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EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Secretário: Odilon Grossi Couto

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE INFRAÇÃO DE TRÂNSI-
TO 001/2021

A Autoridade de Trânsito da Prefeitura Municipal de Barbacena, com fulcro no ar-
tigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/16 do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN e na Deliberação Nº 114 do Conselho Estadual de 
Trânsito do Estado de Minas Gerais - CETRAN - MG, considerando que a Empre-
sa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Trânsito 
por não ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a 
entrega das Notificações de Infração de Trânsito aos destinatários,  proprietários 
dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas infrações cometidas, 
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de trinta dias contados desta publicação, 
para interporem recurso junto à Junta Administrativa de Recursos de Infrações do  
Município de Barbacena - JARI Barbacena e/ou  procederem ao pagamento de mul-
ta por oitenta por cento do seu valor, na forma estabelecida pelo Artigo 284 do CTB.

Barbacena, 23 de Fevereiro de 2021.
Odilon Grossi Couto

Autoridade Municipal de Trânsito

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021
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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
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Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 
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quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 22.555 -  1 - DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para com-
por a Comissão Especial Intersetorial para avaliação quanto ao reaproveitamento 
de bens patrimoniais em desuso, alocados em depósitos da Prefeitura Municipal:

Francisco Gonçalves da Silva Júnior Ariane Souza Silva

Elcilaine Rezende Silva Cintia Alves Leal Antunes dos Santos 

Henrique Vieira Dapieve Frederico Fernandes Vieira

Wesley Adinael Viana Eliza Maria Firmino

André Raimundo Guedes Bruno dos Santos Silva

Cleb Braz Andrade Filho Pablo Herthel Candian

Artur Neves Sfredo Claudiney da Silva Teixeira

Leandro Lombardi Campos Elaine Paula da Silva Lopes Cançado 
Salgarello

Danel Martins Mello Neto Pablo Rodrigues Costa

Patrícia Ribeiro de Medeiros Jonathan Pires de Jesus

2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir na data de sua publica-
ção. Barbacena, 22 de fevereiro de 2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

 

 

Ordem Nro. AIT Placa Marca/Modelo Data Hora Infração 

1 AG04595037 HBJ0858 GM/CLASSIC LIFE 10/06/2020 19:08:07 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

2 AG04591383 HCE1657 HONDA/CG 150 
TITAN KS 

13/11/2019 11:45:21 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

3 E100216348 GSJ3686 I/FORD ESCORT GL 
1.6 H 

11/09/2020 06:03:32 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 20%  

4 AG04592802 GTF9376 FIAT/UNO 
ELECTRONIC 

30/11/2019 15:00:04 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

5 AG04594368 HBJ1477 GM/CORSA HATCH 
MAXX 

08/09/2020 11:01:05 Dirigir veículo utilizando-se de telefone 
celular  

6 AG02112347 GKZ6400 GM/CARAVAN 14/03/2020 08:15:46 Estacionar na contramão de direção  

7 E100205722 GPS3252 HONDA/CG 125 
TODAY 

04/06/2020 12:35:06 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 20%  

8 AG04591084 OOZ9506 VW/FOX 1.6 PRIME 
GII 

12/02/2020 11:17:52 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

9 E100206745 OWI5558 FORD/KA FLEX 13/06/2020 14:55:29 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 20%  

10 AG04593351 LTQ0944 FIAT/PALIO ELX FLEX 31/07/2020 09:37:53 Dirigir veículo utilizando-se de telefone 
celular  

11 AG04595091 GKS1291 VW/GOL SPECIAL 03/08/2020 18:27:42 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

12 E100220330 HHB2227 VW/GOL 1.6 POWER 25/10/2020 17:07:05 Parar sobre faixa de pedestres na 
mudança de sinal luminoso (fisc 
eletrônica)  

13 AG04592361 EBB2486  /I/PEUGEOT 307 16 
PR PK 

30/01/2020 15:59:13 Atirar do veículo objetos ou substâncias  

14 AG04594273 QUQ7128 CHEVROLET/ONIX 
1.0MT LT 

23/01/2020 09:15:04 Dirigir veículo utilizando-se de telefone 
celular  

15 E100218020 QUG7974 I/CHEV CRUZE LT NB 
AT 

01/10/2020 06:27:47 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 20%  

16 AG04592036 GQU6495 FIAT/UNO 
ELECTRONIC 

21/01/2020 21:13:10 Estacionar nas esquinas e a menos de 5m 
do alinhamento da via transversal  

17 E100208516 DGI9874 FIAT/STILO 26/06/2020 14:32:26 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 20%  

18 AG04593693 HBG5040 VW/GOL 1.0 10/02/2020 10:20:37 Estacionar no ponto de 
embarque/desembarque de passageiros 
transporte coletivo  

19 AG04592261 HBJ1798 I/FIAT SIENA ELX 
FLEX 

05/06/2020 11:50:44 Estacionar em local/horário proibido 
especificamente pela sinalização  

20 E100210727 EGB7628 FORD/KA FLEX 16/07/2020 10:10:04 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em até 20%  

21 AG04593360 GKS7289 FIAT/UNO MILLE 
FIRE FLEX 

06/08/2020 16:50:09 Dirigir veículo utilizando-se de telefone 
celular  

22 E100209650 LQR9901 YAMAHA/XVS950A 
MIDN.STAR 

05/07/2020 12:08:40 Transitar em velocidade superior à 
máxima permitida em mais de 20% até 
50%  

23 E100174460 QNI1570 VW/GOLF 
COMFORTLINE MD    

11/08/2019 02:59:40 Avançar o sinal vermelho do semáforo -
fiscalização eletrônica  
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PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

002/2018-SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atri-
buições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo 
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços 
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais 
legislações vigentes, determina: 
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO II 
para que, no prazo de 23 de fevereiro a 07 de abril de 2021 apresentem na Divisão 
de Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador Benedito Valadares, bair-
ro Padre Cunha, os seguintes itens: 
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na 
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de 
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deve-
rão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos 
pertinentes; 
b) Documentação listada no ANEXO I. 
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1, 
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presen-
te Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo. 
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procu-
rador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 12:00 às 17:00. 
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o 
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanha-
rem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br). 

Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e 
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%- 
C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf 
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro. 
2) Original e cópia da Carteira de Identidade; 
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado); 
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral 
5) Original e cópia do CPF; 
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino); 
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito); 
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver); 
9) Comprovante de residência (Xerox). 
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para compro-
vação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função; 
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*; 
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público (poderá ser 
apresentado na assinatura do contrato);



13) Ficha cadastral do Servidor*; 
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Ren-
da), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e 
valores*; 
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supre-
mo Tribunal Federal*; 
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provi-
mento em comissão* 
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de As-
sistência ao Servidor, localizado na Rua 13 de Maio n° 344, Centro, telefone 3339-
2019). 
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do 
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega 
de documentos – RH); 
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribui-
ção dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos, 
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há 
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As 
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão 

da Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de 
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei) 
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
jus.br Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/
MG - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço: 
https://wwws.pc.mg. gov.br

ANEXO II
CANDIDATO CONVOCADO

CANDIDATO AO CARGO DE FISCAL

NOME CPF DATA  NASC. NOTA

09 LUIZ HENRIQUE DO NASCI-
MENTO SANDIM

*******96-24 27/08/1993 6,5
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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.
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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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