destinados ao custeio do contrato de gestão, par-
cela de recursos para fins do disposto neste Decreto 
ou compensação pelo afastamento de servidor cedido, 
desde que haja justificativa expressa da necessidade 
pela Organização Social e concordância expressa e 
motivada do Poder Público.
Art. 32 As Organizações Sociais poderão captar, com 
responsabilidade própria, recursos privados para a 
execução de contratos de gestão, a serem integral-
mente aplicados na execução do ajuste e para o al-
cance de sua finalidade.
Art. 33 Os bens de que trata este artigo serão desti-
nados às Organizações Sociais, consoante cláusula ex-
pressa do contrato de gestão, dispensada a licitação, 
mediante permissão de uso.
Parágrafo único. Os bens móveis públicos permitidos 
para uso poderão ser permutados por outros de igual 
ou maior valor, condicionado a que os novos bens inte-
grem o patrimônio do Município, sendo que a permuta 
de que trata este dispositivo dependerá de prévia ava-
liação do bem e expressa autorização do Secretário 
Municipal responsável e do Secretário Municipal de 
Fazenda.
Art. 34 Fica facultado ao Poder Executivo a cessão es-
pecial de servidor para o exercício de atividade junto à 
organização social, com ônus para a origem.
Parágrafo único. Não será incorporada aos vencimen-
tos ou à remuneração de origem do servidor afastado 
qualquer vantagem pecuniária que vier a ser paga 
pela organização social;

CAPÍTULO V
SERVIDOR PÚBLICO

Seção Única
Art. 35 O Poder Executivo poderá colocar à disposição 
da organização social servidores públicos, com ônus 
para o Município, constando expressamente do con-
trato de gestão o valor referente a esta cessão.
Art. 36 O ato de disposição do servidor público pres-
supõe o interesse do Poder Público e da organização 
social e a aquiescência do servidor, mantido seu vín-
culo com o Poder Público, nos termos da legislação 
em vigor, computando-se o tempo de serviço prestado 
para todos os efeitos legais, inclusive promoção e apo-
sentadoria, esta vinculada ao desconto previdenciário 
próprio dos servidores públicos do Município.
§ 1º Aos servidores colocados à disposição de orga-
nização social serão assegurados todos os direitos e 
vantagens decorrentes do respectivo cargo ou empre-
go, inclusive os reajustes gerais concedidos ao Poder 
Executivo.
§ 2º Durante o período da disposição, o servidor pú-
blico observará as normas internas da organização so-
cial, cujas diretrizes estarão consignadas no contrato 
de gestão.
Art. 37 O servidor que não for colocado à disposição 
da organização social deverá, observado o interesse 
público, ser:

I - relotado, com o respectivo cargo, em outro órgão 
ou entidade vinculada ao órgão interessado da Admi-
nistração Direta ou Indireta, garantido os seus direitos 
e vantagens;
II - devolvido ao órgão de origem.
Parágrafo único. Fica vedada a colocação em disponi-
bilidade dos servidores que não desejarem trabalhar 
em organizações sociais.
Art. 38 O servidor colocado à disposição de organi-
zação social poderá, a qualquer tempo, mediante 
requerimento ou por manifestação da organização 
social, ter sua disposição revogada, caso em que se-
rão observados os procedimentos definidos no artigo 
anterior.
§ 1º A Organização Social, após recebida a solicitação 
de desligamento do servidor, a fim de não haver pre-
juízo na assistência, terá o prazo de até 90 (noventa) 
dias para devolvê-lo ao Poder Público.
§ 2º Até a efetiva devolução do servidor ao Poder 
Público, o mesmo deverá cumprir integralmente sua 
carga horária na Organização Social.
Art. 39 Será permitido o pagamento pela organização 
social de vantagem pecuniária, de forma não-perma-
nente, a servidor colocado à disposição.
§ 1º Este pagamento poderá ser descontado da con-
traprestação mensal devida a organização social pelo 
órgão interessado da Administração Direta ou Indire-
ta, sendo este valor descentralizado para Secretaria 
Municipal de Fazenda, que o incluirá no contracheque 
único mensal, como gratificação de disposição a orga-
nização social,
§ 2º No caso acima, o valor do desconto deverá ser 
contabilizado como despesa da organização social.

CAPÍTULO VI
DA DESQUALIFICAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES 

SOCIAIS
Seção Única

Da Desqualificação
Art. 40 O Poder Executivo poderá proceder à desqua-
lificação da entidade como Organização Social quando 
verificado o descumprimento das disposições contidas 
no contrato de gestão.
§ 1º A desqualificação será precedida de processo ad-
ministrativo, conduzido por Comissão Especial a ser 
designada pelo Chefe do Poder Executivo, podendo 
ser delegada ao Secretário Municipal responsável, as-
segurado o direito à ampla defesa e ao contraditório;
§ 2º A desqualificação importará reversão dos bens 
permitidos e do saldo remanescente dos recursos fi-
nanceiros entregues à utilização da Organização So-
cial, sem prejuízo das sanções contratuais penais e 
cíveis aplicáveis à espécie.
§ 3º Será assegurado o direito de manifestação para 
fins de defesa, bem como o direito de recurso de de-
cisões proferidas, a ser endereçado à autoridade su-
perior, observado em cada caso o prazo de 20 (vinte) 
dias úteis a partir da publicidade da decisão ou da 
vista dos autos conferida ao interessado.

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Seção I
Do regulamento para contratações

Art. 41 A Organização Social fará publicar na imprensa 
local e no Diário Oficial do Município, além de dispo-
nibilizar em seu site oficial, no prazo máximo de 90 
(noventa dias), contados da assinatura do contrato 
de gestão, regulamento próprio contendo os proce-
dimentos que adotará para a contratação de serviços, 
aquisição de bens e insumos e a realização de obras 
necessárias à execução do contrato de gestão quando 
necessários e quando envolverem o emprego de re-
cursos provenientes do Poder Público.
Parágrafo único Na seleção de pessoal a organização 
social deverá observar os princípios da impessoalidade 
e objetividade, primando sempre pela qualidade da 
prestação.

Seção II
Das demais disposições

Art. 42 Os conselheiros e diretores da organização so-
cial, não poderão exercer outra atividade remunerada 
com ou sem vínculo empregatício, na mesma entida-
de.
Art. 43 Os requisitos específicos de qualificação das 
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organizações sociais constarão do edital de chama-
mento que vier a conferir publicidade ao ato, obser-
vadas os requisitos previstos neste Decreto, na Lei 
Federal 9.637/1998 e as peculiaridades da prestação 
almejada, atendendo sempre o interesse público.
Art. 44 O contratado é responsável pelos encargos tra-
balhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resul-
tantes, bem como pelos danos causados à Administra-
ção ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo 
da execução do contrato de gestão, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização do con-
trato de gestão pelo órgão interessado.
Art. 45 É vedado aos órgãos da Administração direta 
e indireta do Município a contratação de Organizações 
Sociais, em razão de sua qualificação, para serviços 
em área de atuação diversa daquela para qual a enti-
dade foi certificada.
Art. 46 Revogadas as disposições em contrario, este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de novembro de 2016;
173º 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

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 vigentes, e na forma do artigo 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.930 - RATIFICAR as Portarias nºs 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 e 122/2016, da 
lavra do Diretor-Geral do Serviço de Água e Sanea-
mento – SAS, que designaram 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, 04 de novembro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com as Leis Municipais 
nºs. 3.740/2003, e 4.672/2015, e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 17.939 - DESIGNAR Renata Chaves Ba-
tista, para exercer a função de Conselheira Tutelar, em 
substituição ao Conselheiro Rodrigo Augusto de Paula, 
enquanto durar o impedimento do titular, a partir des-
ta data. Barbacena, 07 de novembro de 2016.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Diretor: Mário César Tavares Ladeira

SISTEMA MUNICIPAL DE 
PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA 

AO SERVIDOR - SIMPAS

EXTRATO DE PORTARIAS
O Diretor do Sistema Municipal de Previdência e As-
sistência ao Servidor – SIMPAS, nomeado através da 
portaria nº 15088 em conformidade com a seção III 
artigo 7º da lei delegada nº 57 de 13 de maio de 2013, 
em pleno exercício de seu cargo e no uso de suas 
atribuições, RESOLVE:

PORTARIA 01/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela 
EC 41/03 à beneficiária Regina Celia de Apula Souza, 
cônjuge do ex-servidor aposentado Marcos Antonio 
de Souza, matrícula 25482, a partir de 10/02/2013, 
data do óbito, conforme parecer nº 046/2013 de 
08/03/2013 exarado pela Consultoria Geral do Muni-
cípio. Barbacena, 09 de março de 2013. Mário César 
Tavares Ladeira - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 02/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03 à beneficiária Maria Aparecida da Silva, cônjuge 
do ex-servidor aposentado Oswaldo Braz Figueredo, 
matrícula 25501, a partir de 01/01/2013, conforme 
parecer nº 044/2013 de 07/03/2013 exarado pela 
Consultoria Geral do Município. Barbacena, 07 de 
março de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor 
do SIMPAS.

PORTARIA 03/2013 - Conceder pensão por morte, 
de acordo com o art. art. 229, II, c, da lei municipal 
3.245/95, e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação 
dada pela EC 41/03 ao beneficiário Nilton Agostinho 
Campos, irmão invalido da ex-servidora aposentada 
Adair de Oliveira Campos, matrícula 25715, a partir de 
09/04/2013, conforme parecer nº 053/2013 exarado 
pela Consultoria Geral do Município. Barbacena, 30 de 
abril de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor 
do SIMPAS.

PORTARIA 04/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03 à beneficiária Dalva de Castro Almeida, cônjuge 
do ex-servidor aposentado Elson de Almeida, matrícu-
la 25690, a partir de 07/12/2012, data do óbito, con-
forme parecer nº 065/2013 exarado pela Consultoria 
Geral do Município. Barbacena, 01 de maio de 2013. 
Mário César Tavares Ladeira - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 05/2013 - Conceder pensão por morte, de 

acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela 
EC 41/03 à beneficiária Maria Olivia da Silva, cônju-
ge do ex-servidor aposentado Edson Felicissimo da 
Silva, matrícula 25335, a partir de 20/03/2013, data 
do óbito, conforme parecer nº 078/2013 exarado pela 
Consultoria Geral do Município. Barbacena, 01 de maio 
de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor do SIM-
PAS.

PORTARIA 06/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela 
EC 41/03 à beneficiária Marli de Oliveira Costa, côn-
juge do ex-servidor aposentado Antonio Manoel de 
Barros, matrícula 25752, a partir de 24/04/2013, data 
do óbito, conforme parecer nº 109/2013 exarado pela 
Consultoria Geral do Município. Barbacena, 01 de maio 
de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor do SIM-
PAS.

PORTARIA 07/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03 à beneficiária Angela Martins Rezende, cônjuge 
do ex-servidor aposentado Ernani Pastorini, matrícula 
25.640, a partir de 24/04/2013, data do óbito, con-
forme parecer nº 126/2013 exarado pela Consultoria 
Geral do Município. Barbacena, 01 de maio de 2013. 
Mário César Tavares Ladeira - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 08/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, c, da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela 
EC 41/03 à beneficiária Aparecida Maria de Oliveira 
Fernandes, companheira do ex-servidor aposentado 
Noé Ferreira Vidal, a partir de 01/05/2013, conforme 
parecer nº 64/2013 exarado pela Consultoria Geral do 
Município. Barbacena, 17 de junho de 2013. Mário Cé-
sar Tavares Ladeira - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 09/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela 
EC 41/03 à beneficiária Teresinha da Silva Cimino, 
cônjuge do ex-servidor aposentado Vicente Sebastiao 
Cimino, matrícula 26.354, a partir de 10/06/2013, data 
do óbito, conforme parecer nº 175/2013 exarado pela 
Consultoria Geral do Município. Barbacena, 01 de ju-
lho de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor do 
SIMPAS.

PORTARIA 10/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela 
EC 41/03 à beneficiária Amelia Rita da Silva Rezende, 
cônjuge do ex-servidor aposentado Jose de Resende, 
matrícula 26.198, a partir de 07/07/2013, data do óbi-
to, conforme parecer nº 194/2013 exarado pela Con-
sultoria Geral do Município. Barbacena, 01 de agosto 
de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor do 
SIMPAS.

PORTARIA 11/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 229, I, a da lei municipal 3.245/95, 
e § 7º, do art 40 da CF/88 com redação dada pela EC 
41/03 à beneficiária Arlete Maria dos Anjos, cônjuge 
do ex-servidor aposentado Daniel Dias da Silva, ma-
trícula 26.241, a partir de 02/10/2013, data do óbito, 
conforme parecer nº 327/2013 exarado pela Consul-
toria Geral do Município. Barbacena, 03 de outubro 
de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor do 
SIMPAS.

PORTARIA 12/2013 - Conceder pensão por morte, 
de acordo com o art. 40 § 7º, inciso I da CF/88 com 
redação dada pela EC 41/03 e art. 229 , I, c, da lei 
municipal nº 3.245/95, à beneficiária Edna Aparecida 
Rodrigues da Silva, CPF 675.081.466-20, companheira 
da ex-servidora Ana Maria França Sette Pinheiro, CPF 
119.737.146-04, conforme liminar proferida nos autos 
do processo 0056.13.017993-2/001. Barbacena, 01 de 
novembro de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Di-

AVISO DE LICITAÇÃO
Secretário: Silver Wagner de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC 
055/2016 – PP 025/2016 - Objeto: RP contratação 
de serviço especializado em monitoramento e rastre-
amento veicular – ENTREGA E ABERTURA DOS EN-
VELOPES DIA 05/12/2016 às 14:00hs. Informações 
32-3339-2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. Si-
mone R. Costa – GLIC – Pablo H. Candian – Coord. 
Aq. Contratos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 
064/2014. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: WM Metalúr-

gica e Construções Ltda –  CNPJ.: 02.303.541/0001-
14. Processo: 026/2014, Pregão Presencial: 024/2014. 
Objeto: Prorrogar o prazo constante da Cláusula De-
zesseis - “Da Vigência”, do contrato originário por mais 
90 (Noventa) dias. Data de assinatura: 16/09/2016. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, Rita de Cássia Gonçalves Candian e Wa-
lace Jose Mangia.

Extrato Quinto  termo Aditivo ao Contrato nº 
065/2014. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: WM Metalúr-
gica e Construções Ltda –  CNPJ.: 02.303.541/0001-
14. Processo: 025/2014, Pregão Presencial: 023/2014. 
Objeto: Prorrogar o prazo constante da Cláusula De-
zesseis - “Da Vigência”, do contrato originário por mais 
90 (Noventa)  dias. Data de assinatura: 16/09/2016. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, Rita de Cássia Gonçalves Candian e Wa-
lace Jose Mangia.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil



retor do SIMPAS.

PORTARIA 13/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 40 § 7º, inciso II da CF/88 com 
redação dada pela EC 41/03 e art. 229, I, a, da lei 
municipal nº 3.245/95, à beneficiária Myriam Maia de 
Castro, CPF 783.235.416-04, conjuge do ex-servidor 
Iliano Sebastiao de Castro, CPF 208.502.636-20, con-
forme parecer nº 392/2013 exarado pela Consultoria 
Geral do Município de Barbacena, com efeito retroa-
tivo à data do óbito em 05/10/2013. Barbacena, 20 
novembro de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Di-
retor do SIMPAS.

PORTARIA 14 /2013 - Conceder pensão por morte, 
de acordo com o art. 40 § 7º, inciso I da CF/88 com 
redação dada pela EC 41/03 e art. 229, I, c, da lei 
municipal nº 3.245/95, à beneficiária Onidea Altina 
de Oliveira Palhares, CPF 281.208.416-20, compa-
nheira do ex-servidor Jose Antonio Lopes da Costa, 
CPF 047.564.106-00, conforme liminar proferida no 
processo 0056.13.015723-5. Barbacena, 01 dezem-
bro de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor 
do SIMPAS.

PORTARIA 15/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 40 § 7º, inciso I da CF/88 com reda-
ção dada pela EC 41/03 e art. 229, I, a, da lei munici-
pal nº 3.245/95, ao beneficiário Benedito Lodi Duarte, 
CPF 116.632276-91, cônjuge da ex-servidora aposen-
tada Maria Julia Rodrigues Duarte, CPF 086.375.126-
15, matrícula 25016, conforme parecer nº 420/2013 
exarado pela Consultoria Geral do Município de Bar-
bacena, com efeito retroativo à data do óbito em 

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

TERCEIROS

CONCURSO PÚBLICO
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 001/2016 - O Con-
sórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes - 
CISALV, através da Empresa RHS Consult LTDA - EPP, 
torna público que estarão abertas, no período de 31 
de Janeiro de 2017 à 1º de Março de 2017, as ins-
crições para o Concurso Público de diversos cargos, 
nas condições e prazos estipulados no Edital que se 
encontra disponível na íntegra, na sede do CISALV, 
situada à Rua Vice Prefeito Antônio A. de Lima, 135, 
bairro Centro, Município de Ressaquinha, Minas Ge-
rais, e nos endereços eletrônicos: “www.rhsconsult.
com.br”, e “https://www.cisalv.com.br”. Informações 
das 12 às 17h pelo telefone (32) 3341-1235, e pelo 
email ccp.cisalv@gmail.com.

26/11/2013. Barbacena, 03 de dezembro de 2013. 
Mário César Tavares Ladeira - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 16/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 40 § 7º, inciso II da CF/88 com 
redação dada pela EC 41/03 e art. 229 , I, c, da lei mu-
nicipal nº 3.245/95, à beneficiária Maria da Conceição 
Furtado, CPF 023.659.146-08, companheira do ex-ser-
vidor Vicente Antonio Furtado, CPF 197.715.506-59, 
conforme parecer nº 422/2013 exarado pela Consul-
toria Geral do Município de Barbacena, com efeito re-
troativo à data do óbito em 19/11/2013. Barbacena, 
04 de dezembro de 2013. Mário César Tavares Ladeira 
- Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 17/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 40 § 7º, inciso II da CF/88 com 
redação dada pela EC 41/03 e art. 229 , I, a, da lei 
municipal nº 3.245/95, à beneficiária Patricia Bortolus-
ci de Souza Moraes, CPF 061.354.346-75, cônjuge do 
ex-servidor Wander Lucio Moraes, CPF 722.535506-
63, conforme parecer nº 421/2013 exarado pela Con-
sultoria Geral do Município de Barbacena, com efeito 
retroativo à data do óbito em 19/11/2013. Barbacena, 
04 de dezembro de 2013. Mário César Tavares Ladeira 
- Diretor do SIMPAS.

PORTARIA 18/2013 - Conceder pensão por morte, de 
acordo com o art. 40 § 7º, inciso I da CF/88 com re-
dação dada pela EC 41/03 e art. 229 , I, a, e II, a, 
da lei municipal nº 3.245/95, às beneficiárias Ducimar 
de Fatima Batista, CPF 722.868.306-49, e Juliana de 
Fátima Batista Ferreira, respectivamente cônjuge e 
filha do ex-servidor aposentado Joao Alves Ferreira, 

CPF 333.184.846-87, matrícula 26048, conforme pa-
recer nº 436/2013 exarado pela Consultoria Geral do 
Município de Barbacena, com efeito retroativo à data 
do óbito em 02/12/2013. Barbacena, 11 de dezem-
bro de 2013. Mário César Tavares Ladeira - Diretor 
do SIMPAS.
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