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EXTRATO DE PORTARIAS 
ASSINADAS PELO EXMO SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.786 

“Altera a redação do art. 1º do Decreto Municipal nº 
4.872, de 30 de julho de 2002, modificado pelo Decre-
to nº 7.473, de 02 de agosto de 2013”
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. 1° O art. 1º do Decreto Municipal nº 4.872, de 
30 de julho de 2002, passa a viger com a seguinte 
redação:
“Art. 1º Somente serão objeto de ações de executivo 
fiscal a serem aforadas pela Fazenda Pública Municipal 
os débitos tributários de quaisquer natureza, inscritos 
em dívida ativa, cujo montante ultrapasse o valor de 
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais), individual-
mente por sujeito passivo tributário.” 
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições ao contrário, em 
especial o Decreto nº 7.473, de 02/08/2013.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de junho de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.787 

“Altera a redação do inciso II do art. 1º do Decreto 
Municipal nº 7.732, de 13 de fevereiro de 2015.”
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. 1° O inciso II do art. 1º do Decreto Municipal nº 
7.732, de 13 de fevereiro de 2015, passa a viger com 
a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
I – (...)
II - II – TABELA II (Distrito de Senhora das Dores, 
Pinheiro Grosso, e São Sebastião dos Torres; Localida-
des de Campestre, Pombal e Margaridas):

TABELA II - DISTRITOS: SENHORA DAS 
DORES, P. GROSSO E SÂO SEBASTIÃO DOS 

TORRES; LOCALIDADES: Campestre, Pombal 
e Margaridas

FAIXA DE CONSUMO VALORES EM R$ 
POR M3

0 a 12,0 m3 1,8254

12,1 a 15,0 m3 2,2147

15,1 a 20,0 m3 3,0468

20,1 a 25,0 m3 3,9596

25,1 a 30,0 m3 4,8589

30,1 a 40,0 m3 5,0648

40,1 a 50,0 m3 5,8655

50,1 a 75,0 m3 6,5098

75,1 a 100,0 m3 7,2614

acima de 100 m3 8,7781
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições ao contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de junho de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

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 16.980 - DESIGNAR Maria Cristina de 
Araújo Silva, para exercer pela função de Diretora de 
Unidades Escolares, na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto - SEDUC, a partir desta data. Barbace-
na, 25 de maio de 2015.

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 16.983 - CONCEDER licença sem ven-
cimentos para tratar de interesse particular, pelo perí-
odo de dois anos, à servidora Débora Cristina de Pai-
va Oliveira, ocupante do Cargo Público de Secretária 
Escolar, do Quadro do Magistério Municipal, em con-
formidade com o Requerimento nº 15941, com efeito 
retroativo a 08.06.2015. Barbacena, 27 de maio de 
2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de 
Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da Lei 
nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 270/2015, exara-
do pela Consultoria Geral do Município, às fls. 206/207, 
do Processo Funcional nº 2717/92; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.984 - CONCEDER progressão funcio-
nal à servidora Maria de Lourdes Garcia Pinheiro Mello, 
ocupante do Cargo Público de Técnico em Educação, 
para o nível T-3-A, do Quadro do Magistério Municipal, 
com efeito retroativo a 26.03.2014, de conformidade 
com o Requerimento nº 10757/2014. Barbacena, 27 
de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 272/2015, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 157/158, do Processo Funcional nº 
3427/95; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.985 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Benedito de Oliveira Veiga, ocupante do 
Cargo Público de Médico, para o nível C-47, do Qua-
dro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito 
retroativo a 01/07/2014, conforme Requerimento nº 
015560/2015. Barbacena, 27 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 275/2015, exarado pela Consultoria Geral 
do Município, às fls. 74/75, do Processo Funcional nº 
6842/2014; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.986 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Odair José Ferreira, ocupante do Cargo 
Público de Servente, para o nível B-05, do Quadro dos 
Servidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 
26/06/2014, conforme Requerimento nº 9331/2014. 
Barbacena, 27 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 

art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 273/2015, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 189/190, do Processo Funcional nº 
2317/88; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 16.987 - CONCEDER ascensão funcio-
nal ao servidor Paulo Atademo Guimarães, ocupante 
do Cargo Público de Coveiro, para o nível C-23, do 
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito 
retroativo a 29/06/2012, conforme Requerimento nº 
10149/2014. Barbacena, 27 de maio de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da 
Lei nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 271/2015, 
exarado pela Consultoria Geral do Município, às fls. 
110/111, do Processo Funcional nº 6008/2002; RE-
SOLVE: 

PORTARIA Nº 16.988 - CONCEDER progressão funcio-
nal à servidora Emiliane Toste Flisch Pereira, ocupan-
te do Cargo Público de Técnico em Educação, para o 
nível T-3-A, do Quadro do Magistério Municipal, com 
efeito retroativo a 12.05.2015, de conformidade com o 
Requerimento nº 15469/2015. Barbacena, 27 de maio 
de 2015.

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 17.002 - RATIFICAR as Portarias nºs. 
053, 072 e 073/2015, da lavra do Diretor-Geral do Ser-
viço de Água e Saneamento – 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, 08 de junho de 2015.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 
112,  §2º, da Lei nº. 3.245, de 1995, e na forma do 
artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 17.003 - CEDER a servidora Alessandra 
Cristina Rosa, para prestar serviços na Assembleia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais, sem ônus para 
o órgão de origem, a partir de 26 de maio de 2015. 
Barbacena, 09 de junho de 2015.

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 17.004 - DESIGNAR José Naves Moreira, 
para exercer a função gratificada correspondente ao 
cargo de Coordenador, nível FG-01, na Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir desta data. 
Barbacena, 10 de junho de 2015.

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

PORTARIA Nº 17.005 - REVOGAR a designação de Ma-
ria Aparecida de Miranda Vargas como Coordenadora 
da Escola Municipal “Queridinha Bias Fortes”, conti-
da na Portaria nº 15.356, de 14.03.2013, com efeito 
retroativo a 02.06.2015. Barbacena, 17 de junho de 
2015.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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1° QUADRIMESTRE DE 2015
Secretário: José Francisco Milagres Primo

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ




 

   

  

    

    

    

    













    









    

    



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:06



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:06

  

  

   

  

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:06


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

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

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:07


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

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

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

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:07

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

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

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

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

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

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:21


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   




      




      

       

       




      




      




      

       




      

       





      




      




      




      




      




      

       

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 2º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24



  



     

     





  




  

        

        














  



        

        

        

        

        














  




   

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24





 

    
    

   

   

   

   

   

 43.007.612,70 23.285.082,69 22.518.048,11

   

   

 4.119.997,25 (17.597.466,30) (18.054.894,51) (457.428,21) (22.174.891,76)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24





 

    
    

   

   

   

   

   

 43.007.612,70 23.285.082,69 22.518.048,11

   

   

 4.119.997,25 (17.597.466,30) (18.054.894,51) (457.428,21) (22.174.891,76)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 




 

 

 

 

 

 

 

 

  




 

 

 

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25




 

 

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25






    



    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    







    




    

    

    

    

    

    

    

    

     




    

    

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25




    
     

    

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25






    



    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    







    




    

    

    

    

    

    

    

    

     




    

    

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25




    
     

    

  

  

   

  

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25


   

   

   

 

 

 

 

   









  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25

2° BIMESTRE DE 2015


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09


     



     

     













     

     

     

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:09




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:21


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:21


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:21



  

 

   

  

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:21






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      





      

       




      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   




      

       

       




      




      





      




      





      





      




      




      




      

       




      




      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   




       





      





      




      




      




      




      

       




      




      




      

       




      





      

       




      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   




      




      

       

       




      




      




      

       




      

       





      




      




      




      




      




      

       

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   










      




      




      









      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       




      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   








       

       




      






      

       




      




      





      




      

       




      




      




      




      




      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23




 






  
   




      













      




      




      




      




      









      







 







 



























  

  

   

  

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:23



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 2º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24



  



     

     





  




  

        

        














  



        

        

        

        

        














  




   

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24





 

    
    

   

   

   

   

   

 43.007.612,70 23.285.082,69 22.518.048,11

   

   

 4.119.997,25 (17.597.466,30) (18.054.894,51) (457.428,21) (22.174.891,76)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 




 

 

 

 

 

 

 

 

  




 

 

 

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25




 

 

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:25

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO E
ADITIVOS E CONVÊNIOS

Extrato Primeiro Termo aditivo ao Contrato nº 017/2014. Contratante: Municí-
pio de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas. Contratado: Pavel Pavimentadora Vertentes Ltda – CNPJ.: 
05.041.407/0001-44. Objeto: Prorrogar a vigência constante da Cláusula Dezesseis 
– Do Prazo de Vigência por mais 12 (doze) meses. Data de assinatura: 03/03/2015. 
Nome das partes que assim: Mário Raimundo de Melo, Emiliano Furtado Campos e 
Roberto de Araujo dos Santos.

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato 062/2015. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09, e Secretaria Municipal de   Planejamento e Gestão – SEPLAN. 
Contratado:  POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA CNPJ: 19.482.441/0001-
03, Processo: 031/2015, Dispensa de Licitação: 002/2015. Objeto: Fornecimento 
de combustíveis (Gasolina comum, Diesel comum e Diesel S-10) por um período 
de até 90 (noventa) dias, em diversos setores da Prefeitura Municipal de Barbace-
na, através da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAN, de acordo com as 
especificações técnicas, quantidades, condições comerciais e demais informações 
que se encontram nos autos do Processo nº 031/2015 – Dispensa Licitatória nº 
002/2015, todos integrantes do presente instrumento. Valor Total: R$ 305.427,60. 
Data de assinatura: 10/06/2015. Vigência: 90 (noventa) dias. Nome das partes que 
assinam: Antônio Carlos Doorgal de Andrada, Diogo Sie Carreiro Lima e Antonio 
Nogueira de Paiva.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 013/2015 - PP 005/2015 – Objeto: contratação 
de serviços gráficos para impressóes e encadernações de apostilas para o Plano 
Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde 2015 – SESAP - ENTREGA E 
ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 10/07/2015 – 14:00 hs. Informações 32-3339-
2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. Simone R. Costa – GLIC – Pablo H. Can-
dian – Coord. Aq. Contratos.

SAS - PRC 013/2015 - PP 010/2015 - Objeto: RP Aquisição de materiais hidráulicos 
para o SAS. ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES DIA 09/07/2015 – 13:00 hs. 
Informações 32-3339-2026 ou licitacao@barbacena.mg.gov.br. 22/06/2015. Simo-
ne R. Costa – GLIC – Pablo H. Candian – Coord. Aq. Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN





 

    
    

   

   

   

   

   

 43.007.612,70 23.285.082,69 22.518.048,11

   

   

 4.119.997,25 (17.597.466,30) (18.054.894,51) (457.428,21) (22.174.891,76)



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/06/15 10:24

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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