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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL

RESUMO DE ATA

AVISO DE LICITAÇÕES

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.146

“Regulamenta a realização de plantões pelos servido-
res e setores que especifica, 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 o disposto no art. 
5º da Lei Municipal nº 4.238, de 2009; e na forma 
do art. 26, inciso I da Constituição do Município de 
Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Ficam os servidores em regime de 40 (quaren-
ta) horas semanais, ocupantes dos cargos especifica-
dos no Anexo I deste Decreto, autorizados a cumprir 
plantões de 12 (doze) horas para atendimento de ne-
cessidades de caráter transitório e excepcional.
Art. 2º Ficam os servidores em regime de 30 (trinta) 
horas semanais, ocupantes dos cargos ou lotados nos 
setores especificados no Anexo II deste Decreto, au-
torizados a cumprir plantões de 10 (dez) horas para 
atendimento de necessidades de caráter transitório e 
excepcional.
Art. 3º O pagamento do plantão será realizado pela 
Subsecretaria de Recursos Humanos, ou pelos setores 
correlatos das entidades da Administração Indireta, de 
acordo com os valores estabelecidos nos Anexo I e 
II deste Decreto, mediante solicitação das Secretarias 
ou órgãos municipais aos quais estiverem vinculados 
os servidores, devidamente autorizada pelo Prefeito 
Municipal, ou pelo dirigente das entidades da Admi-
nistração Indireta.
Art. 4º Quando a escala de plantão atingir somente a 
metade do tempo estabelecido, o pagamento a que 
faz jus o servidor será de 50% (cinqüenta por cento) 
dos valores fixados nos Anexo I e II deste Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de março de 2017; 
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

CARGO VALOR DO PLANTÃO 
(12 horas)

Agente de Trânsito R$ 170,00

Motorista R$ 120,00

Auxiliar de Enfermagem R$ 170,00

Enfermeiro R$ 300,00

Fiscal de Posturas R$ 160,00 

ANEXO II

CARGO VALOR DO PLANTÃO 
(10 horas)

Operacional Água e Es-
goto

R$ 90,00 

Administrativo SAS R$ 100,00 

Motorista R$ 100,00

Fiscal de Posturas R$ 130,00 

Fiscal Sanitário R$ 110,00 

ANEXO I

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PP 
025/2016 – PRC 054/2016. OBJETO: Contratação 
de laboratório de apoio para dar suporte ao Labora-
tório Municipal de Barbacena através da SESAPS – 
Secretaria Muncipal de Saúde e Programas Sociais. 
ABERTURA: 15/05/2017 – 14:00 hs. Informações 
32–3339–2026. Barbacena 28/abr/17. Maria A. Eugê-
nia – Gerente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PP  Nº 
009/2017 – PRC Nº 014/2017 – OBJETO: RP aquisi-
ção de pneus e outros componentes. ABERTURA DA 
SESSÃO: 16/05/2017 as 14:00 hs .  Informações: lici-
tacao@barbacena.mg.gov.br. Barbacena, 28/04/2017. 
Maria Aparecida Eugenia. Gerente de Licitação.

RESUMO DA ATA 024/2016 - 021ª Sessão Ordinária – 
03.05.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura Presi-
dente: Vereador Flávio Barbosa da Silva -Secretária: 
Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes - Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio.PRIMEI-
RA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 -“Incli-
na, ó Deus, os teus ouvidos à minha oração, e não te 
escondas da minha súplica. Atende-me, e ouve-me; 
lamento na minha queixa, e faço ruído, Pelo clamor do 
inimigo e por causa da opressão do ímpio; pois lançam 
sobre mim a iniqüidade, e com furor me odeiam.”(Sal-
mos 55 1:3) - I - Leitura e Discussão das Atas - Ata de 
Audiência Pública/APAE – Aprovada por unanimidade.
II – Leitura da Correspondência e Comunicações - Te-
legrama do Ver. Johnson Marçal – justificando ausên-
cia na reunião solene do dia 29.04 devido compromisos 
agendados anteriormente.Ofício nº. 130/16 – Gabinete 
do Deputado Estadual Fábio Cherem – convênio 
2188/13 liberação de recurso no valor de R$250.000,00 
– Núcleo Regional de Barbacena de Voluntários de 
Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital Mário 
Penna – para conclusão da construção do ambulatório, 
casa de apoio e obras complementares.Convite do Se-
cretário de Eventos e Turismo – Andre Luiz G.M. Borgo 
– solenidades alusivas ao Dia da Vitória e entrega das 
Medalhas Expedicionário Álvaro Jabur. – dia 06.05 às 
09:00 horas.Ofício do BNDES – liberação de recursos 
financeiros para o Município de Barbacena contrato 
nº. 64067322, no valor de R$375.702,00. Ofício nº. 
026/16 – Gabinete do Vereador Luiz Gonzaga – justifi-
cando ausência nas sessões do dia 03 e 05 deste mês, 
em razão de estar participando do 33º Congresso Mi-
neiro de Municípios de 03 a 05/maio.III- Apresentação 
de proposições - Do vereador Tadeu José: - Requeri-
mento nº 005/2016 – Submeter o nome do Sargento 
PM Cláudio Roberto de Almeida, para ser agraciado 
com a Medalha Grau Prata; - Requerimento nº 
032/2016 – Requer voto de congratulações para o ca-
sal José Raimundo de Souza e Terezinha Rosângela de 
Costa Souza pelos 25 anos de vida matrimonial com-
pletados em 27 de abril de 2016; - Requerimento nº 
033/2016 – Vem submeter o nome de Cláudio Nézio 
Ribeiro, para ser agraciado pelo Grau Bronze; - Indica-
ção nº 324/2016 – Solicita o cronograma de obras a 
ser desenvolvido para a pavimentação dos logradou-
ros públicos, nominados no bojo da Lei Municipal nº 
4.587/2015; - Indicação nº 325/2016 – Solicita capta-
ção de águas das chuvas, colocação de guia da calça-
da e do calçamento ou asfaltamento da Travessa Ge-
raldo Andrade, Santa Efigênia; - Indicação nº 
326/2016 – Solicita que se faça obras de captação das 
águas das chuvas, colocação de guia da calçada e do 

calçamento ou asfaltamento da Travessa Geraldo Ma-
gela Alvin, João Paulo II.O vereador Tadeu fez uso da 
palavra pela ordem. - Da vereadora Vânia Castro: - 
Indicação nº 127/2016 – Solicita seja a presente re-
metida ao Sr. Prefeito, postulando o envio de mensa-
gem, acompanhada de minuta de projeto de lei para a 
criação e lei que dispõe sobre monitoramento e forne-
cimento de informações oficiais sobre o sistema de 
limpeza de logradouros e terrenos/lotes públicos e 
privados, em formato digital para publicação em meios 
digitais no município de Barbacena; - Indicação nº 
138/2016 – Solicita capina, operação tapa buracos, 
desobstrução de bueiros e possível construção de 
mais um bueiro para facilitar o escoamento das águas 
das chuvas na Rua Júlio de Oliveira no bairro Guarani; 
- Indicação nº 139/2016 – Solicita capina, operação 
tapa buracos, e construção de bueiros para o escoa-
mento das águas das chuvas na Rua José Coelho dos 
Santos no bairro Guarani; - Indicação nº 140/2016 - 
Solicita capina, operação tapa buracos na Rua Cláudio 
dos Santos, Nova Suíça; - Indicação nº 141/2016 – 
Solicita a instalação de redutores de velocidade e/ou 
rotatória na Rua Rodrigo Silva, bairro do Campo; - In-
dicação nº 142/2016 – Solicita que seja identificado o 
proprietário do lote localizado na Rua João Júlio de 
Moura, Guarani, enviando-lhe notificação e conceden-
do-lhe prazo de 10 dias para executar o serviço de 
limpeza, capina de seu terreno; - Indicação nº 
144/2016 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe pro-
jeto de lei que dispõe sobre a isenção parcial de paga-
mento de tarifa aos estudantes do ensino fundamental 
médio e superior no transporte coletivo municipal e/ou 
intermunicipal e dá outras providências; - Indicação nº 
150/2016 – Solicita capina, operação tapa buracos na 
Rua Major Diniz, Santa Efigênia; - Indicação nº 
151/2016 - Solicita capina, operação tapa buracos na 
Rua Expedicionário José Leite Furtado, Caminho Novo; 
- Indicação nº 152/2016 - Solicita capina na Rua Dou-
tor Eloy Ângelo Câmara, Caminho Novo; - Indicação 
nº 153/2016 – Solicita capina, operação tapa buracos 
na Rua Alagoas, Santa Efigênia; - Indicação nº 
154/2016 - Solicita capina na Rua Professor Arnaldo 
Monteiro, Santa Efigênia- Indicação nº 155/2016 – So-
licita capina, operação tapa buracos na Rua Geraldo 
Andrade Resende, Santa Efigênia; - Indicação nº 
15362016 – Solicita capina, operação tapa buracos na 
Avenida Bandeirantes, Novo Horizonte; - Indicação nº 
157/2016 – Solicita capina, operação tapa buracos na 
Rua Diamantina, Novo Horizonte.- Do vereador Carlos 
Roberto: - Indicação nº 331/2016 – Solicita melhorias 
e reparos nas Ruas José Sete Pinheiro, José Fonseca, 
Jorge Simão, no bairro Grogotó; - Indicação nº 
332/2016 – Solicita reparos e melhorias da Rua 15 lo-
calização no bairro Nova Suíça; - Indicação nº 
333/2016 – Solicita a extensão da rede de iluminação 
pública da Rua Péricles Rogério Giron de Paul, Aldeia 
Santa Fé, Colônia Rodrigo Silva, bem como o patrola-
mento da referida via que se encontra em má conser-
vação;- Do vereador Ronaldo Braga: - Indicação nº 
326 - Solicita a substituição do bueiro horizontal loca-
lizado no final da Rua Norma Stefani, em frente ao 
colégio Aprendiz; - Indicação nº 329/2016 – Solicita a 
extensão da rede, um poste/luminária na Rua “D” do 
bairro Nova Cidade, divisa com o Nova Suíça; - Indica-
ção nº 330/2016 – Solicita a instalação de um poste/
luminária na Rua Francisco Ferreira, Pinheiro Grosso; 
- Indicação nº 331/2016 – Solicita a pavimentação da 
Rua Francisco Ferreira, Pinheiro Grosso.PROJETOS 
PROTOCOLADOS NA CAS - Proj. Lei nº. 030/16 – De-
termina a fixação de placa informando número telefô-
nico do Conselho Tutelar nos estabelecimentos de 
ensino público e privado do município de Barbacena e 
dá outras providências. – Aut. Vereadora Vânia Castro 
- Proj. Lei nº. 038/16 – Dispõe sobre as diretrizes a 
serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária 
do município de Barbacena para o exercício de 2017 e 
dá outras providências. – Aut. Executivo.SEGUNDA 
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h55 - Discus-
são e Votação de Projetos - O vereador Ilson Guilher-
me fez uso da palavra pela ordem.PROJ. DE DECRETO 
LEGISLATIVO – REDAÇÃO FINAL - Proj. Dec. Leg. nº. 



003/16 – Concede Título de Cidadão Honorário de 
Barbacena ao Senhor Jorge Corrêa Neto e dá outras 
providências. – Aut. Vereadora Grácia Araújo. – APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E 
VOTAÇÃO – PROJETO LEI - Proj. Lei nº. 130/15 – Dis-
põe sobre a criação da Central de Tradutores/Interpre-
tes da Língua Brasileira de Sinais – Libras para Surdos 
e Guias/Interpretes para Surdo-Cegos no âmbito do 
município de Barbacena. – Aut. Vereadora Vânia Maria 
de Castro. – APROVADO POR UNANIMIDADE.Com a 
palavra pela ordem a vereadora Vânia solicitou que o 
projeto fosse colocado em discussão e votação em re-
dação final e agradeceu aos pares da Casa por terem 
caminhado favoravelmente com esse projeto de suma 
importância. Solicitação essa que foi APROVADA POR 
UNANIMIDADE.Em redação final Proj. nº. 130/15 – 
Dispõe sobre a criação da Central de Tradutores/Inter-
pretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras para Sur-
dos e Guias/Interpretes para Surdo-Cegos no âmbito 
do município de Barbacena. – Aut. Vereadora Vânia 
Maria de Castro. APROVADO POR UNANIMIDADE.PRI-
MEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO LEI Proj. 
Lei nº. 133/15 – Dispõe sobre a utilização de semá-
foros no município de Barbacena cujo funcionamento 
seja à base de energia solar e dá outras providências. 
– Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. – APROVADO POR 
UNANIMIDADE.O vereador Carlos Roberto fez uso 
da palavra pela ordem.O vereador Tadeu fez uso da 
palavra pela ordem novamente.A vereadora Vânia fez 
uso da palavra pela ordem.A vereadora Marilene fez 
uso da palavra pela ordem.O vereador Flávio Maluf 
fez uso da palavra pela ordem.O vereador Ronaldo fez 
uso da palavra pela ordem.TERCEIRA PARTE – EN-
CERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 
20H56 - O vereador Flávio Maluf fez uso da palavra 
como líder.O vereador Ronaldo fez uso da palavra para 
explicação pessoal.O vereador Carlos Roberto fez uso 
da palavra novamente.Com a palavra a vereadora 
Vânia disse que diante do mencionado pelo verea-
dor Carlos Roberto ela solicitou do Sr. Presidente que 
acatasse ao requerimento 051/2016, onde solicitam 
o cumprimento da lei por ele sancionada.O Sr. Presi-
dente explicou que está recebendo o requerimento, 

mas ainda não pode acatá-lo. Mandará para Assesso-
ria Jurídica, para que na reunião de quinta-feira possa 
acatá-lo.Com a palavra pelo vereador Tadeu disse que 
o requerimento não pode ser acatado e votado hoje, 
pois o período de votação já está encerrado.Com a 
palavra a vereadora Vânia disse que o requerimento 
não precisa ser votado.Com a palavra novamente, o 
Sr. Presidente disse que já está encerrado o perídio 
de discussão e votação, por isso não podem receber 
o requerimento, devendo esperar a próxima sessão.
Não havendo oradores inscritos e nada mais havendo 
a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada a presen-
te sessão às 21h06 e eu, Danielle de Paula Almeida 
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, 
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e pela Senhora Secretária.Presidente: Vereador Flávio 
Barbosa da Silva.Secretária: Vereadora Grácia Maria 
Araújo Gomes.

RESUMO DE ATA 025/2016 - 022ª Sessão Ordinária 
– 05.05.16 – 1º Período – 4º Ano da Legislatura - 
Presidente: Vereador Johnson Oliveira Marçal - Secre-
tária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes - Verea-
dores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29 
- “Louvai ao SENHOR, e invocai o seu nome; fazei 
conhecidas as suas obras entre os povos.Cantai-lhe, 
cantai-lhe salmos; falai de todas as suas maravilhas.”(-
Salmos 105:1-2) - I - Leitura e Discussão das Atas 
- Ata 075/15 – Aprovada por unanimidade.II – Leitu-
ra da Correspondência e Comunicações - Não houve.
PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 
024/16 – Reconhece como de utilidade pública a As-
sociação dos Proprietários de Traillers e Lancheterias 
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Ver. 
Tadeu José Gomes.Nesse momento, o Sr. Presidente 
informou à Casa que estava acatando o requerimen-
to da vereadora Vânia e também da Comissão que 
ela presidi. Assim, ele irá notificar o Executivo para 
prestar os esclarecimentos necessários em 72 horas. 
E a mesa está encaminhando o relatório da Comissão 
para o Executivo.A vereadora Vânia fez uso da palavra 
pela ordem.SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HO-

RÁRIO: 19h54  - Discussão e Votação de Projetos - 
Novamente a vereadora Vânia fez uso da palavra pela 
ordem. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
LEI - Proj. Lei nº. 133/15 – Dispõe sobre a utilização 
de semáforos no município de Barbacena cujo funcio-
namento seja à base de energia solar e dá outras pro-
vidências. – Aut. Ver. Johnson Oliveira Marçal. APRO-
VADO POR UNANIMIDADE. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
ÚNICA – PROJ. DE DECRETO LEGISLATIVO -Proj. Dec. 
Leg. nº. 019/15 – Concede Título de Cidadão Hono-
rário de Barbacena ao Senhor Nilmário Miranda e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Amarílio Andrade. RE-
TIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESI-
DENTE.VOTAR PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO - Proj. Lei nº. 134/15 – Dispõe 
sobre a obrigatoriedade na concessão pelo Poder Exe-
cutivo Municipal de Kit de higiene bucal nas escolas 
públicas municipais e dá outras providências. - Aut. 
Ver. Flávio Maluf Caldas. RETIRADO DE PAUTA POR 
DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE.O vereador Carlos 
Roberto fez uso da palavra pela ordem. Proj. Lei nº. 
135/15 – Inclui como item obrigatório na cesta básica 
comercializada no município de Barbacena, escovas 
dentais infantil e adulta, creme dental e fio dental e dá 
outras providências - Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. RE-
TIRADO DE PAUTA POR DETERMINAÇÃO DO PRESI-
DENTE.PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - EM 
BLOCO: 03.05.16.O vereador Ronaldo fez uso da pala-
vra pela ordem. O vereador Carlos Roberto fez uso da 
palavra pela ordem novamente.O vereador Tadeu fez 
uso da palavra pela ordem.Encerrada a discussão, o 
Sr. Presidente colocou em votação o bloco das propo-
sição de do dia 03.05.2016 e esse foi APROVADO POR 
UNANIMIDADE.TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO 
– ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20H23 - Não 
havendo oradores inscritos o Sr. Presidente declarou 
encerrada a presente sessão às 20h24 e eu, Danielle 
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a 
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pela Senhora Secretária.Presiden-
te: Vereador Flávio Barbosa da Silva.Secretária: Vere-
adora Grácia Maria Araújo Gomes.
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