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DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.878

“Aplica penalidades à empresa G.P.A. Gerenciamento de Projetos - Eirelli.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto na Lei Federal 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; e na forma do art. 
26, inciso I, da Constituição do Município; 
Considerando a ata da reunião da Comissão Sancionadora do SAS, realizada em 
25.02.2021, de fls. 47/52 do Processo Administrativo Sancionador no âmbito de 
Licitações e Contratos nº 008/2020 – SAS;
Considerando a Decisão Administrativa Recursal exarada pela autoridade compe-
tente às fls. 72 do Processo Administrativo Sancionador no âmbito de Licitações e 
Contratos nº 008/2020-SAS;

DECRETA: 
Art. 1º Fica aplicada a penalidade de multa de 0,33% (trinta e três centésimos por 
cento) por dia de atraso, mais 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente 
à parte da obrigação contratual não cumprida à licitante G.P.A. Gerenciamento de 
Projetos - Eirelli, inscrita no CNPJ sob o nº 11.175.931/0001-47, de acordo com o 
disposto no art. 87, incisos I e II da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas alterações 
posteriores, e na Cláusula Décima, alínea “b” do item 10.2 e incisos I e II do item 
10.7, da Ata de Registro de Preços nº 034/2020.
Art. 2º O valor da multa deverá ser descontado de eventuais pagamentos penden-
tes, conforme previsão do art. 86, §§ 2º e º da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e 
suas alterações posteriores.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.879

“Altera o Parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 7.591, de 06 de março de 2014.” 
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 no art. 57, da 
Lei Municipal nº 3.245, de 1995, e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição 
do Município de Barbacena;
 Considerando o disposto na Lei Federal nº 14.131, de 30 de março de 2021, que 
“Dispõe sobre o acréscimo de 5% (cinco por cento) ao percentual máximo para a 
contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pa-
gamento até 31 de dezembro de 2021; e altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991.”

DECRETA:
Art. 1° O Parágrafo único do art. 8º do Decreto nº 7.591, de 06 de março de 2014, 
passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 8º (...)
Parágrafo único. Não será permitido o desconto de consignações facultativas até o 
limite de 40% (quarenta por cento), quando a soma destas com as compulsórias 
exceder a 75% (setenta e cinco por cento) da remuneração do servidor.” 
Art. 2º A alteração de que trata o art. 1º deste Decreto vigorará até 31 de dezembro 
de 2021, reestabelecida a redação original após esta data.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 14 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.880

“Dispõe sobre descontos no IPTU/2021, lançamentos, prazo para pagamento, 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 as Leis nº 3.246, de 1995 
– Código Tributário do Município; 3.998, de 2006; 4.533, de 2013, e demais legis-
lações pertinentes; e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição do Município 
de Barbacena;

DECRETA: 
Art. 1º O lançamento do IPTU-TSU para o exercício de 2021, processar-se-á pela 
Secretaria Municipal de Fazenda, observadas as alíquotas definidas pela Lei nº. 
3.998/2006; a base de cálculo estabelecida pela Lei nº 4.533/2013; a Lei Muni-
cipal nº 5.074/2021, que dispõe sobre a isenção do IPTU e TCTL para o corrente 
exercício; o Cadastro Imobiliário do Município, suas atualizações; e as disposições 
deste Decreto.
Art. 2º O Índice Redutor de que trata o art. 15 da Lei Municipal nº 4.533/2013 para 
o lançamento e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urba-
na – IPTU, para o exercício de 2021, objetivando a tributação gradual pela plenitude 
dos valores venais estabelecidos por aquela Lei, será:

I – Nulo ou inexistente para as unidades imobiliárias tributadas pelo IPTU/2020 
sobre a plenitude do Valor Venal estabelecido pela Lei nº 4.533/2013;
II – Equivalente ao aplicado em 2020, mantendo o valor venal tributado naquele 
exercício para as unidades imobiliárias não alcançadas pela base plena da Lei nº 
4.533/2013, sem prejuízo da atualização da planta de valores de que trata o Decre-
to nº 8.796/2020 e de eventuais modificações cadastrais.
Art. 3º A data do primeiro vencimento para pagamento do Imposto Predial e Terri-
torial Urbano – IPTU e Taxas de Serviços Urbanos – TSU do exercício de 2021, de 
lançamento e arrecadação conjuntos, será o dia 20 de maio de 2021. 
Art. 4º Fica concedido o desconto da ordem de 5,00% (cinco por cento) sobre o 
Imposto devido (IPTU/2021) para o respectivo pagamento em parcela única até a 
data estabelecida no art. 3º deste Decreto.
Art. 5º O IPTU-TSU/2021 poderá ser pago em parcela única ou em até 08 (oito) 
parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem o desconto concedido no art. 4º deste 
Decreto, compreendendo:
I – Pagamento em parcela única com desconto sobre o Imposto:

DESCONTO SOBRE O IMPOSTO DATA DE VENCIMENTO

5% 20/05/2021

II – Pagamento parcelado:

ORDEM DAS PARCELAS DATAS DE VENCIMENTO

01/08 20/05/2021

02/08 21/06/2021

03/08 20/07/2021

04/08 20/08/2021

05/08 20/09/2021

06/08 20/10/2021

07/08 22/11/2021

08/08 20/12/2021

Parágrafo único. Não haverá parcelamento que gere parcela de valor inferior a R$ 
20,00 (vinte reais).
Art. 6º É vedado o recolhimento, em Documento de Arrecadação Municipal – DAM, 
de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais).
§ 1º Se o valor a recolher no exercício de 2021 for inferior ao valor mínimo esta-
belecido no caput, deverá ser adicionado ao devido no exercício seguinte, e assim 
sucessivamente, até atingir o valor mínimo permitido para recolhimento.
§ 2º Ficam sujeitos aos acréscimos legais, os valores não recolhidos a partir do 
exercício em que for alcançado o valor mínimo.
Art. 7º As providências determinadas pelo art. 1º deste Decreto não impedirão 
lançamentos de IPTU/TSU, no decurso do exercício, em face de inclusões, exclu-
sões, fusões imobiliárias, fracionamentos, desmembramentos e de quaisquer ou-
tras modificações cadastrais demandadas pelo contribuinte ou detectadas pelo fisco 
municipal.
Art. 8º Eventuais pedidos de revisão cadastral dos lançamentos tributários do IPTU 
e das Taxas de Serviços Urbanos – TSU poderão ser interpostos, através de reque-
rimentos subscritos pelo contribuinte titular do lançamento ou seu representante 
legal, e deverão ser requeridos até a data de vencimento da parcela única, para 
vigência no exercício de 2021.
Parágrafo único. Solicitações de revisão cadastral ocorridas após o prazo constante 
do caput deste artigo somente produzirão efeitos para o exercício de 2022.
Art. 9º A data de postagem das notificações do IPTU-TSU/2021, acrescida de 05 
(cinco) dias úteis será considerada data efetiva da notificação dos tributos para 
todos os fins legais.
Art. 10. As notificações/guias de arrecadação do IPTU/TSU-2021 serão remetidas 
aos contribuintes para os endereços constantes do Cadastro Imobiliário do Municí-
pio, após postagem junto à Agência dos Correios de Barbacena, estando também 
disponibilizadas na internet, através do site da Prefeitura Municipal de Barbacena 
em: http://barbacena.mg.gov.br/iptu/, a partir da mesma data.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.

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

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.881

“Regulamenta a Lei Municipal nº 5.074, de 30 de março de 2021, e dá outras 
providências.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da Consti-
tuição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º A concessão do benefício fiscal de que trata a Lei Municipal nº. 5.074, de 
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30 de março de 2021, será aplicada de ofício, com base nos dados constantes do 
Cadastro Imobiliário do Município.
Art. 2º Em caso de imóveis situados em parcelamentos do solo, lançados em nome 
do responsável pelo empreendimento ou de anterior proprietário e ainda não trans-
feridos aos atuais adquirentes perante o Cadastro Imobiliário do Município, im-
pedindo a concessão do benefício automaticamente pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, poderá o contribuinte comprovar sua condição de proprietário, titular do 
domínio útil ou da posse do imóvel, mediante requerimento à Secretaria Municipal 
de Fazenda, instruído com os seguintes documentos:
I – Declaração preenchida pelo beneficiário ou seu representante legal, conforme 
modelo constante do Anexo I deste Decreto;
II – documentos de identificação do requerente (Carteira de Identidade e CPF);
III – procuração, se for o caso;
IV – documentos comprobatórios da propriedade, da posse ou da titularidade do 
domínio útil do imóvel objeto da isenção pretendida.
Art. 3º Para atendimento do inciso IV do artigo 2º, serão admitidos os seguintes 
documentos:
I - Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo competente Ofício 
do Registro de Imóveis, com data de emissão pretérita inferior a 60 (sessenta) dias;
II - escritura Pública de Compra e Venda, figurando o beneficiário como comprador 
do imóvel;
III - formal de partilha em que conste o imóvel como pagamento do quinhão do 
beneficiário;
IV - certidão de Decisão Judicial transitada em julgado, ou instrumento equivalente, 
que comprove a transferência da propriedade ou posse ao beneficiário;
V - contrato de Compra e Venda ou de Compromisso de Compra e Venda, ou 
instrumento equivalente, firmado entre o proprietário e o beneficiário, com firmas 
reconhecidas.
Art. 4º É vedado o recolhimento da taxa de foros em valor inferior a R$ 10,00 (dez 
reais).
§ 1º Se o valor a recolher no exercício de 2021 for inferior ao valor mínimo estabe-
lecido no caput deste artigo, deverá ser adicionado ao devido no exercício seguinte, 
e assim sucessivamente, até atingir o valor mínimo permitido para recolhimento.
§ 2º Ficam sujeitos aos acréscimos legais, os valores não recolhidos a partir do 
exercício em que for alcançado o valor mínimo.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

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

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

                                  

 

ANEXO I 

 

 

                                                      DECLARAÇÃO 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO 

Nome: 
Endereço: 
E-mail: Telefone: 
CPF/CNPJ: 

2 – DADOS DO IMÓVEL 

Inscrição Imobiliária: 
Endereço: 

CONDIÇÃO: 
 
 
(     ) Proprietário com escritura registrada no cartório de imóveis    
 
(     ) Proprietário com escritura lavrada no cartório de notas    
 
(     ) Usufrutuário    
 
(     ) Outros (especifique): _______________________________________________________ 
 
 
 

Para fazer jus à isenção a que se refere a Lei Municipal nº 5.074, de 30 de março de 2021, declaro sob as penas da lei 

que sou (     ) proprietário (    ) detentor da posse ou do domínio útil do imóvel acima identificado e, para comprovação 

do alegado anexo os seguintes documentos: 

 

(    ) Documento de identidade e CPF; 

(    ) Certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel, expedida pelo competente Ofício do Registro de Imóveis, com data 

de emissão pretérita inferior a 60 (sessenta) dias; 
(    ) Escritura Pública de Compra e Venda, figurando o beneficiário como comprador do imóvel; 

(    ) Formal de partilha constando o imóvel como pagamento de quinhão; 

(    ) Certidão de Decisão Judicial transitada em julgado, ou instrumento equivalente; 

(    ) Contrato de Compra e Venda ou de Compromisso de Compra e Venda com firmas reconhecidas; 

(    ) Outros (especifique): _________________________________________________________________ 

 

Barbacena, ______, de _________________________de __________. 

 

________________________________ 

Assinatura      

 

 

 

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.882

“Revoga o Decreto nº 8.678, de 29 de junho de 2020, que “Dispõe sobre a institui-
ção do PAR – Plano de Atividades Remotas para o Ensino Fundamental II da Rede 
Municipal de Ensino.”” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da Consti-
tuição do Município de Barbacena;
Considerando o Ofício nº 159/2021/GAB/SEDEC, datado de 16.04.2021; 

DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o Decreto nº 8.678, de 29 de junho de 2020. 
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 16 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 4.925, 14 de janeiro de 2019, e na Lei Municipal nº 4.998, de 27 de novembro 
de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.658 - NOMEAR Thais Aparecida Guedes, para exercer o Cargo de 
Provimento em Comissão de Diretora de Administração e Logística de Trânsito e 
Mobilidade Urbana, na Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a partir desta 
data. Barbacena, 19 de abril de 2021.

PORTARIA Nº 22.659 - NOMEAR Camilla Costa Pinto Fonseca, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete, na Secretaria de Trânsito e 
Mobilidade Urbana, a partir desta data. Barbacena, 19 de abril de 2021.

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 5.002, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.660 - NOMEAR Mateus Francisco de Andrade, para exercer o Car-
go de Provimento em Comissão de Assessor de Gabinete, na Secretaria Municipal 
de Assistência Social, a partir desta data. Barbacena, 19 de abril de 2021.

RESOLUÇÃO nº 001 de 09 de fevereiro de 2021
Art. 1º - Normatizar, no âmbito das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Barba-
cena, a oferta de Regime Especial de Atividades Pedagógicas Remotas (não presen-
ciais), objetivando o estreitamento de vínculo entre os educadores e os alunos das 
escolas da rede municipal e a minimização dos prejuízos pedagógicos já alcançados, 
durante o período de emergência e de implementação das medidas de prevenção 
ao contágio e enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), no ano de 2021. 
Art. 2º - Ficam instituídas as APR – Atividades Pedagógicas remotas para a Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19; 
tendo por objeto a organização dos roteiros e planos de estudos semanais e dire-
trizes para oferta de atividades remotas (não presenciais) na Rede Municipal de 
Ensino.
Art. 3º - Para o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais, os 
professores das Escolas Municipais deverão ofertar aos estudantes, roteiros/planos 
de estudos semanais, de forma remota, através do aplicativo Whatsapp. 
§ 1º- Deverão ser criados grupos de Whatsapp para cada turma das escolas, sendo 
os administradores destes grupos, os professores das respectivas turmas, o(s) téc-
nico(s) em educação e o (a) diretor(a) de cada escola. 
§ 2º- As regras de funcionamento dos grupos de Whatsapp deverão ser definidas 
pelas equipes de cada escola, observando alguns aspectos importantes para o uso 
eficiente da ferramenta, que devem ser compartilhados com alunos e famílias, a 
saber:
I - o objetivo do grupo, 
II - quem irá participar, 
III - o que deve ser postado, somente o que for a respeito das atividades, 
IV- os dias da semana e o horário de aula/trabalho dos professores, em que pais 
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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.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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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se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

e/ou alunos poderão tirar dúvidas a respeito das atividades propostas.Cada servi-
dor deverá disponibilizar para as atividades remotas sua respectiva carga horária 
funcional. 
V - a definição do dia da semana em que as atividades serão repassadas. 
Art. 4º Na impossibilidade de o aluno ter acesso aos roteiros/planos de estudo, de 
forma remota, a escola fará a entrega do material, presencialmente. Neste caso, 
escolas e pais de alunos, deverão seguir todas as orientações recomendadas pelo 
Ministério da Saúde, relacionadas à Pandemia do Coronavírus, sendo: 
I - Horários específicos para turmas, anos de escolaridade ou segmentos; 
II - Uso de máscara por todos no local; 
III - Evitar contato direto (abraços, apertos de mão, etc.); 
IV - Manter distância segura de no mínimo, 2 metros (fazer marcações no local onde 
serão entregues as atividades; preferencialmente ar livre ou área bem ventilada); 
V – Disponibilização de álcool 70% e sabonete no banheiro, para higienização das 
mãos; 
VI - Orientação para que os pais sejam breves e evitem o prolongamento de con-
versas, tendo em vista a segurança de todos; 
VII - Explicitação do horário e o dia da semana de repasse dos roteiros/planos de 
estudo, definido pela escola, para que os pais se organizem para buscá-los. 
Art. 5º - Cada servidor deverá disponibilizar para as APR sua respectiva carga horá-
ria funcional. No(s) dia(s) da semana e no horário de aula/trabalho dos professores, 
estes deverão estar disponíveis nos grupos de “Whatsapp” para atendimento a pais 
e/ou alunos em relação às suas dúvidas sobre as atividades propostas.
Art. 6º As atividades pedagógicas previstas nos roteiros/planos de estudo deverão 
ser planejadas objetivando o desenvolvimento do currículo Bianual 2020- 2021, 
considerando as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do 
Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e os objetivos/habilidades de apren-
dizagem mais essenciais dos currículos. As escolas e professores deverão definir o 
planejamento 2021 incluindo os objetivos/habilidades de aprendizagem não con-
templados em 2020 e/ou que necessitam de serem retomados, bem como os ob-
jetivos e habilidades essenciais de aprendizagem da etapa/ano de escolaridade em 
curso em 2021. 
Parágrafo Único: Após a aplicação das avaliações diagnósticas do início do ano 
letivo, as escolas e professores deverão realizar nova análise do currículo bianual 
2020/2021, elaborado pelos professores, por etapa/ano de escolaridade, no final do 
ano letivo de 2020 e fazer as adequações necessárias. Estes currículos estão pre-
vistos no documento de Complementação da Proposta Político Pedagógica de cada 
escola, objetivando desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem remoto, 
mais adequado às necessidades demonstradas pelos alunos. 
§1º As atividades propostas pelos professores nos roteiros de estudo, deverão ser 
entregues pelos alunos no fim de cada semana para serem corrigidas pelos profes-
sores e para que seja comprovada a participação do estudante com preenchimento 
de formulário específico. A forma como as atividades serão enviadas será decidida 
pela equipe de cada escola, podendo ser por meio virtual (fotos via Whatsapp, 
e-mail e outros) ou físico (entrega das atividades impressas na escola).
§2º Os técnicos em educação auxiliarão os professores no planejamento das ati-
vidades e deverão apreciá-las e sugerirem ajustes necessários antes do repasse 
às famílias. Este acompanhamento do técnico em educação é necessário para a 
organização das aulas presenciais, quando retornarem. 
Art. 6º - Os roteiros/planos de estudo devem ser repassados para os alunos da Edu-
cação Infantil e do Ensino Fundamental I e II, contemplando todos os componentes 
curriculares. Portanto, os professores R2, devem, igualmente, planejar atividades 
pedagógicas para os alunos. 
Art. 7º - As avaliações durante o período de atividades pedagógicas remotas deve-
rão ter caráter formativo objetivando a qualidade do vínculo educacional ao longo 
da quarentena, e com insumo para a adoção de estratégias com foco nas lacunas 
pedagógicas do estudante no retorno das aulas presenciais. 
§1º – Para fins de registros legais do desempenho do aluno, as avaliações formati-
vas ocorrerão semestralmente, conforme calendário escolar de 2021. 
§2º – Os conteúdos de cada componente curricular que serão avaliados, tabela de 
conceitos, bem como prazo e formas de envio aos professores, pelos alunos ou seus 
responsáveis e formas a serem adotadas para a devolutiva dos resultados a alunos 
e seus familiares devem ser comunicados às famílias com antecedência. 
§3º - Os professores da Educação Infantil avaliarão o desenvolvimento dos alunos 
considerando a interação e o desempenho demonstrados no retorno das atividades 
propostas. 
§4º - O registro do desempenho dos alunos da Educação Infantil deverá ser feito 
em instrumento próprio, conforme orientações do Setor Pedagógico da Secretaria 
de Educação. 
§5º - É preciso que o processo de avaliação seja constante. O professor deve estar 
sempre atento e promovendo atividades que possibilitam a avaliação do aluno e o 
seu desenvolvimento. Essa avaliação pode ocorrer por meio da observação perma-
nente do professor. Esse deve estar sempre atento e anotando todo o desenvolvi-
mento do aluno, dessa forma será capaz de avaliar as suas atitudes, a sua partici-
pação, o seu interesse, a sua comunicação oral e escrita, o seu desenvolvimento em 
todas as áreas de formação integral. 
Art. 9º - Para os alunos da Educação Infantil deverão ser propostas atividades 
lúdicas e estimulativas. É imprescindível, a proposição de sequências didáticas ali-
nhadas aos diferentes campos de experiências do Currículo Referência de Minas 
Gerais, envolvendo uma diversidade de atividades. 
§1º Para as crianças da creche (0 a 3 anos), podem ser propostas: 
I - leitura de textos pelos pais, 

II - brincadeiras, 
III - jogos, 
IV - músicas de criança, dentre outras. 
§2º Para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da 
mesma forma, atividades de estímulo, como: 
I - leitura de textos pelos pais, 
II - desenhos, 
III - brincadeiras, 
IV - jogos, 
V - músicas de criança, 
VI - filmes e programas infantis pela TV, 
VII - algumas atividades em meios digitais quando possível, dentre outras. 
Art. 10 - Para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sugere-se que 
as atividades estejam alinhadas ao Currículo Referência de Minas Gerais e sejam 
organizadas de forma a manter uma conexão acadêmica com a escola, de forma 
estimuladora. Podem ser sugeridas as atividades: 
I – lista de atividades e exercícios, 
II - sequências didáticas, 
III - trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas às habilidades 
e aos objetos de aprendizagem; 
IV - sugestões para que os pais realizem leituras com ou para seus filhos; 
V - utilização de horários de TV aberta para levar programas educativos compatíveis 
com as crianças desta idade e orientar os pais para o que elas possam assistir; 
VI - elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para 
realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, 
entre outros); 
VII - distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio links, de acordo 
com a possibilidade de acesso das famílias, seguidos de atividades a serem realiza-
das com a supervisão dos pais; 
VIII - estudos dirigidos com supervisão dos pais, 
IX - exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela 
escola, dentre outras. 
Art. 11 - Para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, sugere-se que 
as atividades estejam alinhadas ao Currículo Referência de Minas Gerais e sejam 
organizadas de forma a manter uma conexão acadêmica com a escola, de forma 
estimuladora e nunca tediosa. Podendo ser sugeridas atividades como: 
I - sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e compe-
tências preconizadas por cada área de conhecimento no Currículo Referência de 
Minas Gerais; 
II - verificar a possibilidade de se utilizar horários de TV aberta para levar progra-
mas educativos compatíveis para adolescentes e jovens; 
III - distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de links, obser-
vadas as condições de acesso das famílias, seguidos de atividades a serem realiza-
das com a supervisão dos pais. 
Art. 12 - O Atendimento Educacional será gratuito, mobilizado e orientado por pro-
fessores regentes especializados, com articulação entre as famílias para realização 
das atividades. 
§1º - Os professores do Atendimento Educacional Especializado deverão adequar 
materiais, prover orientações aos alunos e famílias, dando suporte às escolas na 
elaboração de planos de estudo, de acordo com as singularidades de cada aluno. 
Art. 13 - O conjunto de atividades remotas (não presenciais) implementadas no ano 
de 2021, a partir de 22 de fevereiro de 2021, aos alunos de todos os segmentos 
educacionais da rede municipal de ensino de Barbacena, devidamente registradas 
em documento regulamentador próprio, serão utilizadas para cumprimento da car-
ga horária mínima de 800 horas letivas exigidas por lei, enquanto durar a situação 
de emergência de saúde pública. 
Art. 14 – Para a comprovação das atividades propostas aos alunos e da carga 
horária cumprida pelo aluno nas aulas remotas, os professores devem preencher, 
respectivamente, os formulários: REGISTRO DAS ATIVIDADES DO ROTEIRO DE 
ESTUDOS SEMANAL E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA – PERÍODO DA PAN-
DEMIA COVID 19 e REGISTRO SEMANAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 
PRESENCIAIS E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO ALUNO. (RARES) 
§ 1º - No quinto (5º) dia útil de cada mês, os professores da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental devem enviar para o e-mail da escola onde atua os formulá-
rios de Registro das Atividades do Roteiro de Estudos Semanal e Cumprimento da 
Carga Horária – Período da Pandemia COVID-19 e Registro Semanal das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais e Cumprimento da Carga Horária do Aluno assinados 
por eles. 
§2º - Os formulários, após conferência feita pelos técnicos em educação ou pelo 
diretor, deverão ser validados por ambos e arquivados na escola. 
Art. 15 – O Adendo Regimental e o Documento de Complementação da Proposta 
Político Pedagógica, elaborado pelos profissionais da Educação de cada escola, re-
gulamentam diretrizes legais e pedagógicas a serem observadas no desenvolvimen-
to do processo de ensino e aprendizagem remoto da Rede Municipal de Ensino de 
Barbacena/MG, durante a Pandemia da COVID – 19. 

Eliza Maria Firmino
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura

Designado pelo Decreto Municipal de 04-01-2021
(Republicado por incorreção)
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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.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Aquisição nº 057/2019. Contratan-
te: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Contratada: CLOFTHI TRANSPORTES LTDA - 
ME,empresa inscrita no CNPJ sob o nº 10.172.711/0001-05. Processo Licitatório nº 
072/2018 - Pregão Presencial nº 028/2018. Objeto: Prorrogar o prazo de vigência 
constante no Item 11.1 da “Cláusula Onze - Da Vigência”, ficando prorrogado por 
mais 12 (doze) meses a contar do dia 10.04.2021, expirando no dia de igual número 
(art. 132, § 3º, do CC/02 e do art. 57, II, da LLC/93); atualizar a rubrica orçamen-
tária discriminada na “Cláusula Terceira - Da Dotação Orçamentária”, e adequar 
a forma de pagamento constante no Item 4.2 da “Cláusula Quarta – Do Preço e 
do Pagamento”. Data de assinatura: 09/04/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Jefferson Viana Valetim 
de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Cleusa Lopes da 
Silva Souza (Contratada).

EXTRATO DE RATIFICAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – O Prefeito Municipal, com fulcro no 
artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93, Parecer nº 090/2021-CGM, RATIFICA A DIS-
PENSA LICITATÓRIA – PRC Nº 006/2021 – DL Nº 004/2021 - Objeto: aquisição de 
gêneros alimentícios perecíveis da Agricultura Familiar e do Empreendedor familiar 
Rural destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar -  
PNAE para alunos da rede municipal de ensino da zona rural e urbana, filantrópicas 
e creches conforme matrícula FNDE/PNAE. Vencedora: OMOPRUC–ORGANIZAÇÃO 
DOS AMIGOS, MORADORES E PRODUTORES RURAIS DOS COSTAS, inscrita no 
CNPJ sob nº  07.710.607/0001-04, itens 1 R$5,22/Kg; 2 R$2,76/Kg, 3 R$1,50/Mol; 
5 R$3,58/Kg; 6 R$4,00/Kg; 7 R$7,76/kg; 8 R$3,80/Kg; 9 R$3,46/Kg; 10 R$3,24/
Kg; 11 R$2,81/Kg; 12 R$1,35/Mol; 13 R$2,74/Kg; 14 R$1,49/Mol; 15  R$4,49/
Kg; 16 R$2,38/Kg; 18  R$7,50/Kg; 20 R$4,81/Kg; 21 R$1,58/Kg; 23  R$1,66/Kg; 
24 R$3,98/Kg; 25 R$5,91/Kg. Valor total da despesa R$243.011,03 (duzentos e 
quarenta e três mil onze  reais e três centavos). Ratificado em 14 de abril de 2021 
- Carlos Augusto Soares do Nascimento – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - 
CHAMADA PÚBLICA - PROCESSO N 028/2021 - IL N 002/2021 - Objeto: Chamada 
Pública, visando contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de teste 
de detecção quantitativa de antígeno SARS COV 2, em amostra de swab nasal e na-
sofaríngea. CREDENCIADA: empresa VAZ DE MELLO LABORATÓRIOS LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 17.092.297/0001-65, pelo valor unitário de R$185 (cento e oitenta e 
cinco reais), tudo conforme documentação nos autos. Ratificado em 16 de abril de 
2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Nayara Rayane de Oliveira

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução nº 114 de 08 abril de 2021– CMDCA

“Dispõe sobre a revogação das Resoluções 099 e 106.” 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de 
suas atribuições conferidas pelos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 8.069/90 – Es-

Deliberação do CONAS nº 163 de 16 de março de 2021
“Dispõe sobre Composição da Mesa Diretora.”
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações 
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o 
que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezem-
bro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 237 de 19 de Fevereiro de 
2020, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas 
alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o art. 9º e ata 
249. RESOLVE:
Art.1º – Aprovar por unanimidade de seus membros a constituição da Mesa Dire-
tora, que terá a seguinte composição: . Presidente: Daniel Martins de Mello Neto, 
. Vice-Presidente: Aparecida Imaculada Siqueira, . Secretária: Ana Cristina Almeida 
Rigotti. 

Daniel Martins de Mello Neto 
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

(Republicado por incorreção)

Deliberação do CONAS nº 164 de 16 de março de 2021.
“Dispõe sobre a Comissão de Registro de Entidades.” 
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações 
decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o 
que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezem-
bro de 1993 e Ata lavrada de n° 249. RESOLVE:
Art. 1º – Deliberar pela aprovação da Comissão de Registro das Entidades; Art. 2° - 
A Comissão Organizadora será composta: I – Luiz Henrique Alves Donato, II – Sônia 
Maria Oliveira, III – Giovanni Tarcísio de Souza. Art 3° - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. 

Barbacena, 16 de março de 2021.
Daniel Martins de Mello Neto 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Deliberação do CONAS nº 165 de 16 de março de 2021.
“Dispõe sobre a Comissão da Conferência Municipal de Assistência Social.”
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações 
decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o 
que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezem-
bro de 1993 e Ata lavrada de n° 249. RESOLVE:
Art. 1º – Deliberar pela aprovação da Comissão da Conferência Municipal de Assis-
tência Social; Art. 2° - A Comissão Organizadora será composta: I – Daniel Martins 
de Mello Neto, II – Elizabeth Aparecida Mateus, III – Alexsandra Aparecida Rodri-
gues Luna, IV – Camila Alexsandra de Assis. Art 3° - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. 

Barbacena, 16 de março de 2021.
Daniel Martins de Mello Neto 

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Presidente: Daniel Martins de Mello Neto

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CONAS

tatuto da Criança e do Adolescente – ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03, da Reso-
lução 139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança do Adolescente – CONANDA 
e deliberação do CMDCA lavrada na ata 313 de 08 de abril de 2021; RESOLVE:
Art. 1º – Revogar a resolução 099/2020 que autoriza a dispensa de chamamento 
público em favor da Sociedade São Miguel Arcanjo para execução do Projeto do 
Superalimento a ser financiados com recursos advindos do FMDCA/FIA. Art. 2° - Re-
vogar a resolução 106/2020 que revogou a resolução 099/2020, devido ao parecer 
da Consultoria Geral do Município de Barbacena constante nas fls 034 a 03, a sus-
pensão dos art. 12 e 13 da Resolução 137/2010 do CONANDA pela Justiça Federal e 
o Decreto Legislativo 006/2020 que tem seus efeitos até 31 de dezembro de 2020.        
Art. 3º – Esta resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

Barbacena, 08 abril de 2021 
Nayara Rayane de Oliveira 

Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
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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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