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Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISOS DE LICITAÇÕES

EXTRATO DE CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 005/2021 – PRC 011/2021. OBJE-
TO: RP para aquisição de leites e fórmulas alimentares para atenção primária e 
demandas judiciais/SESAP. Abertura: 29/03/2021 – Horário: 14:00. Informações: 
licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Diretora de Licitações.

SAS – PE 006/2021 – PRC 001/2021. OBJETO: Aquisição  tubos de aço, fabricação 
de carreteis e outros, stand pipe e captação de agua Rop conexões para montagem 
de barrilhete na captação de agua  Rio das Mortes. Abertura: 30/03/2021 as 14:00. 
Pregoeira: Adriana Rodrigues Costa. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. 
Maria A. Eugênia – Diretora de Licitações.

ERRATA
No Extrato de Contrato 008/2021 publicado no e-DOB - Diário Oficial do Município 
de Barbacena no dia 04/03/2021, onde se lê “Vigência: 12 (doze) meses”, leia-se 
“ficará adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 
57, caput, da lei nº8.666, de 1993”.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Delegada 
nº 39, de 12/03/2013, e no Decreto nº 8.607, de 21.02.2020; e na forma do artigo 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.595 - 1 – REVOGAR a designação de Maria Marta Pinto Ramos 
para compor o Conselho Municipal de Assistência Social, como representante da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, contida na Portaria nº 
22.547, de 17.02.2021. 2 – DESIGNAR Alexsandra Aparecida Rodrigues Luna para 
compor o Conselho Municipal de Assistência Social, como representante da Secreta-
ria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN. 3 - DISPOR que a presente Por-
taria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 15 de março de 2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Extrato de Contrato de Empreitada nº 011/2021. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP. Contratada:ECOLÓGICA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 04.201.601/0001-13. Processo Licitatório nº 
117/2020 - Concorrência Pública nº 002/2020. Objeto: Contratação de empresa 
de engenharia elétrica para execução de serviços e obras, por medição, visando 
a execução da construção da rede de energia elétrica e iluminação nas estações 
de tratamento de esgoto localizadas no Retiro das Rosas e Galego, observadas as 
normas técnicas pertinentes e conforme especificações e estimativa de quantitativo 
constantes no anexo VI, minuta de contrato e projeto que fazem parte integrante 
do edital.Valor total: R$ 105.293,25 (cento e cinco mil, duzentos e noventa e três 
reais e vinte e cinco centavos). Data de assinatura: 12/03/2021. Vigência: 60 (ses-
senta) dias, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal a partir da publi-
cação do respectivo Extrato. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares 
do Nascimento (Prefeito Municipal), Romulo Stefani Filho (Secretário Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP),e Tarcísio Siman Ferreira (Contratada).

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.859  

“Regulamenta a aplicação das disposições da Lei Federal nº 14.019, de 02 de julho 
de 2020, relativamente à obrigatoriedade de uso de máscara para prevenção ao 
contágio do agente infeccioso Sars-Cov-2.” 
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 Federal 
nº 14.019, de 02 de julho de 2020; e na forma do art. 26, I da Constituição do 
Município de Barbacena;
Considerando o disposto na Lei Federal nº 14.019, de 2020, que “Altera a Lei nº 
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre a obrigatoriedade do uso de 
máscaras de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados 
acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos, sobre a adoção 
de medidas de assepsia de locais de acesso público, inclusive transportes públicos, 
e sobre a disponibilização de produtos saneantes aos usuários durante a vigência 
das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente da pandemia da Covid-19” 
Considerando a rejeição, pelo Congresso Nacional, do veto presidencial aos dispo-
sitivos que previam a imposição de multa pela infração sanitária tipificada no art. 
3º-A, da Lei nº 13.979, de 2020, acrescentado pela Lei nº 14.019, de 2020; 

DECRETA:
Art. 1° Nos termos do art. 3º-A da Lei Federal nº 13.979, de 2020, acrescentado 
pela Lei Federal nº 14.019, de 2020, é obrigatório manter boca e nariz cobertos 
por máscara de proteção individual para circulação em espaços públicos e privados 
acessíveis ao público, em vias públicas e em transportes públicos coletivos, bem 
como em:  
I – veículos de transporte remunerado privado individual de passageiros por apli-
cativo ou táxis;
II – veículos de transporte fretado;
III - estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, templos religiosos, esta-
belecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas.  
§ 1º As máscaras a que se refere o caput deste artigo podem ser artesanais ou 
industriais.
§ 2º A obrigação prevista no caput deste artigo será dispensada no caso de pessoas 
com transtorno do espectro autista, com deficiência intelectual, com deficiências 
sensoriais ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso 
adequado de máscara de proteção facial, conforme declaração médica, que poderá 
ser obtida por meio digital, bem como no caso de crianças com menos de 3 (três) 
anos de idade.
Art. 2º O descumprimento da obrigação prevista no art. 1º deste Decreto acarretará 
a imposição de multa ao infrator, de acordo com os valores estabelecidos no Anexo 
I deste regulamento, considerando-se como circunstâncias agravantes na gradação 
da penalidade: 
I - ser o infrator reincidente;
II - ter a infração ocorrido em ambiente fechado.
Art. 3º Ficam os estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços em fun-
cionamento durante a pandemia COVID-19 obrigados a fornecer gratuitamente a 
seus funcionários e colaboradores máscaras de proteção individual, ainda que de 
fabricação artesanal, sem prejuízo de outros equipamentos de proteção individual 
estabelecidos pelas normas de segurança e saúde do trabalho.
Parágrafo único. Incumbe ainda aos estabelecimentos de que trata o caput deste 
artigo colaborar com o poder público na fiscalização do cumprimento das normas de 
utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, zelando para que todos 
os funcionários, prestadores de serviços, fornecedores, entregadores, clientes e 
usuários permaneçam com a boca e nariz cobertos pela máscara no interior de suas 
dependências, podendo inclusive vedar a entrada de pessoas em desacordo com as 
disposições deste Decreto.
Art. 4º As concessionárias e empresas de transporte público deverão atuar em 
colaboração com o poder público na fiscalização do cumprimento das normas de 
utilização obrigatória de máscaras de proteção individual, podendo inclusive vedar, 
nos terminais e meios de transporte por elas operados, a entrada de passageiros 
em desacordo com as normas estabelecidas neste Decreto.
Art. 5º A fiscalização quanto ao cumprimento do disposto neste Decreto será exer-
cida pelos Fiscais de Posturas, pelos Fiscais Sanitários, pela Guarda Civil Municipal, 
por servidores em exercício de funções de fiscalização designados pelo Executivo 
Municipal, pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar, nos termos do § 2º 
do art. 10, da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº. 130, de 03 de 
março de 2021, ou através de sistemas de videomonitoramento.
§ 1º Verificada a ocorrência do ato tipificado no art. 1º deste Decreto, será lavrado 
Auto de Infração no qual constarão os dados pessoais do infrator para fins da emis-
são da correspondente guia de recolhimento da multa.
§ 2º Quando a identificação do infrator se der por meio de sistemas de videomo-
nitoramento, o mesmo será identificado e notificado para pagamento da multa por 
quaisquer meios hábeis existentes. 
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 15 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

ANEXO I

Enquadramento da conduta Valor da Multa

Deixar de utilizar a máscara em local aberto 01 UPFMB

Reincidência 02 UPFMB

Deixar de utilizar a máscara em local fechado 02 UPFMB

Reincidência 03 UPFMB
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº. 156/2021  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
NOMEAR a partir desta data, Comissão de Licitação composta pelos servidores: 
Jacqueline Fonseca de Paula – Presidente, Maria Antonieta Barros – Relatora, e 
Douglas Cristiano da Silva Martins – Secretária, para todos os procedimentos licita-
tórios no exercício de 2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 

Barbacena/MG, 12 de março de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior 
- Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 12.03.2021. 
Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 157/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui-
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal, 
RESOLVE:
NOMEAR a partir desta data, ALBINO LUCCIANE PEREIRA DE CARVALHO, como 
pregoeiro oficial da Câmara Municipal, tendo como equipe de apoio os servidores 
Jacqueline Fonseca de Paula, Maria Antonieta Barros e Douglas Cristiano da Silva 
Martins. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 12 
de março de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tor-
nou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 12.03.2021. Luiz Alberto F. 
Correa Maia - Diretor Geral.

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2021
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bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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