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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EXTRATO DE PROCESSOS
LICITATÓRIOS E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

ERRATA

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

LEIS

SAS BARBACENA – PRC 008/2014 - PP 016/2014 – 
OBJETO: Aquisição de equipamentos para atender 
aos Setores de Água e Efluentes Domésticos do SAS 
– SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO. RECEBIMENTO 
E ABERTURA PROPOSTA: 25/06/2014, 13:00 h.  In-
formações (0xx32) 3339–2026,  licitacao@barbacena.
mg.gov.br  Barbacena, 29/05/2014. Simone Rodrigues 
da Costa. Gerente de Licitação. Pablo Herthel Candian. 
Coordenador de aquisições e Contratos.

Extrato Sexto Termo Aditivo ao Contrato 074/2009 
- Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saú-
de Pública SESAP, através do Fundo Municipal de 
Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais –  CNPJ.: 
17.084.062/0001-21. Objeto: Aditamento da Cláusula 
Sétima – “Da Vigência”, para prorrogar sua vigência 
pelo período de 6 (seis) meses, e da Cláusula Sex-
ta – Da dotação Orçamentária, ambas do Contrato 
Original, passando as despesas deste instrumento 
a ficar por conta da seguinte dotação orçamentária: 
10.302.0003.2.006 – Manut Rede Comp. Da Media e 
Alta Complex. Ambulatorial e Hosp 3.3.90.39 – Outros 
serviços de terceiros – PJ (99) – Fonte 149 e PJ(100) 
– Fonte 155. Data de assinatura: 03/01/2014. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, José Orleans da Costa e Joao Bosco Siqueira.

Extrato de Termo de Apostilamento ao Contrato 
074/2009 - 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: Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais – CNPJ.: 
17.084.062/0001-21. Objeto: Incluir a seguinte do-
tação orçamentária 10.302.0003.2.006.33.90.39.00 
Ficha 100 Fonte 155. Data de Assinatura: 15/05/2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada e José Orleans da Costa.

Extrato Nono Termo Aditivo ao Contrato 018/2010 
- 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: Reconp En-
genharia Ltda –  CNPJ.: 04.762.238/0001-05. Objeto: 
Aditamento da Cláusula Terceira – “Do Prazo”, para 
prorrogar a vigência do Contrato Original, até o dia 
20 de agosto 2014. Data de assinatura: 31/03/2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, José Orleans da Costa e Marcos Flávio 
Pereira.

Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 006/2010 
- Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde 
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saú-
de CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: All Safe 
Alarme Ltda –  CNPJ.: 08.610.027/0001-08. Objeto: 
Aditamento da Cláusula Oitava – “Da Vigência”, para 
prorrogar sua vigência pelo período de 12 (doze) me-
ses, e Da dotação Orçamentária, ambas do Contrato 
Original, passando as despesas deste instrumento a 

ficar por conta da seguinte dotação orçamentária: 
10.301.0002.2.016 – Manut da Rede de Saúde Mental 
3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ (123) 
– Fonte 149 e 10.301.0002.2.025 – Manut da Rede 
de Atenção Primária 3.3.90.39 – Outros serviços de 
terceiros – PJ (242) – Fonte 148. Data de assinatura: 
21/03/2014. Nome das partes que assinam: Antonio 
Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da Costa e 
Otávio Raimundo de Assis Mazzoni.

Extrato Terceiro Termo Aditivo ao Contrato 011/2011 
- Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde 
Pública SESAP, através do Fundo Municipal de Saú-
de CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: All Safe 
Alarme Ltda –  CNPJ.: 08.610.027/0001-08. Objeto: 
Aditamento da Cláusula Oitava – “Da Vigência”, para 
prorrogar sua vigência pelo período de 12 (doze) me-
ses, e Da dotação Orçamentária, ambas do Contrato 
Original, passando as despesas deste instrumento a 
ficar por conta da seguinte dotação orçamentária: 
10.301.0002.2.025 – Manut da Rede de Atenção Pri-
mária 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ 
(242) – Fonte 148 e 10.122.0011.2.021 – Manutenção 
Sesap 3.3.90.39 – Outros serviços de terceiros – PJ 
(11) – Fonte 102. Data de assinatura: 21/03/2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, José Orleans da Costa e Otávio Raimundo 
de Assis Mazzoni.

Extrato Nono Termo Aditivo ao Contrato 018/2011 
- 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: Ribeiro Al-
vim Engenharia Ltda –  CNPJ.: 18.137.190/0001-59. 
Objeto: Aditamento da Cláusula Nona– “Do Prazo”, 
para prorrogar a vigência do Contrato Original, até 
30/04/2014. Data de assinatura: 15/02/2014. Nome 
das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de 
Andrada, José Orleans da Costa e Luiz Fernando Ri-
beiro.

Extrato Décimo Termo Aditivo ao Contrato 018/2011 
- 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: Ribeiro Alvim 
Engenharia Ltda –  CNPJ.: 18.137.190/0001-59. Obje-
to: Aditamento da Cláusula Nona – “Do Prazo”, para 
prorrogar a vigência do Contrato Original, por mais 
04(quatro) meses. Data de assinatura: 30/04/2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal 
de Andrada, José Orleans da Costa e Luiz Fernando 
Ribeiro.

Na publicação do Primeiro Termo Aditivo à Ata de Re-
gistro de Preços nº 05/2013, onde se lê “Sérgio Adria-
no Ferreira Rodrigues”, leia-se “Consuelo Maria Galego 
M Marteleto; onde se lê: R$ 104.597,76 (cento e qua-
tro mil, quinhentos e noventa e sete reais e setenta e 
seis centavos), leia-se “R$9.500,00 (nove mil e qui-
nhentos reais); e, onde se lê: “Vigência: 17/01/2014 
a 16/01/2014”, leia-se: “Vigência: a partir da data de 
assinatura.”

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

LEI Nº. 4.561 

“Disciplina o uso de som automotivo em veículos par-
ticulares no município de Barbacena e da outras pro-
vidências”.
Art.1º.  Fica proibida a utilização de equipamentos de 
som em veículos de qualquer natureza, estacionados 
ou em movimento nas vias públicas e demais logra-
douros do município com emissão de sons ou ruídos 
em excesso, que possam perturbar o sossego público. 
Parágrafo único.  A presente lei não se aplica a even-
tos de som automotivo e outros que possuam autori-
zação prévia da municipalidade. 
Art.2º. Considera-se perturbação ao sossego públi-
co, sujeito às penalidades previstas nesta lei, os sons 
ou ruídos produzidos fora dos padrões contidos nas 
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
- ABNT, estabelecidos pela ABNT NBR 10.151, ABNT 
NBR 10.152 e na Resolução n. 204, de 20 de outu-
bro de 2006, do Conselho Nacional de Trânsito (CON-
TRAN), ou em outras que venham a sucedê-las ou 
substituí-las, na forma de regulamento a ser baixado 
pelo Poder Executivo. 
§ 1º. Fica estabelecido o limite de 50 (cinquenta) de-
cibéis, para os veículos em movimento, como volume 
máximo avaliado em área livre, por “medidor de nível 
sonoro”, devidamente calibrado pelo INMETRO e de 
acordo com o método MB-268 da Associação Brasileira 
de Normas Técnicas – ABNT.
§ 2º.  Nas condições previstas no caput deste arti-
go, fica estabelecido o limite de 25 (vinte e cinco) 
decibéis, se os veículos encontrarem-se estacionados, 
salvo quando estiverem em frente a estabelecimentos 
comerciais, escolas, hospitais, templos religiosos e re-
partições públicas, hipóteses em que o equipamento 
de som automotivo deverá permanecer desligado.
Art. 3°. O Poder Executivo regulamentará, no que cou-
ber, a presente Lei, no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua publicação. 
Parágrafo único. Poderá o Poder Público Municipal es-
tabelecer convênio com a Polícia Militar do Estado de 
Minas Gerais para cumprimento desta Lei no que lhe 
couber. 
Art. 4º. Sem prejuízo das sanções de natureza civil, 
penal e das definidas em legislação específica, os in-
fratores às posturas municipais estabelecidas nesta 
lei, ficarão sujeitos ao pagamento de multa, no valor 
equivalente 300 (trezentas) vezes o valor da Unidade 
Fiscal de Referência – UFIR, dobrada a cada reinci-
dência, respeitado o limite de 3.000 (três mil) vezes o 
valor da UFIR, sendo que, ainda neste caso de reinci-
dência, o veículo só será liberado após a retirada defi-
nitiva de todo equipamento de som. 
§ 1º.  Não sendo possível a imediata retirada dos equi-
pamentos que originaram a autuação pela emissão do 
som ou ruído acima dos limites estabelecidos no art. 
2º. desta lei, a critério da autoridade municipal da fis-
calização, será apreendido o veículo e imediatamente 
removido para os pátios regularmente credenciados 
pelo Poder Público Municipal. 
§ 2º.  São solidariamente responsáveis pelo paga-
mento da multa prevista neste artigo, o condutor e 
o proprietário do veículo utilizado no cometimento da 
infração às posturas municipais, independentemente 
da apuração da eventual responsabilidade criminal, se 
houver. 
§ 3º.  Caberá ao órgão competente pela autuação ou 
à autoridade de trânsito, proceder a comunicação às 
autoridades competentes da eventual existência de in-
fração à legislação de trânsito, crimes e ou contraven-
ções que porventura tenha sido cometida pelo infrator, 
notadamente do disposto no art. 42 do Decreto-lei 
3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), na Lei Fe-



deral n. 6.938/81 e art. 54 da Lei Federal n. 9.605/98, 
com as alterações subsequentes. 
Parágrafo §4º.  As sanções previstas neste artigo se-
rão aplicadas sem prejuízo da sanção prevista no art. 
228 da Lei Federal n. 9.503/97 – Código de Trânsito 
Brasileiro e demais sanções que venham a ser previs-
tas em legislação federal, estadual e municipal. 
Art. 5º. A apreensão será objeto de auto circunstan-
ciado, no qual deverão constar as seguintes informa-
ções, sem prejuízo de outras consideradas relevantes:
I– nome do Proprietário e do Condutor, com as respec-
tivas qualificações pessoais; 
II– endereço completo;
III– marca e modelo, número de placas, número de 
chassi e cor do veículo, marca e modelo dos equipa-
mentos de som, se houver; 
IV– certificado de licenciamento de veículo, com res-
pectivo prazo de validade e Código RENAVAM;
V– outras informações relevantes que o autuado soli-
cite que conste no auto de apreensão. 
§ 1º. No caso da apreensão na forma do parágrafo 
único do art. 3º desta Lei, o veículo e/ou os equipa-
mentos, somente serão liberados mediante requeri-
mento firmado pelo próprio proprietário dos respec-
tivos bens, dirigido ao órgão municipal responsável 
pela autuação, acompanhado do comprovante de pa-
gamento da multa a que se refere o art. 3º. desta Lei 
e da respectiva titularidade, salvo quando a liberação 
depender de autorização específica das demais autori-
dades administrativas ou judiciais. 
§ 2º. Caberá ao responsável, proprietário ou con-
dutor do veículo para o cometimento da infração às 
posturas municipais, a responsabilidade perante a 
empresa permissionário-concessionária de serviços, 
pelo pagamento das tarifas ou preços estabelecidos 
pelos pátios referentes ao guinchamento, remoção e/
ou estadia dos veículos e/ou equipamentos, sem pre-
juízo da multa na forma prevista no parágrafo primeiro 
deste artigo.
§ 3º. O órgão municipal responsável pela execução 
da presente Lei fica autorizado a requerer auxílio de 
força policial, quando necessário, notadamente em 
ocorrendo quaisquer das hipóteses previstas na legis-
lação federal.
Art. 6º. Das penalidades aplicadas o autuado poderá 
exercer a ampla defesa através de recurso a ser inter-
posto no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis 
após a aplicação da penalidade.
Art. 7º. O Poder Executivo fará publicidade institucio-
nal quanto às posturas municipais estabelecidas por 
esta Lei, bem como fará afixar em locais que entender 
necessário, placas de advertência.
Art. 8º. Os recursos administrativos provenientes das 
multas de que trata esta Lei, serão regulamentados 
através de Decreto.
Art. 9º.  As despesas com a execução desta Lei corre-
rão pelas dotações orçamentárias próprias, suplemen-
tadas se necessário.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
aos 20 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade 

Presidente 
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes

Secretária 
Vereador José Jorge Emídio 

Tesoureiro 
(Projeto de Lei nº. 157/13 – Autoria do Vereador Luiz Gonzaga de 

Oliveira)

LEI Nº. 4.562 

“Institui o Dia Municipal dos Surdos”.
Art. 1º. Fica instituído, no dia 26 de setembro como o 
Dia Municipal dos Surdos.
Art. 2º. O Poder Executivo, por meio de seu órgão 
competente, promoverá atividades que contribuam 
para uma detida reflexão sobre as condições de vida 
dos surdos, possibilitando-lhes maior inserção social, 
política e comunitária.
Parágrafo único.  As atividades referidas no “caput” 
deste artigo deverão subsidiar a elaboração de políti-
cas do Governo Municipal que beneficiem os surdos.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
aos 20 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Araújo Gomes

Secretária
Vereador José Jorge Emídio

Tesoureiro
(Projeto de Lei nº. 165/13 autoria Vereadora Vânia Maria de Castro)

LEI Nº. 4.563 

“Institui a meia-entrada para professores do ensino 
fundamental, médio, técnico e universitário em quais-
quer eventos culturais exibidos nas salas e casas de 
espetáculos instaladas no Município de Barbacena e 
dá outras providências”.
Art. 1º. Os professores do ensino fundamental, médio, 
técnico e universitário, terão direito à meia-entrada 
em quaisquer eventos culturais exibidos nas salas e 
casas de espetáculos do Município, inclusive museus, 
exposições e shows.
Parágrafo único. A meia-entrada de que trata o pre-
sente artigo será conseguida mediante a apresenta-
ção, pelo professor, do seu demonstrativo de paga-
mento atualizado e de documento de identificação.
Art. 2º. As despesas decorrentes desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suple-
mentadas, se necessário.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,

aos 20 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 
Revolução de 30.

Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente

Vereador Tadeu José Gomes
Vice-Presidente

Vereadora Grácia Araújo Gomes
Secretária

Vereador José Jorge Emídio
Tesoureiro

(Projeto de Lei nº. 218/13 autoria Vereador Luiz Gonzaga de 
Oliveira)

LEI Nº. 4.564 

“Dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular 
dentro de sala de aula e dá outras providências”.
Art. 1º.  Fica proibido o uso de telefone celular, games, 
ipod, mp3, equipamentos eletrônicos e similares den-
tro de sala de aula, no Município de Barbacena.
Parágrafo único.  Quando a aula for aplicada fora da 
sala de aula específica, aplicar-se-á também o princí-
pio desta Lei.
Art. 2º. Fica compreendida como sala de aula para 
efeito desta Lei, todas as instituições de ensino funda-
mental, médio e superior.
Art. 3º. Deverá ser fixado em local visível e de fácil 
acesso e, nas dependências da instituição educacio-
nal, nas salas de aula e nos locais onde ocorrem aulas, 
placas indicando a proibição, com o seguinte texto:
I- É proibido o uso de aparelhos celulares e equipa-
mentos eletrônicos durante as aulas.
Art. 4º. Em caso de menor de idade, deverão os pais 
ser comunicados pela direção do estabelecimento de 
ensino.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor da data de sua pu-
blicação. 

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
aos 20 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Araújo Gomes

Secretária
Vereador José Jorge Emídio

Tesoureiro
(Projeto de Lei nº. 067/13 autoria Vereador Tadeu José Gomes)

ERRATAS
Na Lei Municipal nº. 4549 de 20 de maio de 2014, 
promulgado pelo Presidente da Câmara, publicado no 
e-DOB – Diário   Oficial do Município do dia 28.05.14, 
onde se lê “Prefeita Municipal”,  leia-se “Prefeito Mu-
nicipal”.

Na Lei Municipal nº. 4551 de 20 de maio de 2014, 
promulgado pelo Presidente da Câmara, publicado no 
e-DOB – Diário   Oficial do Município do dia 28.05.14, 
onde se lê “Prefeita Municipal”,  leia-se “Prefeito Mu-
nicipal”.
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