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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.997

“Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Secretaria Munici-
pal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, e dá 
outras providências”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, 
executar, controlar e avaliar as ações relativas à garan-
tia do direito à educação infantil e básica, como supor-
te aos demais níveis, da educação profissionalizante, 
atendendo aos princípios educacionais constitucionais 
e às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e ao Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (PNDE) e suas metas, com vistas ao pleno 
desenvolvimento da autonomia da pessoa humana, 
seu preparo para o exercício da cidadania, para o tra-
balho e para o convívio com a coletividade, e à prática 
do esporte e sua promoção na comunidade.

DA ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura, diretamente subordinada ao Prefeito Muni-
cipal, tem a seguinte estrutura orgânica:
I - Órgãos Superiores:
a) Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cul-
tura;
1 - Assessoria de Gestão do Servidor; 
2 - Assessoria de Gabinete; e
3 - Assessoria Auxiliar de Gabinete.
II - Unidades Organizacionais:
a) Diretoria de Cultura, Desporto e Turismo;
1 - Assessoria de Turismo e Cultura;
2 - Assessoria de Esportes;
3 - Assessoria de Museus;
b) Diretoria Pedagógica;
1 - Chefe do Núcleo de Apoio Psicológico e Social para 
a Rede Municipal de Ensino - NAPSEM;
2 - Chefe do Ensino Fundamental (Creche e 1º a 5º 
Ano);
2.1 - Assessor de Ensino (Creche e 1º a 5º Ano);
3 - Chefe do Ensino Fundamental (6º a 9º Ano);
3.1 - Assessor de Ensino (6º a 9º Ano);
c) Chefe do Centro de Atendimento Integrado a Crian-
ça e ao Adolescente – CAIC;
d) Chefia de Merenda Escolar;
1 - Assessoria do Serviço de Cantina e Limpeza Es-
colar;
e) Chefia de Infraestrutura; e
1 - Assessoria de Infraestrutura.

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DES-

PORTO E CULTURA
Art. 3º Ao Secretário Municipal de Educação, Despor-
to e Cultura, agente político diretamente subordinado 
ao Prefeito Municipal, de recrutamento amplo, de li-
vre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
compete:
I - Promover as políticas municipais de desenvolvi-
mento do turismo, incentivo à cultura e práticas des-
portivas;
II - planejar, organizar, dirigir, executar, controlar e 
avaliar as ações relativas à garantia do direito à educa-
ção infantil e básica, como suporte aos demais níveis, 
atendendo aos princípios educacionais constitucionais 
e às determinações da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação e ao Plano Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (PNDE) e suas metas; 
III - realizar as ações pertinentes a instalação, ma-
nutenção, administração, controle e fiscalização do 
funcionamento das unidades que compõem a Rede 
Municipal de Ensino;
IV - gerir os recursos transferidos ao Município para 
aplicação em programas de educação e alimentação 
escolar;

V - desenvolver medidas de valorização do Magistério 
Público Municipal;
VI - executar, no nível de delegação ou outorga, os 
recursos oriundos do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério transferidos ao Município;
VII - promover campanhas destinadas a incentivar a 
freqüência e à permanência no aluno na escola;
VIII - realizar censos e levantamentos da população 
em idade escolar, procedendo a sua chamada à es-
cola;
IX - combater sistematicamente a evasão escolar, a 
repetência e todas as causas de baixo rendimento do 
corpo discente, utilizando as medidas disponíveis de 
aperfeiçoamento do ensino e de Assessoria integral 
ao aluno;
X - dar Assessoria administrativa e didático-pedagó-
gica aos professores, técnicos, profissionais de apoio 
pedagógico e ao pessoal de apoio administrativo, me-
diante a realização de cursos de treinamento, atualiza-
ção, aperfeiçoamento, especialização;
XI - gerir, na forma da lei, os recursos do Fundo Mu-
nicipal de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério - FUN-
DEB;
XII - gerir os recursos transferidos ao Município para 
aplicação em programas de cultura;
XIII - realizar as ações pertinentes a organização, 
manutenção e supervisão de instituições do Município 
voltadas ao estímulo e cultivo da ciência, das artes e 
das letras e bem assim à difusão e à promoção cul-
tural;
XIV - dirigir as ações em prol da proteção do patrimô-
nio histórico e cultural do Município;
XV - determinar a abertura de processo de tombamen-
to de edificações com o propósito de preservação do 
patrimônio histórico do Município;
XVI - manter registro atualizado do patrimônio histó-
rico do Município;
XVII - promoção de atividades culturais, artísticas e 
folclóricas, respeitando-se a liberdade de criação; 
XVIII - fomentar política municipal para o desenvolvi-
mento do desporto; e
XIX - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único. O cargo de Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura será exercido por agen-
te político com graduação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE GESTÃO DO SERVIDOR
Art. 4º O Assessor de Gestão do Servidor, subordina-
do ao Secretário Municipal de Educação, Desporto e 
Cultura, exercerá função de assessoramento, nível II, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Manter contatos com servidores, munícipes, órgãos 
de serviço público e outras instituições públicas ou 
privadas, atendendo a consultas, prestando informa-
ções e coletando dados relacionados com sua área de 
trabalho;
II - organizar processo de lotação e de contratação 
de professores e demais servidores da Secretaria em 
coordenação com o setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura;
III - manter cadastro com registro de dados referentes 
à vida funcional dos servidores da Secretaria, desde o 
ingresso até o final da carreira;
IV - assessorar o setor de Recursos Humanos da Pre-
feitura com dados para a elaboração e execução da 
Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria; 
V - orientar e elaborar trabalhos de recebimento, clas-
sificação, registro, catalogação, tramitação e conser-
vação de papéis e documentos pertinentes vida fun-
cional dos servidores da Secretaria; e
VI - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gestão do 
Servidor será exercido por agente público com gradu-
ação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 5º O Assessor de Gabinete, subordinado ao Se-
cretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 
exercerá função de assessoramento, nível II, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - assessorar diretamente o Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura no âmbito de sua atua-
ção perante órgãos internos e externos à Secretaria;
II - assessorar o Secretário Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura no planejamento, na supervisão, 
no acompanhamento e na avaliação das atividades da 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura; 
e
III - supervisionar e avaliar as atividades relacionadas 
com os programas desenvolvidos no âmbito da Se-
cretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura; e
VI - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gabinete será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA AUXILIAR DE GABINETE
Art. 6º O Assessor Auxiliar de Gabinete, subordinado 
ao Assessor de Gabinete, exercerá função de assesso-
ramento, nível IV, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Auxiliar a Assessoria de Gabinete em sua área de 
atuação.
II - manter contatos com servidores, munícipes, ór-
gãos de serviço público e outras instituições públicas 
ou privadas, atendendo a consultas, prestando infor-
mações e coletando dados relacionados com a execu-
ção das ações de educação, desporto e cultura;  
III – assessorar no preparo de pagamentos de faturas, 
em conformidade com procedimentos previstos pela 
Prefeitura, após conferência das mesmas, em confor-
midade com a execução de contratos, convênios ou 
outros documentos, 
IV – assessorar no controle dos empenhos de exe-
cução na Secretaria Municipal de Educação, Despor-
to e Cultura e sua aplicação em conformidade com a 
execução de objetos de contratos, convênios ou outro 
instrumento firmado pela Prefeitura para a execução 
de ação de educação, esporte e cultura; 
V - conferir, classificar e analisar documentos fiscais, 
contratos, convênios e despesas realizadas pela Se-
cretaria; 
VI - elaborar relatórios, mapas e quadros demonstrati-
vos desenvolvidos para execução financeira e de ação 
de educação, esporte e cultura; 
VII - organizar e manter arquivos, fichários, cadastros 
e mapas de controle das atividades de educação, es-
porte e turismo; e
VIII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Assessor de Gabinete.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Auxiliar de Gabi-
nete será exercido por agente público com nível médio 
completo.
DA DIRETORIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Art. 7º O Diretor de Cultura, Desporto e Turismo, su-
bordinado ao Secretário Municipal de Educação, Des-
porto e Cultura, exercerá a função de direção, nível 
IV, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Colaborar com o Secretário Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura na elaboração e planejamento das 
políticas de desenvolvimento do turismo, incentivo à 
cultura e práticas desportivas;
II - dirigir, regulamentar, implantar, acompanhar e ava-
liar as políticas de turismo, desporto e cultura; 
III - formular diretrizes, promover a definição e im-
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plantar planos, programas, projetos e executar as 
ações relativas ao turismo, cultura e desporto no âm-
bito municipal;
IV - dirigir e desenvolver estudos e pesquisas desti-
nados a avaliar os efeitos dos programas, projetos e 
atividades vinculados aos setores de turismo, desporto 
e cultura;
V - elaborar e desenvolver projetos de exposições dos 
acervos dos museus municipais;
VI - promover, isoladamente ou em articulação com 
pessoas jurídicas, de direito público e privado, ações 
destinadas a incrementar o turismo como fator de de-
senvolvimento, geração de riqueza, trabalho e renda;
VII - divulgar a imagem do Município como destino 
turístico de negócios, gastronômico e cultural;
VIII - incentivar a inclusão da identidade cultural e 
dos valores históricos do Município na promoção do 
turismo;
IX - elaborar e desenvolver programas e ações que 
visem à preservação dos bens materiais e imateriais 
com valor histórico, cultural e arquitetônico para o 
Município;
X - promover o desenvolvimento cultural e artístico, 
sob todas as suas formas;
XI - dirigir a elaboração o calendário de eventos espor-
tivos do município; 
XII - organizar, promover e estimular atividades na 
área do desporto, através de programas e projetos, 
a serem desenvolvidos em todo território municipal;
XIII - apoiar e estimular as instituições locais que ne-
cessitam de suporte para realização de eventos des-
portivos;
XIV - captar recursos técnicos, humanos e financeiros, 
visando o desenvolvimento das atividades de esporte 
e a divulgação dos eventos desportivos do Município; 
XV - promover as ações necessárias para organizar e 
sediar eventos desportivos regionais; e
XVI - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Cultura, Des-
porto e Turismo será exercido por agente público com 
graduação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE TURISMO E CULTURA
Art. 8º O Assessor de Turismo e Cultura, subordinado 
ao Diretor de Cultura, Desporto e Turismo, exercerá 
a função de assessoramento, nível V, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Cultura, Desporto e Turismo 
na formulação de diretrizes, na definição e implanta-
ção de planos, programas e projetos e na execução 
das ações relativas ao turismo e cultura no âmbito 
municipal;
II - executar planos, programas e projetos voltados 
para a valorização e promoção do turismo no Municí-
pio, articulando ações com as demais esferas do Go-
verno Municipal e com o setor privado;
III - elaborar material de divulgação do potencial tu-
rístico do Município, em parceria com outros órgãos 
da administração;
IV - organizar eventos capazes de incrementar o tu-
rismo de negócios, gastronômico ou cultural no mu-
nicípio;
V - executar a política municipal direcionada à cultura;
VI - promover ações e executar programas para le-
vantar, divulgar e preservar o patrimônio histórico, ar-
quitetônico e cultural e a memória material e imaterial 
do Município; 
VII - executar programas e ações que visem à promo-
ção da produção cultural nas suas diversas manifes-
tações como música, teatro, dança, pintura, gravura, 
fotografia, literatura, artesanato, entre outras, visando 
o fortalecimento da identidade local e a valorização da 
diversidade cultural do Município; 
VIII - incentivar a formação de grupos voltados para 
todas as formas e manifestações culturais, bem como, 
à organização e à divulgação de estudos, pesquisas e 
documentos de interesse para as diversas áreas cul-

turais; 
IX - fomentar as manifestações culturais de todo tipo, 
tanto no que se refere à produção, quanto no que 
concerne à divulgação e fruição das artes em geral; 
X - pesquisar, assuntos relativos à cultura local, atra-
vés da comunidade ou em seu nome; 
XI - integrar esforços públicos e privados quando, da 
realização de eventos e projetos culturais;
XII - incentivar a especialização de pessoal nas diver-
sas áreas e formas de produção cultural; e
XIII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Diretor de Cultura, Des-
porto e Turismo.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Turismo e 
Cultura será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA ASSESSORIA DE ESPORTES
Art. 9º O Assessor de Esportes, subordinado ao Dire-
tor de Cultura, Desporto e Turismo, exercerá a função 
de assessoramento, nível V, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar o Diretor de Cultura, Desporto e Turismo 
na formulação de diretrizes, e na definição e implan-
tação de planos, programas, projetos e execução das 
ações relativas ao desporto no âmbito municipal;
II - elaborar e executar o calendário de eventos espor-
tivos do município, atingindo diversas faixas de públi-
cos e comunidades;
III - promover a gestão integrada e articulada com 
as demais esferas do Governo e com o setor privado 
para a implantação de ações de incentivo à prática 
desportiva.
IV - planejar, supervisionar e avaliar os planos e pro-
gramas de incentivo ao esporte; 
V - realizar anualmente ações, programas e projetos 
para a promoção de atividades esportivas no âmbito 
das escolas municipais;
VI – assessorar a organização de eventos desportivos 
regionais;
VII - assessorar projetos e obras voltados à implan-
tação de meios físicos para a prática de esportes no 
município; 
VIII - fiscalizar a preservação das instalações volta-
das à prática desportiva nas escolas municipais e nas 
praças públicas; 
IX - selecionar atletas expoentes nas escolas públicas 
municipais e fomentar o treinamento particularizado 
dos mesmos; 
X - colaborar com os profissionais de educação física 
das escolas municipais nas práticas esportivas curri-
culares;
XI - assessorar o Diretor de Cultura, Desporto e Turis-
mo, os recursos dos programas voltados para o espor-
te no município; e
XII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Diretor de Cultura, Des-
porto e Turismo.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Esportes será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA ASSESSORIA DE MUSEUS
Art. 10. O Assessor de Museus, subordinado ao Diretor 
de Cultura, Desporto e Turismo, exercerá a função de 
assessoramento, nível V, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Acompanhar e fiscalizar a visitação turística aos 
museus municipais;
II - controlar e supervisionar as solicitações de visita 
aos museus municipais pelas escolas e particulares; 
III - elaborar relatórios referentes às visitas, estado 
de conservação das edificações, acervos e arredores;
IV - supervisionar todas as atividades culturais realiza-
das nos espaços dos museus; 
V - supervisionar as obras de preservação das edifica-
ções e do acervo dos museus municipais;

VI – assessorar a organização da documentação e ar-
quivos dos museus municipais;
VII – assessorar a organização e catalogação dos 
acervos dos museus municipais; e
VIII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Diretor de Cultura, Des-
porto e Turismo.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Museus será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA DIRETORIA PEDAGÓGICA
Art. 11. O Diretor Pedagógico, subordinado ao Se-
cretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 
exercerá função de direção, nível IV, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Implantar, dirigir, avaliar e planejar o desenvolvi-
mento de projetos pedagógicos de ensino fundamen-
tal na modalidade de ensino presencial, aplicando 
metodologias e técnicas para facilitar o processo de 
ensino e aprendizagem; 
II - dirigir, planejar, executar, acompanhar e avaliar, de 
forma continuada e integrada à equipe pedagógica, o 
plano de ação frente ao Projeto Político Pedagógico 
das escolas;
III - dirigir as ações das escolas, redimensionando 
qualificadamente a relação entre alunos, professores, 
direção, equipe pedagógica, família, funcionários, ser-
viços especializados, programas especiais, projetos, 
estágios de diferentes áreas, dentre outros;
IV - dirigir, planejar, executar e avaliar de forma conti-
nuada os encaminhamentos dos conselhos escolares, 
das reuniões (pedagógicas, de pais, de planejamento, 
de grupos de estudo e de projetos);
V - propiciar a discussão junto à equipe pedagógica 
sobre o processo ensino-aprendizagem dos alunos, 
visando o acompanhamento, a discussão e os encami-
nhamentos necessários; 
VI - participar de cursos, seminários, encontros e ou-
tros, buscando a fundamentação, atualização e redi-
mensionamento da ação específica dos especialistas, 
com vistas a subsidiar uma postura de pesquisa e in-
vestigação, frente à práxis pedagógica; 
VII - elaborar o relatório síntese das ações realizadas 
anualmente nas escolas;
VIII - promover a capacitação, atualização e a qua-
lificação dos professores e demais componentes da 
equipe pedagógica, por meio de cursos, seminários, 
encontros, simpósios ou palestras, de forma presen-
cial ou à distância; e
IX - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Diretor Pedagógico será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior em Pedagogia.
DA CHEFIA DO NÚCLEO DE APOIO PSICOLÓGICO E 

SOCIAL ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS (NAPSEM)
Art. 12. O Chefe do Núcleo de Apoio Psicológico e So-
cial para a Rede Municipal de Ensino (NAPSEM), su-
bordinado ao Diretor Pedagógico, exercerá a função 
de chefia, nível II, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - liderar e chefiar a equipe do NAPSEM; 
II - participar da elaboração dos projetos executados 
pelo NAPSEM;
III - chefiar processos e projetos empreendidos pelo 
NAPSEM;
IV - aprovar e chefiar a execução dos projetos execu-
tados pelo NAPSEM;
V - acompanhar e avaliar os resultados de projetos 
desenvolvidos, visando melhores resultados e maior 
qualidade do trabalho desenvolvido pelo NAPSEM;
VI - manter o bom andamento dos trabalhos e proje-
tos desenvolvidos pelo NAPSEM;
VII - chefiar todas as ações administrativas desempe-
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nhadas pelo NAPSEM;
VIII - chefiar o fluxo de informações oriundos da com-
petência de cada profissional para o desempenho de 
projetos desenvolvidos pelo NAPSEM;
IX - definir e chefiar as estratégias de trabalho;
X - organizar o pessoal e designar funções dentro da 
competência de cada profissional para o desempenho 
de projetos executados pelo NAPSEM;
XI - chefiar o exercício profissional dos funcionários 
do NAPSEM;
XII - administrar, de acordo com as atribuições de 
cada função ou cargo e conforme a necessidade do 
serviço, a execução da carga horária semanal referen-
te a cada funcionário;
XIII - chefiar, planejar, organizar e controlar as ativi-
dades desempenhadas pelos funcionários lotados no 
NAPSEM;
XIV - fornecer certidões e/ou declarações referentes 
aos trabalhos executados pelo NAPSEM;
XV - reportar-se diretamente aos diretores escolares 
acerca dos projetos executados em suas respectivas 
unidades escolares; 
XVI - prestar informações e elaborar relatórios perti-
nentes ao Secretário Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura; e
XVII - desempenhar, na forma da lei, outras atribui-
ções que lhe forem conferidas pelo Diretor Pedagó-
gico.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Núcleo de Apoio 
Psicológico e Social para a Rede Municipal de Ensino 
(NAPSEM) será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior em Psicologia.
DA CHEFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (CRECHE E 

1O A 5O ANO)
Art. 13. O Chefe de Ensino Fundamental (Creche e 
1º a 5º Ano), subordinado ao Diretor Pedagógico, 
exercerá a função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dar suporte técnico pedagógico às direções, aos 
técnicos em educação e aos professores das escolas 
municipais de Ensino Fundamental (Creche e 1º a 5º 
Ano);
II - participar da elaboração, acompanhamento e ava-
liação do planejamento das escolas municipais de En-
sino Fundamental (Creche e 1º a 5º Ano);
III - chefiar e avaliar todas as atividades da escola, 
assegurando a eficiência do processo ensino-aprendi-
zagem (Creche e 1º a 5º Ano);
IV - chefiar o processo de avaliação (Creche e 1º a 
5º Ano);
V - propiciar os meios necessários para a formação 
continuada dos professores e demais profissionais en-
volvidos na Educação (Creche e 1º a 5º Ano);
VI - chefiar o processo de elaboração e execução do 
Projeto Político Pedagógico das escolas municipais de 
Ensino Fundamental (Creche e 1º a 5º Ano);
VII - implantar avaliações (interna e externa) das es-
colas de ensino fundamental (Creche e 1º a 5º Ano) e 
estudos comparativos com base nos resultados quali-
tativos, obtidos após as avaliações; 
VIII - realizar planejamentos para favorecer a organi-
zação das escolas municipais de Ensino Fundamental 
(Creche e 1º a 5º Ano), fazendo prognósticos da evo-
lução do sistema educacional, bem como suas tendên-
cias, detectando necessidades futuras; e
IX - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Diretor Pedagógico.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Ensino Fun-
damental (Creche e 1º a 5º Ano) será exercido por 
agente público com graduação de nível superior em 
Pedagogia.
DA ASSESSORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL (CRE-

CHE E 1º A 5º ANO)
Art. 14. O Assessor de Ensino Fundamental (Creche e 
1º a 5º Ano), subordinado ao Chefe de Ensino Funda-
mental (Creche e 1º a 5º Ano), exercerá a função de 
assessoramento, nível VIII, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-

neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (Cre-
che e 1º a 5º Ano) no suporte técnico pedagógico, 
os técnicos em educação e os professores das esco-
las de ensino fundamental (Creche e 1º a 5º Ano) do 
Município;
II - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (Cre-
che e 1º a 5º Ano) no acompanhamento e avaliação 
do planejamento das escolas de ensino fundamental 
(Creche e 1º a 5º Ano) do Município;
III - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (Cre-
che e 1º a 5º Ano) no acompanhamento do processo 
de avaliação;
IV - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (Cre-
che e 1º a 5º Ano) na execução do Projeto Político Pe-
dagógico das escolas de ensino fundamental (Creche 
e 1º a 5º Ano) do Município;
V - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (Creche 
e 1º a 5º Ano) na execução das avaliações (interna e 
externa) das escolas de ensino fundamental (Creche 
e 1º a 5º Ano) do Município e estudos comparativos 
com base nos resultados qualitativos, obtidos após as 
avaliações; e
VI - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (Cre-
che e 1º a 5º Ano) nos prognósticos da evolução do 
sistema educacional, na avaliação de suas tendências 
e na identificação das necessidades futuras das esco-
las de ensino fundamental (Creche e 1º a 5º Ano) do 
Município; e
VII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Chefe de Ensino Funda-
mental (Creche e 1º a 5º Ano).
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Ensino Fun-
damental (Creche e 1º a 5º Ano) será exercido por 
agente público com nível médio completo.

DA CHEFIA DO ENSINO FUNDAMENTAL (6O A 9O 
ANO)

Art. 15. O Chefe de Ensino Fundamental (6º a 9º 
Ano), subordinado ao Diretor Pedagógico, exercerá a 
função de chefia, nível III, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Dar suporte técnico pedagógico às direções, aos 
técnicos em educação e aos professores das escolas 
municipais de Ensino Fundamental (6º a 9º Ano);
II - participar da elaboração, acompanhamento e ava-
liação do planejamento das escolas municipais de En-
sino Fundamental (6º a 9º Ano);
III - chefiar e avaliar todas as atividades da escola, 
assegurando a eficiência do processo ensino-aprendi-
zagem (6º a 9º Ano);
IV - chefiar o processo de avaliação dos cursos (6º 
a 9º Ano);
V - propiciar os meios necessários para a formação 
continuada dos professores e demais profissionais en-
volvidos na Educação (6º a 9º Ano);
VI - chefiar o processo de elaboração e execução do 
Projeto Político Pedagógico das escolas municipais de 
Ensino Fundamental (6º a 9º Ano);
VII - implantar avaliações (interna e externa) das es-
colas de ensino fundamental (6º a 9º Ano) e estudos 
comparativos com base nos resultados qualitativos, 
obtidos após as avaliações; 
VIII - realizar planejamentos para favorecer a organi-
zação das escolas municipais de Ensino Fundamental 
(6º a 9º Ano), fazendo prognósticos da evolução do 
sistema educacional, bem como suas tendências, de-
tectando necessidades futuras; e
IX - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Diretor Pedagógico.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Ensino Funda-
mental (6º a 9º Ano) será exercido por agente público 
com graduação de nível superior em Pedagogia.

DA ASSESSORIA DE ENSINO FUNDAMENTAL (6º A 
9º ANO)

Art. 16º O Assessor de Ensino Fundamental (6º a 9º 

Ano), subordinado ao Chefe de Ensino Fundamental 
(6º a 9º Ano), exercerá a função de assessoramento, 
nível VIII, sendo cargo de confiança, de provimento 
em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá obser-
var os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Muni-
cipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (6º a 
9º Ano) no suporte técnico pedagógico, os técnicos 
em educação e os professores das escolas de ensino 
fundamental (6º a 9º Ano) do Município;
II - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (6º a 
9º Ano) no acompanhamento e avaliação do plane-
jamento das escolas de ensino fundamental (6º a 9º 
Ano) do Município;
III - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (6º 
a 9º Ano) no acompanhamento do processo de ava-
liação;
IV - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (6º a 
9º Ano) na execução do Projeto Político Pedagógico 
das escolas de ensino fundamental (6º a 9º Ano) do 
Município;
V - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (6º a 
9º Ano) na execução das avaliações (interna e exter-
na) das escolas de ensino fundamental (6º a 9º Ano) 
do Município e estudos comparativos com base nos 
resultados qualitativos, obtidos após as avaliações; e
VI - assessorar o Chefe de Ensino Fundamental (6º a 
9º Ano) nos prognósticos da evolução do sistema edu-
cacional, na avaliação de suas tendências e na identifi-
cação das necessidades futuras das escolas de ensino 
fundamental (6º a 9º Ano) do Município; e
VII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Chefe de Ensino Funda-
mental (6º a 9º Ano).
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Ensino Fun-
damental (6º a 9º Ano) será exercido por agente pú-
blico com nível médio completo.

DA CHEFIA DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTE-
GRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CAIC)

Art. 17. O Chefe do Centro de Atendimento Integrado 
a Criança e ao Adolescente (CAIC), subordinado ao 
Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 
exercerá a função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Planejar e dirigir atividades, equipes de trabalho 
e recursos para a execução de obras em instalações 
físicas do CAIC, de acordo com custo, qualidade, se-
gurança e prazo estabelecidos;
II - dirigir as ações pertinentes à aquisição e à distri-
buição de materiais para os diversos setores do CAIC, 
além dirigir as ações de controle de estoque dos refe-
ridos materiais;
III - dirigir, promover e organizar a mão de obra ne-
cessária para a manutenção e execução de reparos e/
ou adequações nos diversos espaços, de acordo com 
necessidades específicas dos setores do CAIC;
IV - planejar e dirigir os serviços de ampliação, refor-
ma e manutenção das instalações do CAIC; e
V - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Centro de Aten-
dimento Integrado a Criança e ao Adolescente (CAIC) 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA CHEFIA DE MERENDA ESCOLAR
Art. 18. O Chefe de Merenda Escolar, subordinado ao 
Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 
exercerá a função de chefia, nível IV, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar o regular funcionamento dos programas de 
merenda das escolas municipais;
II - chefiar as solicitações para a aquisição e distri-
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buição dos alimentos necessários ao regular funcio-
namento do programa de alimentação das escolas 
municipais;
III - chefiar os fundos destinados à merenda escolar 
das escolas municipais;
IV - elaborar relatórios mensais com conteúdos rela-
cionados aos custos e a execução dos recursos aplica-
dos na alimentação das escolas municipais;
V - acompanhar a fiscalização das condições sanitárias 
e técnicas de preparo e de fornecimento da merenda 
escolar; e
VI - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Merenda Esco-
lar será exercido por agente público com nível médio 
completo.
DA ASSESSORIA DO SERVIÇO DE CANTINA E LIMPE-

ZA ESCOLAR
Art. 19. O Assessor do Serviço de Cantina e Limpeza 
Escolar, subordinado ao Chefe de Merenda Escolar, 
exercerá a função de assessoramento, nível VII, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe de Merenda Escolar no regular 
funcionamento das cantinas escolares;
V - fiscalizar aspectos físicos das unidades escolares, 
verificando métodos de conservação da merenda es-
colar, técnica de higienização da área física, equipa-
mentos e utensílios; 
VI - orientar o armazenamento, a seleção, a conser-
vação e a higienização dos alimentos a serem empre-
gados na merenda das escolas municipais no âmbito 
escolar;
VIII - assessorar o Chefe de Merenda Escolar quanto 
aos aspectos de limpeza e conservação de cada uni-
dade escolar; 
IX - assessorar o Chefe de Merenda Escolar na organi-
zação do trabalho das equipes de limpeza; e
X - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Chefe de Merenda Es-
colar.
Parágrafo único. O cargo de Assessor do Serviço de 
Cantina e Limpeza Escolar será exercido por agente 
público com nível médio completo.

DA CHEFIA DE INFRAESTRUTURA
Art. 20. O Chefe de Infraestrutura, subordinado ao 
Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura, 
exercerá a função de chefia, nível IV, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Planejar e controlar atividades, equipes de trabalho 
e recursos para a execução de obras em instalações 
físicas da SEDEC, de acordo com custo, qualidade, se-
gurança e prazo estabelecidos;
II - dirigir as ações pertinentes à aquisição e à distri-
buição de materiais para os diversos setores da SE-
DEC, além dirigir as ações de controle de estoque dos 
referidos materiais;
III - promover e chefiar a mão de obra necessária para 
a manutenção e execução de reparos e/ou adequa-
ções nos diversos espaços, de acordo com necessida-
des específicas dos setores da SEDEC;
IV - planejar e dirigir os serviços de ampliação, refor-
ma e manutenção das instalações da SEDEC; e
V - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Secretário Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Infraestrutura 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA
Art. 21. O Assessor de Infraestrutura, subordinado ao 
Chefe de Infraestrutura, exercerá função de asses-
soramento, nível VII, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-

ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe de Infraestrutura nas ações 
necessárias para a aquisição de materiais e a distri-
buição para os diversos setores da SEDEC e controle 
de estoque;
II - assessorar o Chefe de Infraestrutura na organiza-
ção da mão de obra necessária para a manutenção e 
execução de reparos e/ou adequações nos diversos 
espaços, de acordo com necessidades específicas dos 
setores da Secretaria de Educação, Desporto e Cul-
tura;
III - acompanhar os serviços de ampliação, reforma 
e manutenção das instalações das escolas e museus 
municipais;
IV - supervisionar equipes na execução de obras;
V - controlar o fluxo e a movimentação dos materiais 
e ferramentas empregados nas obras;
VI - exigir a utilização de Equipamento de Proteção 
Individual pertinente com a legislação de Segurança 
do Trabalho;
VII - administrar o cronograma da obra, dando ciên-
cia ao Chefe de Infraestrutura de todos os óbices que 
trouxerem impacto ao cronograma; e
VIII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem conferidas pelo Chefe de Infraestrutura.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Infraestrutu-
ra será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 23. O organograma da Secretaria de Educação, 
Desporto e Cultura se encontra especificado no Anexo 
I, e os vencimentos, níveis funcionais e requisitos para 
provimento dos cargos ora instituídos são estabeleci-
dos no Anexo II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 24. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 25. A alínea “k” do inciso I do art. 1º e o inciso IV 
do art. 3º, da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 
2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Inciso I – (...)
(...)
k) Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cul-
tura - SEDEC;
(...)
Art. 3º (...)
(...)
IV – Secretaria Municipal de Educação, Desporto e 
Cultura - SEDEC;
(...)”
Art. 26. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Subsecretário de Cultura, Esportes e 
Turismo; Gerente de Unidades Culturais; Gerente de 
Projetos Especiais; Gerente Operacional; Gerente de 
Apoio Operacional; Subsecretário de Assuntos Peda-
gógicos; Gerente de Ensino Fundamental; Gerente 
de Orientação Ambiental; Gerente de Educação de 
Jovens e Adultos; Gerente de Merenda Escolar; Ge-
rente Geral do CAIC; Coordenador Administrativo e 
Financeiro; Coordenador Administrativo; e Assessor 
Especial, constantes da atual estrutura orgânica da 
Secretaria de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC.
Art. 27. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso X do art. 1º da Lei Delegada nº 32, 
de 21 de fevereiro de 2013. 
Art. 28. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 069/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I 
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

DESPORTO, EDUCAÇÃO E CULTURA

ANEXO II
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPÁL DE 

DESPORTO, EDUCAÇÃO E CULTURA

                                  
 

 
 

 

                                  
 

 
 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 

Secretário Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura - SEDEC 

Agente 
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Gestão do Servidor Assessoramento II Superior 
completo R$ 3.600,00 

 Assessor de Gabinete Assessoramento II Superior 
completo R$ 3.600,00 

  Assessor Auxiliar de Gabinete Assessoramento IV Médio 
completo R$ 2.400,00 

Diretor de Cultura, Desporto e 
Turismo Direção IV Superior 

completo R$ 4.800,00 

 Assessor de Turismo e Cultura Assessoramento V Médio 
completo R$ 2.100,00 

 Assessor de Esportes Assessoramento V Médio 
completo R$ 2.100,00 

 Assessor de Museus Assessoramento V Médio 
completo R$ 2.100,00 

Diretor Pedagógico Direção IV Superior 
completo  R$ 4.800,00 

 Chefe do NAPSEM Chefia II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

 Chefe do Ensino Fundamental 
(Creche e 1o a 5o Ano) Chefia III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

  Assessor de Ensino (Creche e 
1o a 5o Ano) Assessoramento VIII Médio 

completo R$ 1.200,00 

 Chefe do Ensino Fundamental 
(6o a 9o Ano) Chefia III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

  Assessor de Ensino (6o a 9o 
Ano) Assessoramento VIII Médio 

completo R$ 1.200,00 

Chefe do CAIC Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

Chefe de Merenda Escolar Chefia IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

 Assessor do Serviço de Cantina 
e Limpeza Escolar Assessoramento VII Médio 

completo R$ 1.500,00 

Chefe de Infraestrutura Chefia IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

 Assessor de Infraestrutura Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

 
 
 LEI Nº 4.998

“Altera a Lei nº 4.925, de 14 de janeiro de 2019, que 
“Cria a Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, e dá outras providências””
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O inciso II, do art. 2º da Lei nº 4.925, de 2019, 
passa a viger com a seguinte redação:
“I - (...)
II - Unidades Organizacionais
a) Diretoria de Operações de Trânsito e Mobilidade 
Urbana:
1 - Assessoria de Controle de Trânsito
2 - Assessoria Executiva
3 - Chefia Executiva de Trânsito e Mobilidade Urbana 
3.1 - Assessoria de Vistorias Veiculares;
4 - Chefia de Engenharia de Trânsito, Mobilidade Ur-
bana e Sinalização;
4.1 - Assessoria de Engenharia de Trânsito, Mobilidade 
Urbana e Sinalização;
5 - Chefia de Educação de Trânsito e Mobilidade Ur-
bana;
b) Diretoria de Administração e Logística de Trânsito e 
Mobilidade Urbana;
1 - Assessoria Executiva
2 - Chefia de Logística
3 - Chefia de Fiscalização e Estacionamento Rotativo
c) Chefia do Terminal Rodoviário; e
1 - Assessoria Executiva” (NR)
Art. 2º Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 4.925, 
de 2019, o Parágrafo único, com a seguinte redação:
“Parágrafo único. O cargo de Secretário de Trânsito e 
Mobilidade Urbana será exercido por agente político 
com curso superior completo.” (AC)
Art. 3º Os artigos 6º, 7º, 8º, 9º, 10, 11 e 12 da Lei 
nº 4.925, de 2019, passam a viger com a seguinte 
redação:
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“DA ASSESSORIA DE CONTROLE DE TRÂNSITO
Art. 6º O Assessor de Controle de Trânsito, subordina-
do diretamente ao Diretor de Operações de Trânsito e 
Mobilidade Urbana, exercerá função de assessoramen-
to, nível IV, sendo cargo de confiança, de provimento 
em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá obser-
var os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Muni-
cipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Operações de Trânsito e 
Mobilidade Urbana a administrar o funcionamento da 
Central de Controle Operacional (CCO), colocando à 
disposição das demais áreas todos os recursos dispo-
níveis de informação e apoio ao trabalho das equipes 
de campo;
II - realizar estudos e implementar novas tecnologias 
e equipamentos para os serviços de transporte e trân-
sito, em especial dos chamados Sistemas Inteligentes 
de Transportes (ITS) e de mais sistemas passíveis de 
serem empregados na Central de Controle Operacio-
nal (CCO);
III - promover a fluidez e segurança do trânsito atra-
vés da implantação, manutenção e operação do siste-
ma de circulação de veículos e pedestres a serem em-
pregados na Central de Controle Operacional (CCO); e
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Operações de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Controle de 
Trânsito será exercido por agente público com ensino 
médio completo.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 7º O Assessor Executivo, subordinado diretamen-
te ao Diretor de Operações de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, exercerá função de assessoramento, nível 
VII, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, com a atribuição de prestar apoio admi-
nistrativo e assessoramento ao Diretor de Operações 
de Trânsito e Mobilidade Urbana, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar o Diretor de Operações de Trânsito e 
Mobilidade Urbana diretamente nas atividades da Di-
retoria de Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Diretoria de Opera-
ções de Trânsito e Mobilidade Urbana;
III - fornecer informações demandadas à Diretoria de 
Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana que este-
jam dentro de sua esfera de competência e tenham 
sido delegadas pelo referido Diretor;
IV - prestar assessoria ao Diretor de Operações de 
Trânsito e Mobilidade Urbana na preparação de apre-
sentações;
V - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Diretor de 
Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana;
VI - despachar os documentos encaminhados ao Di-
retor de Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana, 
atentando para os prazos definidos os referidos do-
cumentos;
VII - pesquisar bibliografia e elaborar demais docu-
mentos pertinentes ao bom andamento das ações 
da Diretoria de Operações de Trânsito e Mobilidade 
Urbana;
VIII - promover a organização e divulgação de cole-
tâneas de leis, decretos, regulamentos e outros do-
cumentos do Governo Federal, Estadual e Municipal 
de interesse do Diretor de Operações de Trânsito e 
Mobilidade Urbana; 
IX - conferir os processos que estão em andamento 
no setor; e
X - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Operações de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.
DA CHEFIA EXECUTIVA DE TRÂNSITO E MOBILIDA-

DE URBANA

Art. 8º O Chefe Executivo de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, subordinado diretamente ao Diretor de Ope-
rações de Trânsito e Mobilidade Urbana, exercerá fun-
ção de chefia, nível III, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar projetos e emissão dos alvarás para libera-
ção de ordens de serviços para os agentes de trânsito 
e guardas municipais;
II - definir estrategicamente, com consentimento do 
Diretor e do Secretário Municipal de Trânsito e Mobili-
dade Urbana, ações para fiscalização dos veículos nas 
vias de Barbacena;
III - integrar-se com os demais setores para tratamen-
to de problemas sistêmicos que envolvam infrações de 
trânsito e condições de sinalização das vias de Bar-
bacena;
IV - dar suporte aos agentes de trânsito para que pos-
sam exercer suas funções em conformidade legal;
V - manter o Diretor e o Secretário Municipal de Trân-
sito e Mobilidade Urbana informados sobre anormali-
dades e condutas incorretas de profissionais da Secre-
taria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
VI - participar da elaboração do plano estratégico 
de operações e fiscalização de trânsito e transportes 
em conjunto com a CIRETRAN, PMMG, DETRAN, DE-
ER-MG, PRF, Guarda Civil Municipal e outros órgãos 
que componham o sistema de fiscalização de trânsito 
e transportes;
VII - atuar junto ao DEER-MG de forma a permitir a 
aplicação de sanções às pessoas que estiverem reali-
zando transporte irregular de passageiros;
VIII - atuar em conjunto com a CIRETRAN, PMMG, 
DETRAN, DEER-MG, PRF, Guarda Civil Municipal e ou-
tros órgãos que componham o sistema de fiscalização 
de trânsito e transportes, no sentido de participar nas 
ações para combater o transporte irregular;
IX - promover melhores condições de circulação e de 
acesso aos serviços de transporte para os portadores 
de necessidades especiais;
X - promover a fiscalização nos transportes regula-
mentados no Município de Barbacena;
XI - acompanhar o desempenho dos equipamentos 
eletrônicos de fiscalização e operação e o processo de 
implantação de sistemas de Controle Inteligente de 
Tráfego;
XII - controlar a escala de serviços, férias e permutas 
dos Agentes de Fiscalização de Trânsito;
XIII - acompanhar o trabalho de guarda de veículos 
rebocados;
XIV - definir e executar procedimentos para remoções 
de veículos, locais para estacionamento e rotas dos 
reboques;
XV - promover ações de remoção de obstáculos e car-
caças de veículos abandonados em via pública aten-
dendo a legislação em vigor;
XVI - pesquisar, avaliar e sugerir a aquisição de equi-
pamentos que melhorem a execução dos trabalhos de 
operação e fiscalização;
XVII - formatar procedimentos (rotograma) e realizar 
treinamentos das equipes para novas atividades nas 
áreas de operação e fiscalização de transporte e trân-
sito;
XVIII - executar o funcionamento de ações nos Postos 
de Observação de Trânsito e de monitoramento aérea;
XIX - planejar, programar e executar as ações de fisca-
lização de velocidade com a utilização de equipamen-
tos eletrônicos;
XX - acompanhar e fiscalizar os contratos de presta-
ção de serviços na área de fiscalização eletrônica de 
trânsito;
XXI - avaliar permanentemente a execução dos traba-
lhos, com o objetivo de aperfeiçoar, facilitar a execu-
ção e otimizar os resultados;
XXII - planejar, organizar e monitorar as atividades de 
plantão e escala de serviço;
XXIII - participar de ações de educação para o trânsi-
to em apoio à Chefia de Educação de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana e aos demais órgãos envolvidos em 
atividades afins;

XXIV - promover a elaboração de estudos de presta-
ção de serviços em sua área de competência;
XXV - emitir relatórios de todas as ações realizadas na 
área de sua competência;
XXVI - articular desenvolvimento de projetos com os 
outros setores da Secretaria Municipal de Trânsito e 
Mobilidade Urbana;
XXVII - executar serviço de apoio e fiscalização nos 
eventos promovidos pelo Município de Barbacena;
XXVIII - estabelecer, em conjunto com os órgãos de 
polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o poli-
ciamento ostensivo de trânsito, chefiando a sua exe-
cução, cuja fiscalização será executada por Agentes 
de Trânsito Municipais, credenciados e habilitados pela 
Autoridade de Trânsito Municipal, e com as Polícias 
Civil, Militar e Guardas Municipais, sendo no caso dos 
três últimos, mediante convênio;
XXIX - autorizar interdições e desvios de tráfego no 
sistema viário municipal, em conjunto com a Enge-
nharia de Trânsito;
XXX - chefiar as atividades de fiscalização do trânsito;
XXXI - chefiar os vistoriadores veiculares durante as 
vistorias e fiscalizações veiculares, de acordo com as 
normas e ordens de serviços exigidos;
XXXII - chefiar os vistoriadores veiculares na confe-
rência de documentos apresentados para a realização 
da vistoria;
XXXIII - aplicar, por meio dos Agentes de Fiscalização 
de Trânsito, as penalidades de advertência por escrito 
e multa, por infrações de circulação, estacionamento 
e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro 
(CTB), notificando os infratores e arrecadando as mul-
tas que aplicar;
XXXIV - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e 
medidas administrativas cabíveis relativas a infrações 
por excesso de peso, dimensões e lotação dos veí-
culos, bem como notificar e arrecadar as multas que 
aplicar;
XXXV - fiscalizar o cumprimento da norma contida no 
art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), apli-
cando as penalidades e arrecadando as multas nele 
previstas;
XXXVI - fiscalizar os serviços de remoção de veículos, 
escolta e transporte de carga indivisível; e
XXXVII - executar outras tarefas que lhe forem dele-
gadas pelo Diretor de Operações de Trânsito e Mobi-
lidade Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe Executivo de Trân-
sito e Mobilidade Urbana será exercido por agente pú-
blico com curso superior completo.

DA ASSESSORIA DE VISTORIAS VEICULARES
Art. 9º O Assessor de Vistorias Veiculares, subordina-
do diretamente ao Chefe Executivo de Trânsito e Mobi-
lidade Urbana, exercerá a função de assessoramento, 
nível VI, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, com a atribuição de promover as visto-
rias veiculares exigidas pela legislação pertinente, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Fiscalizar as condições de segurança, estado de 
conservação e funcionamentos dos componentes dos 
veículos, equipamentos obrigatórios e outros itens exi-
gidos pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e nor-
mas complementares;
II - preencher e assinar os formulários e laudos pre-
vistos para as vistorias e fiscalizações dos veículos;
III - executar vistorias veiculares programadas nos 
veículos vinculados a Prefeitura Municipal, bem como 
daqueles objeto de concessão, permissão ou autoriza-
ção de serviço público;
IV - gerar laudos e autorizações de tráfego; 
V - acompanhar os check-lists da frota da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, bem como 
daqueles objeto de concessão, permissão ou autori-
zação de serviço público, dando suporte ao Chefe de 
Logística de Trânsito e Mobilidade Urbana; 
VI - buscar atualização na legislação federal, estadual 
e municipal quanto às modificações nas estruturas de 
veículos;
VII - elaborar a resposta aos registros de solicitação 
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de usuários internos e externos, à imprensa e às dili-
gências da JARI e da CDA, pertinentes às atividades 
do setor de vistorias;
VIII - supervisionar o cumprimento das normas de se-
gurança e higiene do trabalho; e
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe Executivo de Trânsito e Mobilidade Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Vistorias Vei-
culares será exercido por agente público com ensino 
médio completo e certificação comprovada em curso 
de Vistoria Veicular reconhecido pelo DETRAN-MG ou 
outro órgão que venha a substituí-lo.
DA CHEFIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, MOBILI-

DADE URBANA E SINALIZAÇÃO
Art. 10. O Chefe de Engenharia de Trânsito, Mobilida-
de Urbana e Sinalização, subordinado diretamente ao 
Diretor de Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana, 
exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar as atividades de engenharia de trânsito;
II - criar projetos para atendimentos das demandas 
de engenharia na Secretaria Municipal de Trânsito e 
Mobilidade Urbana; 
III - participar do planejamento urbano, econômico e 
de outras áreas de interface com o planejamento de 
transportes, tráfego, trânsito e sistema viário;
IV - planejar e implantar medidas para redução da 
circulação de veículos e reorientação do tráfego, com 
o objetivo de diminuir a emissão global de poluentes;
V - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito 
de veículos, de pedestres e de animais e promover 
o desenvolvimento da circulação e da segurança de 
ciclistas;
VI - chefiar estudos preliminares, anteprojetos e pro-
jetos básicos e executivos, no nível de planejamento 
operacional, relativos ao sistema viário e aqueles pró-
prios da Área de Engenharia de Tráfego e implantá-los 
quando oportuno;
VII - analisar os projetos de construções que, pela sua 
natureza interfiram na circulação de veículos e pedes-
tres no âmbito municipal, priorizando a segurança e 
preservando o direito de ir e vir dos cidadãos;
VIII - chefiar e analisar visualmente em campo, con-
forme a legislação, as atividades de sinalização, fluidez 
no trânsito e funcionamento do sistema semafórico 
juntamente com os Agentes de trânsito;
IX - participar da elaboração de estudos que busquem 
implantar sinalização vertical, horizontal, semafórica e 
dispositivos auxiliares; e
X - chefiar intervenções no trânsito e implantações de 
sinalização (horizontais, verticais, semafóricas, dispo-
sitivos auxiliares), além de interdições de vias, para 
eventos etc., através de Ordens de Serviço e Alvarás;
XI - participar de reuniões que discutam a realização 
de atividades com interferência e alteração no trânsito 
de veículos e pedestres;
XII - apresentar ao Diretor de Operações de Trânsito 
e Mobilidade Urbana relação de materiais, produtos e 
equipamentos a serem adquiridos para utilização na 
sinalização de trânsito;
XIII - apresentar ao Diretor de Operações de Trânsito 
e Mobilidade Urbana relações de uniformes, ferramen-
tas, equipamentos de segurança e Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) para as equipes de sinaliza-
ção e realizar o controle de distribuição destes;
XIV - quantificar e controlar todas as placas e balizas 
em estoque além de fiscalizar a oficina de manutenção 
de placas;
XV - mapear com relatórios e desenhos todas as áreas 
de abrangência da cidade de Barbacena;
XVI - direcionar a instalação, modificação e retirada 
das sinalizações horizontais e verticais nas vias de 
Barbacena;
XVII - participar junto à equipe da Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas nos projetos de intervenções 
e obras nas vias e passarelas do Município de Barba-
cena; e
XVIII - executar outras tarefas que lhe forem delega-

das pelo Diretor de Operações de Trânsito e Mobili-
dade Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Engenharia de 
Trânsito, Mobilidade Urbana e Sinalização será exerci-
do por agente público com curso superior completo.

DA ASSESSORIA DE ENGENHARIA DE TRÂNSITO, 
MOBILIDADE URBANA E SINALIZAÇÃO

Art. 11. O Assessor de Engenharia de Trânsito, Mobi-
lidade Urbana e Sinalização, subordinado diretamente 
ao Chefe de Engenharia de Trânsito, Mobilidade Urba-
na e Sinalização, exercerá função de assessoramento, 
nível VII, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, com a atribuição de prestar apoio admi-
nistrativo e assessoramento ao Chefe de Engenharia 
de Trânsito, Mobilidade Urbana e Sinalização, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe de Engenharia de Trânsito, Mo-
bilidade Urbana e Sinalização a acompanhar a execu-
ção dos projetos de engenharia de trânsito;
II - assessorar o Chefe de Engenharia de Trânsito, Mo-
bilidade Urbana e Sinalização a realizar relatórios de 
análise de engenharia;
III - colaborar com a auditoria de projetos relativa à 
segurança e qualidade ambiental quando houver im-
pacto no sistema viário;
IV - colaborar com o Programa de Segurança e Educa-
ção para o Trânsito, no desenvolvimento e implanta-
ção de seus Projetos;
V - encaminhar sugestões ao Chefe de Engenharia de 
Trânsito, Mobilidade Urbana e Sinalização a quanto à 
implantação e substituição de sinalização (vertical, ho-
rizontal, semafórica e dispositivos auxiliares);
VI - acompanhar os servidores durante a manutenção 
de sinalização (vertical, horizontal, semafórica e dispo-
sitivos auxiliares);
VII - acompanhar o estado da sinalização existente 
nos quarteirões regulamentados com estacionamento 
rotativo e áreas adjacentes para as correções neces-
sárias;
VIII - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas ao Chefe de Engenharia de Trânsito, Mobilida-
de Urbana e Sinalização que estejam dentro de sua 
esfera de competência e tenham sido delegadas pelo 
referido Diretor;
IX - prestar assessoria ao Chefe de Engenharia de 
Trânsito, Mobilidade Urbana e Sinalização na prepara-
ção de apresentações;
X - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Chefe de En-
genharia de Trânsito, Mobilidade Urbana e Sinalização;
XI - despachar os documentos encaminhados ao 
Chefe de Engenharia de Trânsito, Mobilidade Urbana 
e Sinalização, atentando para os prazos definidos os 
referidos documentos;
XII - pesquisar bibliografia e elaborar demais docu-
mentos pertinentes ao bom andamento das ações da 
Chefia de Engenharia de Trânsito, Mobilidade Urbana 
e Sinalização;
XIII - conferir os processos que estão em andamento 
no setor; e
XIV - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Chefe 
de Engenharia de Trânsito, Mobilidade Urbana e Si-
nalização.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Engenha-
ria de Trânsito, Mobilidade Urbana e Sinalização será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.
DA CHEFIA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO E MOBILI-

DADE URBANA
Art. 12. O Chefe de Educação de Trânsito e Mobili-
dade Urbana, subordinado diretamente ao Diretor de 
Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana, exercerá 
função de chefia, nível III, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, com a atribuição de 
implantar e chefiar a política municipal de educação 
para a segurança do trânsito, cujo recrutamento deve-
rá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 

Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar, fomentar e executar a política municipal de 
educação para a segurança do trânsito;
II - chefiar a base de dados estatísticos para definição 
de ações de prevenção e educação para o trânsito;
III - coletar dados estatísticos e elaborar estudos so-
bre os acidentes de trânsito e suas causas;
IV - elaborar projetos de melhorias com base em da-
dos estatísticos envolvendo o trânsito do Município; 
V - criar matérias e conteúdos relacionados à temática 
de educação para o trânsito;
VI - ministrar palestras e cursos no intuito de formar 
opiniões e prevenir ações inadequadas no trânsito;
VII - envolver profissionais capacitados e com profici-
ência para qualificação e capacitação das equipes da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
VIII - buscar parcerias sem fins lucrativos com entida-
des educacionais da região;
IX - chefiar e promover capacitação dos servidores da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana 
bem como para prestadores de serviços de transpor-
tes regulamentados em conformidade com a legisla-
ção vigente em segurança do trânsito;
X - chefiar dentro de sua estrutura organizacional ou 
mediante convênio, o funcionamento de atividades 
educativas voltadas para o trânsito nas escolas do 
Município, nos moldes e padrões estabelecidos pelo 
Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN);
XI - promover campanhas educacionais no âmbito de 
sua circunscrição e de acordo com as peculiaridades 
locais, voltadas para o trânsito e transportes;
XII - cuidar de todos os procedimentos e processos 
administrativos pertinentes ao setor, para seu perfeito 
funcionamento;
XIII - processar os dados decorrentes das atribuições 
do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e aplicá-los na 
educação para a segurança do trânsito;
XIV - acompanhar as licitações referentes ao setor;
XV - fomentar o conhecimento das demandas dos 
usuários e não usuários do transporte coletivo, por 
meio de estudos e pesquisas sistemáticos, inclusive 
de opinião;
XVI - chefiar a implantação do centro de referência de 
informações do transporte e do trânsito;
XVII - propor medidas de aprimoramento das ativida-
des do setor;
XVIII - coletar, agrupar dados, analisar, construir indi-
cadores relacionados à educação de trânsito e divulgá
-los aos setores interessados;
XIX - elaborar relatório com informações das ativida-
des do setor para o Diretor de Operações de Trânsito 
e Mobilidade Urbana;
XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ru-
ídos produzidos pelos veículos automotores ou pela 
sua carga, além de dar apoio às ações específicas de 
órgão ambiental local, quando solicitado; e
XXI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Operações de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Educação de 
Trânsito e Mobilidade Urbana será exercido por agente 
público com graduação de nível superior, ou compro-
vada capacitação funcional na área de Educação de, 
no mínimo, 02 (dois) anos.” (NR)
Art. 4º Ficam acrescentados à Lei nº 4.925, de 14 de 
janeiro de 2019, os artigos 12-A, 12-B, 12-C, 12-D, 
12-E e 12-F, com as seguintes redações:

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 
DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

“Art. 12-A. O Diretor de Administração e Logística de 
Trânsito e Mobilidade Urbana, diretamente subordina-
do ao Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, exercerá função de direção, nível V, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
com a atribuição de dirigir as ações e atividades ad-
ministrativas da Secretaria Municipal de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana, cujo recrutamento deverá observar 
os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir as atividades de planejamento, organização, 
controle e fiscalização, necessárias à operação do sis-
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tema de trânsito e transportes municipal;
II - dirigir as relações institucionais da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Mobilidade Urbana com os órgãos 
da administração municipal e outros órgãos da União 
e do Estado de Minas Gerais, instalados no Município 
de Barbacena, além de instituições de ensino públicas 
e privadas; 
III - dirigir as relações institucionais com a Câmara 
Municipal de Barbacena, auxiliando o Secretário Mu-
nicipal de Trânsito e Mobilidade Urbana no que for 
necessário e determinado; 
IV - dirigir a integração das ações dos setores admi-
nistrativos e operacionais da Secretaria Municipal de 
Trânsito e Mobilidade Urbana; 
V - dirigir a recepção de autoridades junto a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
VI - promover relacionamento favorável com o público 
convidado para eventos e atividades elaboradas pela 
Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
VII - colaborar nas ações do Secretário Municipal 
de Trânsito e Mobilidade Urbana junto a órgãos mu-
nicipais, estaduais e federais, para que a Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana alcance os 
objetivos propostos;
VIII - promover o relacionamento direto com a popu-
lação e entidades; 
IX - dirigir, com a colaboração da Chefia de Educa-
ção de Trânsito e Mobilidade Urbana, a criação e a 
aprovação das peças publicitárias para campanhas 
institucionais de interesse público, com prévia e ex-
pressa autorização do Secretário Municipal de Trânsito 
e Mobilidade Urbana;
X - promover a elaboração de Planos Anuais de Tra-
balho nas diversas diretorias e Chefias da Secretaria 
Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana; 
XI - revisar as ordens de serviço e escalas operacio-
nais;
XII - avaliar, juntamente com os chefes pertinentes, o 
desenvolvimento das operações ordinárias; 
XIII - fiscalizar o desenvolvimento das operações;
XIV - fiscalizar as atividades desenvolvidas pelos Che-
fes; 
XV - analisar relatórios e cobrar soluções vindas das 
operações junto aos demais setores da Secretaria Mu-
nicipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
XVI - reunir com os Agentes de Trânsito e Transportes 
quando necessário;
XVII - responder aos registros de solicitação de usu-
ários internos e externos, à imprensa e às diligências 
da JARI e da CDA;
XVIII - dirigir a operação do sistema de estacionamen-
to rotativo pago nas vias públicas;
XIX - propor e administrar a política tarifária do trans-
porte público;
XX - dirigir, estudar e definir as áreas para implanta-
ção de estacionamento rotativo em toda a cidade, em 
conjunto com o Diretor de Operações de Trânsito e 
Mobilidade Urbana;
XXI - solicitar e acompanhar licitações para a aquisição 
de materiais e serviços para a Secretaria Municipal de 
Trânsito e Mobilidade Urbana;
XXII - dirigir a execução de contratos de fornecimento 
de materiais e prestação de serviços relativos à sinali-
zação estatigráfica, às obras civis e ao mobiliário urba-
no específico de trânsito;
XXIII - dirigir a execução dos contratos de prestação 
de serviços nas áreas de implantação e manutenção 
corretiva e preventiva de sistemas de controle de trá-
fego, inclusive da sinalização semafórica; e
XXIV - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Administra-
ção e Logística de Trânsito e Mobilidade Urbana será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 12-B. O Assessor Executivo, subordinado dire-
tamente ao Diretor de Administração e Logística de 
Trânsito e Mobilidade Urbana, exercerá função de 
assessoramento, nível VII, sendo cargo de confian-
ça, de provimento em comissão, de livre nomeação e 

exoneração pelo Chefe do Executivo, com a atribuição 
de prestar apoio administrativo e assessoramento ao 
Diretor de Administração e Logística de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana, cujo recrutamento deverá observar 
os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Administração e Logística 
de Trânsito e Mobilidade Urbana diretamente nas ati-
vidades da Diretoria;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Diretoria de Admi-
nistração e Logística de Trânsito e Mobilidade Urbana;
III - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas à Diretoria de Administração e Logística de 
Trânsito e Mobilidade Urbana que estejam dentro de 
sua esfera de competência e tenham sido delegadas 
pelo referido Diretor;
IV - prestar assessoria ao Diretor de Administração e 
Logística de Trânsito e Mobilidade Urbana na prepara-
ção de apresentações;
V - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Diretor de 
Administração e Logística de Trânsito e Mobilidade 
Urbana;
VI - despachar os documentos encaminhados ao Di-
retor de Administração e Logística de Trânsito e Mobi-
lidade Urbana, atentando para os prazos definidos os 
referidos documentos;
VII- pesquisar bibliografia e elaborar demais docu-
mentos pertinentes ao bom andamento das ações da 
Diretoria de Administração e Logística de Trânsito e 
Mobilidade Urbana;
VIII - promover a organização e divulgação de cole-
tâneas de leis, decretos, regulamentos e outros docu-
mentos do Governo Federal, Estadual e Municipal de 
interesse do Diretor de Administração e Logística de 
Trânsito e Mobilidade Urbana; 
IX - conferir os processos que estão em andamento 
no setor; e
X - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor de 
Administração e Logística de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.

DA CHEFIA DE LOGÍSTICA
Art. 12-C. O Chefe de Logística, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Administração e Logística de Trân-
sito e Mobilidade Urbana, exercerá função de chefia, 
nível IV, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar as demandas (cadastros, vistorias, fisca-
lização), que envolvam logística (compras, veículos, 
materiais e equipamentos);
II - viabilizar equipamentos e viaturas para as ope-
rações; 
III - criar interface com o Assessor de Vistoria Veicular, 
a fim de acompanhar os planos de manutenção corre-
tiva e preventiva da frota da Prefeitura;
IV - monitorar a frota de veículos da Prefeitura com ro-
tograma e rastreamento tecnológico, juntamente com 
o setor de transportes da Prefeitura; 
V - suprir as necessidades da diretoria quanto a re-
cursos (infraestrutura, abastecimento, envio de cor-
respondências, transporte de materiais, protocolos);
VI - chefiar o controle e a preservação dos bens, insta-
lações e equipamentos que integram o patrimônio pú-
blico municipal e que estão sob a responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana;
VII - programar a aquisição de materiais e equipa-
mentos operacionais (cones, cavaletes, rádios, etc.) e 
de uniformes, apetrechos, ferramentas, materiais de 
consumo, equipamentos de segurança e Equipamen-
tos de Proteção Individual (EPI) para as equipes ope-
racionais, realizando o controle de distribuição destes;
VIII - realizar os procedimentos de expedição e con-
trole de credenciais de pessoas portadoras de defici-
ência e com dificuldade de locomoção e idosos, em 

atendimento às Resoluções do Conselho Nacional de 
Trânsito (CONTRAN) nº 303/2008 e 304/2008; e
IX - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor de 
Administração e Logística de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Logística será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.
DA CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

ROTATIVO
Art. 12-D. O Chefe de Fiscalização e Estacionamen-
to Rotativo, diretamente subordinado ao Diretor de 
Administração e Logística de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, exercerá função de chefia, nível V, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
com a atribuição de chefiar todas as ações e ativida-
des de fiscalização e promover a implantação e manu-
tenção do sistema de estacionamento rotativo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar o atendimento a todas as demandas, que 
envolvem o sistema de estacionamento rotativo (con-
trole de talões, gestão financeira, fiscalização);
II - chefiar, estudar e definir as regulamentações de 
parada e estacionamento nos quarteirões abrangidos 
pelo sistema de estacionamento rotativo em toda a 
cidade, em conjunto com o Diretor de Operações de 
Trânsito e Mobilidade Urbana;
III - chefiar estudos e participar da definição da logísti-
ca para carga e descarga nas áreas de estacionamento 
rotativo, em conjunto com o Diretor de Operações de 
Trânsito e Mobilidade Urbana;
IV - chefiar, estudar e definir a implantação de estacio-
namentos específicos na área central, hospitalar e de-
mais áreas com considerável potencial de circulação, 
em conjunto com o Diretor de Operações de Trânsito 
e Mobilidade Urbana;
V - acompanhar auditorias financeiras e de gestão do 
setor;
VI - reportar-se ao Diretor de Administração e Logís-
tica de Trânsito e Mobilidade Urbana com relação aos 
assuntos de fiscalização e sistema de estacionamento 
rotativo;
VII - criar interface junto ao Diretor de Administração 
e Logística de Trânsito e Mobilidade Urbana para a 
fiscalização do sistema de estacionamento rotativo;
VIII - participar de estudos para alterações na forma 
de funcionamento do sistema de estacionamento ro-
tativo do Município;
IX - chefiar a fiscalização nos quarteirões sujeitos ao 
estacionamento rotativo e participar da elaboração de 
procedimentos operacionais;
X - realizar procedimentos de controle da arrecadação 
através de planilha juntamente com a Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, sempre que solicitado pela referida 
secretaria;
XI - fiscalizar e controlar “in loco” a venda de talonário 
aos credenciados em licitação para comercialização 
dos mesmos;
XII - chefiar as análises e avaliação dos dados coleta-
dos por monitores nos quarteirões com e sem estacio-
namento rotativo, para acompanhamento e expansão 
do sistema;
XIII - participar da elaboração de editais, contratos e 
termos de referência para o fornecimento de produtos 
e serviços contratados afetos ao Sistema de Estacio-
namento Rotativo;
XIV - acompanhar o controle das vagas de estaciona-
mento de idosos e portadores de necessidades espe-
ciais nas áreas de estacionamento rotativo, obedecen-
do ao percentual determinado pelo Conselho Nacional 
de Trânsito (CONTRAN);
XV - elaborar, em conjunto com a Chefia de Educa-
ção de Trânsito e Mobilidade Urbana, campanhas de 
caráter informativo e educativo referentes ao estacio-
namento rotativo;
XVI - promover a fiscalização dos estacionamentos, 
inclusive os rotativos;
XVII - garantir a acessibilidade do cidadão motorizado 
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aos locais de comércio, prestação de serviços e lazer, 
através da gestão do sistema de Estacionamento Ro-
tativo; e
XVIII - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Diretor de Administração e Logística de Trân-
sito e Mobilidade Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Fiscalização e 
Estacionamento Rotativo será exercido por agente pú-
blico com ensino médio completo.

DA CHEFIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO
Art. 12-E. O Chefe do Terminal Rodoviário (TR), dire-
tamente subordinado ao Secretário Municipal de Trân-
sito e Mobilidade Urbana, exercerá função de chefia, 
nível IV, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, com a atribuição de chefiar todas as ati-
vidades realizadas no âmbito do Terminal Rodoviário, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Cumprir e fazer cumprir o disposto nesta Lei e nas 
normas específicas sobre matéria que venha a ser ela-
borada pela Secretaria Municipal de Trânsito e Mobili-
dade Urbana, referente ao Terminal Rodoviário;
II - garantir o funcionamento do Terminal Rodoviá-
rio, ininterruptamente durante as 24 (vinte e quatro) 
horas do dia, em todos os dias da semana, incluindo 
sábados, domingos e feriados, de acordo com o es-
tabelecido no contrato vigente com cada empresa de 
transporte rodoviário;
III - proporcionar serviço com qualidade referente ao 
embarque e desembarque de passageiros, mantendo 
a infraestrutura, na área de comércio de utilidades e 
serviços, para atendimento aos passageiros;
IV - chefiar e fiscalizar os serviços de limpeza, manu-
tenção, conservação, reparo do guarda-volumes, dos 
banheiros, do setor de informações, das guaritas de 
acessos à plataforma de embarque e desembarque, 
das unidades comerciais, dos órgãos de serviços e ou-
tros ligados ao Terminal;
V - garantir a segurança, a higiene e o bem estar aos 
usuários; quer sejam passageiros, comerciantes, em-
presas transportadoras, funcionários, servidores ou 
visitantes;
VI - proceder a levantamentos e análises e propor so-
luções, objetivando o bom desempenho operacional 
do Terminal Rodoviário;
VII - prover recursos materiais e de pessoal necessá-
rios aos serviços de limpeza e manutenção da estru-
tura do prédio, onde funciona o Terminal Rodoviário;
VIII - exercer fiscalização sobre os serviços do Ter-
minal Rodoviário, especialmente, os de limpeza, ma-
nutenção, conservação, reparos, guarda-volumes, 
banheiros, informações, guaritas de acessos à plata-
forma de embarque e desembarque e outros ligados 
ao Terminal Rodoviário;
IX - organizar, expedir, modificar e fazer cumprir o 
Plano de Utilização de Plataformas e demais normas 
específicas;
X - fiscalizar e fazer cumprir os termos de concessão 
de uso e os convênios relativos ao Terminal Rodovi-
ário;
XI - chefiar, na forma da lei, os contratos de locação de 
espaços e afins do Terminal Rodoviário;
XII – chefiar a arrecadação das taxas referentes aos 
serviços de embarque, guarda-volumes, banheiros, 
aluguéis de lojas, espaços das dependências do Ter-
minal Rodoviário, bem como todas as demais fontes 
de arrecadação existentes;
XIII - responder aos registros de solicitação de usuá-
rios e à imprensa, pertinentes às atividades da Chefia 
do Terminal Rodoviário;
XIV - elaborar relatórios mensais, contendo resumo 
das atividades financeiras, operacionais, estatísticas, 
administrativas e dos fatos relevantes ocorridos, enca-
minhando-os aos setores competentes da administra-
ção pública como a Secretaria Municipal de Trânsito e 
Mobilidade Urbana, Secretaria Municipal de Fazenda e 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;
XV - prestar contas mensalmente à Secretaria Muni-
cipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, à Secretaria 
Municipal de Fazenda e à Secretaria Municipal de Pla-

nejamento e Gestão, através de balancetes de receita 
e despesa, além da elaboração do balanço anual;
XVI - receber e encaminhar ao Diretor de Operações 
de Trânsito e Mobilidade Urbana as sugestões, re-
clamações, denúncias, solicitações de informação ou 
elogios de usuários, a respeito das atividades e dos 
serviços prestados no Terminal Rodoviário, em formu-
lários próprios, os quais deverão ser analisados para 
providências cabíveis e posterior encaminhamento à 
Ouvidoria-Geral de Barbacena;
XVII - estabelecer e manter a acessibilidade aos es-
paços nas dependências do Terminal Rodoviário, em 
conformidade com a legislação vigente;
XVIII - cumprir e fazer cumprir o que preconiza o De-
creto Municipal que aprova o regimento interno do 
Terminal Rodoviário ou outro ato normativo que venha 
a substituí-lo; e
XIX - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Secretário Municipal de Trânsito e Mobilidade 
Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Terminal Ro-
doviário será exercido por agente público com ensino 
médio completo.
DA ASSESSORIA EXECUTIVA DO TERMINAL RODO-

VIÁRIO
Art. 12-F. O Assessor Executivo do Terminal Rodovi-
ário, subordinado diretamente ao Chefe do Terminal 
Rodoviário, exercerá função de assessoramento, nível 
VII, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, com a atribuição de prestar apoio admi-
nistrativo e assessoramento ao Chefe do Terminal Ro-
doviário, cujo recrutamento deverá observar os limites 
e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, 
de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe do Terminal Rodoviário direta-
mente nas atividades da Diretoria;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Chefia do Terminal 
Rodoviário;
III - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas à Chefia do Terminal Rodoviário que estejam 
dentro de sua esfera de competência e tenham sido 
delegadas pelo referido Chefe;
IV - prestar assessoria ao Chefe do Terminal Rodoviá-
rio na preparação de apresentações;
V - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Chefe do Ter-
minal Rodoviário;
VI - despachar os documentos encaminhados ao Che-
fe do Terminal Rodoviário, atentando para os prazos 
definidos os referidos documentos;
VII- pesquisar bibliografia e elaborar documentos per-
tinentes ao bom andamento das ações da Chefia do 
Terminal Rodoviário;
VIII - promover a organização e divulgação de cole-
tâneas de leis, decretos, regulamentos e outros docu-
mentos do Governo Federal, Estadual e Municipal de 
interesse do Chefe do Terminal Rodoviário; 
IX - conferir os processos que estão em andamento 
no setor; e
X - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Chefe do 
Terminal Rodoviário.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo do 
Terminal Rodoviário será exercido por agente público 
com ensino médio completo.” (AC)
Art. 5º Os Anexos I e II da Lei nº 4.925, de 2019, 
passam a viger com a seguinte redação:

“ANEXO I
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA

*  curso superior completo, preferencialmente em En-
genharia Civil, Tráfego ou Transportes, ou comprovada 
capacitação funcional na área afim de, no mínimo, 02 
(dois) anos.
**  ensino médio completo e certificação comprovada 
em curso de Vistoria Veicular reconhecido pelo DE-
TRAN-MG ou outro órgão que venha a substituí-lo.
***  curso superior completo ou comprovada capaci-
tação funcional na área de Educação de, no mínimo, 
02 (dois) anos.” (NR)
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 070/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.999

“Altera o art. 4º e o Anexo Único da Lei nº 4.893, 
de 11 de setembro de 2018, que “Dispõe sobre os 
requisitos para provimento e o percentual mínimo de 
cargos em comissão a serem preenchidos por meio de 
recrutamento limitado no âmbito do Poder Executivo”.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 4º, da Lei nº 4.893, de 11 de setembro 
de 2018, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 4º São requisitos para o provimento dos cargos 
de que trata esta Lei:
I - Quanto à escolaridade, nível superior completo:
a) para os cargos de Direção, níveis de I a VI;
b) para os cargos de Chefia, níveis I a III,
c) para os cargos de Assessoramento, níveis I a III
II - Quanto à escolaridade, nível médio completo: 
a) para os cargos de Chefia, níveis IV a VIII;
b) para os cargos de Assessoramento, níveis IV a VIII;
III - Quanto à escolaridade, nível básico completo: 
a) para os cargos de Assessoramento, nível IX;
IV - Se as atividades de direção, chefia e assessora-
mento a serem desempenhadas em determinada uni-
dade incluírem a prática de atos para os quais se exija 
habilitação profissional específica, nos termos da le-
gislação pertinente, o provimento no respectivo cargo 
fica condicionado ao cumprimento do requisito legal 
de habilitação profissional.”
Art. 2º O Anexo Único, da Lei nº 4.893, de 11 de se-
tembro de 2018, passa a viger com a seguinte reda-
ção:

“ANEXO ÚNICO

                                  
  

 
 

 

 

                                  
 
 

 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional 

Escolari-
dade 

Vencimento 
do Cargo 

Secretário Municipal de Trânsito e 
Mobilidade Urbana 

Agente  
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo* 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Gabinete Assessoramento III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

 Diretor de Operações de Trânsito 
e Mobilidade Urbana Direção IV Superior 

completo* R$ 4.800,00 

  Assessor de Controle de 
Trânsito Assessoramento IV Médio 

completo R$ 2.400,00 

  Assessor Executivo Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

  Chefe Executivo de Trânsito e 
Mobilidade Urbana Chefia III Superior 

completo* R$ 3.000,00 

   Assessor de Vistorias 
Veiculares Assessoramento VI Médio 

completo** R$ 1.800,00 

  
Chefe de Engenharia de 
Trânsito, Mobilidade Urbana e 
Sinalização 

Chefia III Superior 
completo * R$ 3.000,00 

   
Assessor de Engenharia de 
Trânsito, Mobilidade Urbana e 
Sinalização 

Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

  Chefe de Educação de Trânsito 
e Mobilidade Urbana Chefia III Superior 

completo*** R$ 3.000,00 

 
Diretor de Administração e 
Logística de Trânsito e Mobilidade 
Urbana 

Direção V Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Assessor Executivo Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

  Chefe de Logística Chefia IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

  Chefe de Fiscalização e 
Estacionamento Rotativo Chefia V Médio 

completo R$ 2.400,00 

 Chefe do Terminal Rodoviário Chefia IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

  Assessor Executivo do TR Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Nível Grau de Escolaridade Símbolo Indicativo de 
Remuneração 

Direção I Superior DCA-1 R$ 7.200,00 
Direção II Superior DCA-2 R$ 6.300,00 
Direção III Superior DCA-3 R$ 5.400,00 
Direção IV Superior DCA-4 R$ 4.800,00 
Direção V Superior DCA-5 R$ 4.200,00 
Direção VI Superior DCA-6 R$ 3.600,00 

     

Nível Grau de Escolaridade  Indicativo de 
Remuneração 

Chefia I Superior DCA-5 R$ 4.200,00 
Chefia II Superior DCA-6 R$ 3.600,00 
Chefia III Superior DCA-7 R$ 3.000,00 
Chefia IV Médio DCA-8 R$ 2.700,00 
Chefia V Médio DCA-9 R$ 2.400,00 
Chefia VI Médio DCA-10 R$ 2.100,00 
Chefia VII Médio DCA-11 R$ 1.800,00 
Chefia VIII Médio DCA-13 R$ 1.200,00 

     

Nível Grau de Escolaridade  Indicativo de 
Remuneração 

Assessoramento I Superior DCA-5 R$ 4.200,00 
Assessoramento II Superior DCA-6 R$ 3.600,00 
Assessoramento III Superior DCA-7 R$ 3.000,00 
Assessoramento IV Médio DCA-9 R$ 2.400,00 
Assessoramento V Médio DCA-10 R$ 2.100,00 
Assessoramento VI Médio DCA-11 R$ 1.800,00 
Assessoramento VII Médio DCA-12 R$ 1.500,00 
Assessoramento VIII Médio DCA-13 R$ 1.200,00 
Assessoramento IX Básico DCA-14 R$ 1.050,00 

 



BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

9

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 122/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 5.000

“Cria a Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito - 
SEGAB, dispõe sobre as atribuições dos cargos comis-
sionados a ela vinculados, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada na estrutura organizacional do 
Poder Executivo Municipal a Secretaria Municipal do 
Gabinete do Prefeito – SEGAB, tendo por finalidade 
prestar apoio administrativo e assessoramento ao Pre-
feito Municipal no desempenho de suas atribuições, 
competindo-lhe ainda:
I - receber e encaminhar os assuntos pertinentes, 
oriundos das diversas unidades da Administração Pú-
blica Municipal, a fim de fornecer apoio especializado;
II - auxiliar a coordenação das ações de representação 
e relacionamentos político e institucional do Prefeito 
Municipal em todos os níveis; e
III - exercer outras atividades correlatas.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito 
compreende:
I - Órgãos Superiores:
a) Secretaria Municipal de Gabinete do Prefeito - SE-
GAB;
1 - Assessoria de Assuntos Legislativos;
2 - Assessoria de Articulação Parlamentar;
3 - Assessoria de Gabinete;
4 - Assessoria Executiva;
4.1 - Guarda Municipal Assessora de Gabinete.
II - Unidades Organizacionais
a)  Diretoria do Centro de Controle Operacional (CCO);
1 - Chefia do Centro de Controle Operacional (CCO);

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO 

PREFEITO
Art. 3º Ao Secretário Municipal do Gabinete do Prefei-
to, agente político, diretamente subordinado ao Chefe 
do Executivo, de recrutamento amplo, de livre nome-
ação e exoneração pelo Chefe do Executivo, compete:
I - Dar suporte ao Prefeito Municipal no desempenho 
de suas funções como Chefe do Executivo;
II - promover a reuniões entre os Poderes Executivo e 
Legislativo do Município;
III - encaminhar os assuntos pertinentes às diversas 
unidades do Governo Municipal e articular o forneci-
mento de apoio;
III – dar suporte ao Prefeito Municipal em articulação 
com as demais Secretarias Municipais:
IV - orientar e supervisionar o desenvolvimento das 
atividades de competência das unidades administra-
tivas do Gabinete;
V - acompanhar a elaboração e a análise de Projeto 
de Lei e o seu encaminhamento para o Legislativo Mu-
nicipal, dando as tratativas pertinentes aos assuntos 
legislativos;
VI - gerir as atividades de segurança ao Prefeito Mu-
nicipal;

 
 

 

Nível Grau de Escolaridade Símbolo Indicativo de 
Remuneração 

Direção I Superior DCA-1 R$ 7.200,00 
Direção II Superior DCA-2 R$ 6.300,00 
Direção III Superior DCA-3 R$ 5.400,00 
Direção IV Superior DCA-4 R$ 4.800,00 
Direção V Superior DCA-5 R$ 4.200,00 
Direção VI Superior DCA-6 R$ 3.600,00 

     

Nível Grau de Escolaridade  Indicativo de 
Remuneração 

Chefia I Superior DCA-5 R$ 4.200,00 
Chefia II Superior DCA-6 R$ 3.600,00 
Chefia III Superior DCA-7 R$ 3.000,00 
Chefia IV Médio DCA-8 R$ 2.700,00 
Chefia V Médio DCA-9 R$ 2.400,00 
Chefia VI Médio DCA-10 R$ 2.100,00 
Chefia VII Médio DCA-11 R$ 1.800,00 
Chefia VIII Médio DCA-13 R$ 1.200,00 

     

Nível Grau de Escolaridade  Indicativo de 
Remuneração 

Assessoramento I Superior DCA-5 R$ 4.200,00 
Assessoramento II Superior DCA-6 R$ 3.600,00 
Assessoramento III Superior DCA-7 R$ 3.000,00 
Assessoramento IV Médio DCA-9 R$ 2.400,00 
Assessoramento V Médio DCA-10 R$ 2.100,00 
Assessoramento VI Médio DCA-11 R$ 1.800,00 
Assessoramento VII Médio DCA-12 R$ 1.500,00 
Assessoramento VIII Médio DCA-13 R$ 1.200,00 
Assessoramento IX Básico DCA-14 R$ 1.050,00 

 

VII - solicitar levantamentos, estudos e análises que 
sirvam de apoio para subsidiar decisões do Prefeito 
Municipal;
VIII - providenciar e coordenar a programação de 
audiências e entrevistas do Prefeito Municipal, assim 
como planejar a disponibilização de tempo para as 
suas atividades institucionais;
IX - controlar e supervisionar, direta ou indiretamente, 
todas as atividades do Gabinete;
X - Identificar e avaliar oportunidades de parcerias 
com organizações institucionais externas ao Governo 
Municipal
XI - desenvolver o relacionamento com organizações 
institucionais externas ao Governo Municipal, articu-
lando estratégias para estabelecer parcerias em pro-
gramas de sustentabilidade e responsabilidade social;
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe do Executivo, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Secretário Municipal de 
Gabinete do Prefeito será exercido por agente político 
com graduação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS
Art. 4º O Assessor de Assuntos Legislativos, direta-
mente subordinado ao Secretário Municipal do Gabi-
nete do Prefeito, exercerá função de assessoramento, 
nível I, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Prestar assessoria quanto aos assuntos legislati-
vos, em especial na redação dos Projetos de Lei e a 
respectiva justificativa, e na elaboração de Decretos, 
Portarias e outros atos de competência do Chefe do 
Executivo;
II – gerir a publicação dos atos administrativos de 
competência do Prefeito Municipal;
III - assistir o Secretário Municipal de Gabinete do Pre-
feito no controle da legalidade administrativa dos atos 
dos órgãos e das entidades da administração direta 
e indireta;
IV - acompanhar os Projetos de Lei e de emenda 
constitucional em tramitação na Câmara Municipal, na 
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e no 
Congresso Nacional, que tratem de assuntos pertinen-
tes às funções da área de competência dos órgãos e 
entidades do Poder Executivo;
V - manter registro dos Projetos de Lei de iniciativa 
do Prefeito em tramitação na Câmara Municipal, as-
sim como dos que propõem dispositivos que afetam 
o Poder Executivo;
VI – prestar assessoria quanto aos atos propostos ao 
Prefeito Municipal pelas Secretarias e entidades da 
administração indireta, podendo devolver aos órgãos 
de origem aqueles que estejam em desacordo com as 
normas vigentes;
VII - proceder à revisão final da redação e da técnica 
legislativa das propostas, inclusive retificando incorre-
ções de técnica legislativa, inadequações de lingua-
gem, imprecisões e lapsos manifestos;
VIII - providenciar junto aos órgãos e entidades do 
Poder Executivo pareceres e notas técnicas sobre Pro-
jetos de Lei de iniciativa do Poder Legislativo que afe-
tem a organização e as atividades do Poder Executivo;
IX - gerir o acervo da legislação municipal em meio 
digital e disponibilizá-lo na internet;
X - assessorar o Secretário Municipal do Gabinete do 
Prefeito no fornecimento à Advocacia Geral do Municí-
pio de subsídios e elementos constantes dos arquivos 
da SEGAB, que possibilitem a defesa do Município em 
juízo, bem como a defesa dos atos do Secretário e 
de outras autoridades da Administração Pública Mu-
nicipal;
XI - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Gabinete do Prefeito, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Assuntos Le-
gislativos será exercido por agente público com gradu-
ação de nível superior, preferencialmente em Direito.

DA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO PARLAMENTAR
Art. 5º O Assessor de Articulação Parlamentar, direta-

mente subordinado ao Secretário Municipal do Gabi-
nete do Prefeito, exercerá função de assessoramento, 
nível I, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Prestar assessoria na articulação parlamentar, ela-
borando e apresentando ao Prefeito Municipal, com a 
devida atualização, um plano de relacionamento entre 
os Poderes Executivo e Legislativo;
II - sugerir ao Prefeito Municipal o estabelecimento, o 
estreitamento e a manutenção da relação com o Poder 
Legislativo a fim de promover a colaboração entre os 
Poderes Executivo e Legislativo;
III - subsidiar o Prefeito Municipal com informações 
sobre as deliberações dos Vereadores nas seções ple-
nárias da Câmara a respeito dos Projetos de Lei enca-
minhados pelo Executivo;
IV – articular reuniões entre membros dos Poderes, 
Executivo e Legislativo, a fim de debater assuntos de 
interesse da municipalidade;
V - assessorar o Secretário Municipal do Gabinete do 
Prefeito com relação às ações de representação e re-
lacionamento institucional do Chefe do Executivo junto 
ao Legislativo Municipal;
VI - assessorar o Gabinete do Prefeito no atendimento 
às manifestações oriundas da Câmara Municipal e do 
Poder Judiciário; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Gabinete do Prefeito, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Articulação 
Parlamentar será exercido por agente público com 
graduação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 6º O Assessor de Gabinete, diretamente subordi-
nado ao Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito, 
exercerá função de assessoramento, nível I, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Secretário Municipal do Gabinete do 
Prefeito com informações para elaboração de instru-
mentos jurídicos;
II - assessorar o Secretário Municipal do Gabinete do 
Prefeito a elaborar manuais e instruções de procedi-
mentos relativos à SEGAB;
III - executar as atividades relativas aos processos 
para obtenção de material de consumo e permanente 
no âmbito da SEGAB;
IV - controlar e armazenar o estoque de material de 
consumo da SEGAB;
V - assessorar o Secretário Municipal do Gabinete 
do Prefeito a estabelecer e orientar os processos de 
alienação e aquisição de bens e serviços, bem como 
coordenar o sistema de administração de material da 
SEGAB;
VI - estabelecer diretrizes para racionalização e con-
trole de gastos e, distribuição, armazenagem, mo-
vimentação, reaproveitamento, alienação e outras 
formas de desfazimento de materiais, no âmbito da 
SEGAB;
VII - assessorar o Secretário Municipal de Gabinete do 
Prefeito a criar, planejar, organizar, realizar, apoiar e 
promover ações voltadas para a capacitação e qualifi-
cação dos profissionais da SEGAB;
VIII - coordenar, controlar e executar as atividades re-
lativas a gestão de empenhos, suprimentos de fundos 
ou outras verbas alocadas à SEGAB;
IX - controlar os limites de compras, encaminhando 
os expedientes para licitação, quando necessário, no 
âmbito da SEGAB;
X - assessorar o Secretário Municipal de Gabinete do 
Prefeito a coordenar e controlar os convênios sob a 
responsabilidade da SEGAB;
XI - alimentar com informações atualizadas o sistema 
informatizado da Prefeitura Municipal;
XII - identificar as necessidades e propor ao Secretá-
rio Municipal do Gabinete do Prefeito treinamentos e 
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reciclagens para os servidores da área respectiva; e
XIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Gabinete do Prefeito, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gabinete será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 7º O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito, 
exercerá função de assessoramento, nível II, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I – Prestar assessoria às diversas unidades da SEGAB 
e, se necessário, articular dentro de sua esfera, o for-
necimento de apoio especializado ao andamento dos 
referidos assuntos;
II – prestar assessoria no que se refere ao atendimen-
to ao Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito, 
encaminhando providências que garantam o suporte 
necessário, imediato e contínuo;
III - elaborar estudos, pesquisas e afins para dar su-
porte às ações e decisões do Secretário Municipal de 
Gabinete do Prefeito;
IV - assessorar o Secretário Municipal de Gabinete do 
Prefeito em assuntos administrativos, relacionados à 
sua área de competência, encaminhando proposta de 
solução ao mesmo;
V - assessorar o Secretário Municipal do Gabinete do 
Prefeito nas atividades relativas ao patrimônio, com-
pras, transporte oficial, gestão de serviços gerais, con-
servação dos ambientes, dentre outros, no âmbito da 
SEGAB;
VI - conferir os processos de prestação de contas das 
despesas da SEGAB;
VII - identificar e cadastrar órgãos, entidades e ins-
tituições que tenham finalidade e interesse comum à 
SEGAB;
VIII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar, nor-
matizar e fazer executar as atividades logísticas no 
âmbito da SEGAB;
IX - assessorar o Secretário Municipal de Gabinete do 
Prefeito a propor e implantar diretrizes e normas de 
padronização para aquisição de bens e serviços na 
SEGAB;
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Secretário Municipal de Gabi-
nete do Prefeito, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DO GUARDA MUNICIPAL ASSESSOR DE GABINETE
Art. 8º O Guarda Municipal Assessor de Gabinete, di-
retamente subordinado ao Assessor Executivo, exer-
cerá função de assessoramento, nível IV, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Orientar e disciplinar o fluxo de pessoas que se 
dirigem ao Gabinete do Prefeito;
II – assessorar, no âmbito de sua competência, o ex-
pediente do Gabinete;
III - encaminhar documentos e transmitir ordens, 
quando de sua competência;
IV - acompanhar processos que envolvam a GCM no 
âmbito da SEGAB;
V - realizar estudo sobre a agenda de compromissos 
do Gabinete e avaliar a necessidade de intervenção 
da GCM, mediante prévia solicitação, quando verificar 
circunstância ensejadora de reforço na segurança do 
local;
VII - coletar informações sobre manifestações ou si-
tuações de risco e informar à GCM, para que elabore 
planos de ações e implemente a melhor logística nos 
casos de escoltas de dignatários;
VIII - informar ao setor de Inteligência da GCM, as 
questões que demandarem estudo ou a análise de 

dados para o desenvolvimento de ações que visem 
garantir a integridade do Chefe do Executivo Municipal 
em seus compromissos públicos.
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Assessor Executivo, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Guarda Municipal Asses-
sor de Gabinete será exercido por agente público com 
nível médio completo.
DA DIRETORIA DO CENTRO DE CONTROLE OPERA-

CIONAL (CCO)
Art. 9º O Diretor do Centro de Controle Operacional 
(CCO), diretamente subordinado ao Secretário Mu-
nicipal de Gabinete do Prefeito, exercerá função de 
direção, nível III sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir o trabalho de elaboração, planejamento e 
implantação de projetos de controle operacional nas 
áreas de tráfego, segurança pública, obras públicas, 
dentre outras, para atender às atividades atribuídas às 
Secretarias Municipais;
II - definir medições para a aceitação das etapas de 
implantação de controle das operações nas áreas de 
tráfego, segurança pública, obras públicas, dentre ou-
tras;
III - realizar a prospecção de tecnologias e avaliar a 
viabilidade de sua implementação no Centro de Con-
trole Operacional;
IV - dirigir o monitoramento, o gerenciamento e o 
controle de todas as operações nas áreas de tráfego, 
segurança pública, obras públicas, dentre outras para 
atender ao mesmo tempo, de forma visualmente in-
tegrada e organizada e manter o Secretário Municipal 
de Gabinete do Prefeito informado das intercorrências 
registradas;
V - dirigir os recursos humanos e financeiros alocados 
no Centro de Controle Operacional, de acordo com os 
planos de gestão estabelecidos;
VI - analisar o desempenho das operações nas áreas 
de tráfego, segurança pública, obras públicas, dentre 
outras, através do acompanhamento das ações ope-
racionais;
VII - comparar o desempenho atual das operações nas 
áreas de tráfego, segurança pública, obras públicas, 
dentre outras com o desempenho anteriormente es-
tabelecido como referência, a fim de propor melhorias 
nos referidos processos;
VIII - propor as ações corretivas necessárias para 
adequar o desempenho atual das operações nas áreas 
de tráfego, segurança pública, obras públicas, dentre 
outras ao desempenho planejado, a fim de corrigir os 
desvios que possam vir a ocorrer no processo de exe-
cução de tarefas;
IX - assegurar que os prazos e os custos de execu-
ção das operações nas áreas de tráfego, segurança 
pública, obras públicas, dentre outras estão sendo 
mantidos dentro do previsto para a execução da Lei 
Orçamentária Anual do Município;
X - elaborar relatórios de avaliação e de acompanha-
mento da situação dos projetos de controle das ope-
rações nas áreas de tráfego, segurança pública, obras 
públicas, dentre outras e submetê-los ao Secretário 
Municipal do Gabinete do Prefeito;
XI - promover reuniões de acompanhamento e revi-
são dos projetos de controle das operações nas áreas 
de tráfego, segurança pública, obras públicas, dentre 
outras; e
XII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio pelo Secretário 
Municipal do Gabinete do Prefeito.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do Centro de 
Controle Operacional será exercido por agente público 
com graduação de nível superior.
DA CHEFIA DO CENTRO DE CONTROLE OPERACIO-

NAL (CCO)
Art. 10. O Chefe do Centro de Controle Operacional 
(CCO), diretamente subordinado ao Secretário Munici-
pal de Gabinete do Prefeito, exercerá função de chefia, 
nível IV sendo cargo de confiança, de provimento em 

comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Chefiar o trabalho de elaboração, planejamento e 
implantação de projetos de controle operacional nas 
áreas de tráfego, segurança pública, obras públicas, 
dentre outras, para atender às atividades atribuídas às 
Secretarias Municipais;
II – chefiar o monitoramento, gerenciamento e contro-
le de todas as operações nas áreas de tráfego, segu-
rança pública, obras públicas, dentre outras;
III – chefiar a análise do desempenho das operações 
nas áreas de tráfego, segurança pública, obras públi-
cas, dentre outras, através do acompanhamento das 
ações operacionais;
IV – chefiar o cumprimento de prazos e de custos de 
execução das operações nas áreas de tráfego, segu-
rança pública, obras públicas, dentre outras estão sen-
do mantidos dentro do previsto para a execução da Lei 
Orçamentária Anual do Município;
V – chefiar o levantamento de dados para a elabora-
ção de relatórios de acompanhamento das operações 
nas áreas de tráfego, segurança pública, obras públi-
cas, dentre outras;
VI - organizar as reuniões de acompanhamento e revi-
são dos projetos de controle das operações nas áreas 
de tráfego, segurança pública, obras públicas, dentre 
outras; e
VII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio pelo Diretor do 
Centro de Controle Operacional.
Parágrafo único. O cargo de Chefia do Centro de Con-
trole Operacional (CCO) será exercido por agente pú-
blico com nível médio completo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 12. O organograma da Secretaria Municipal do Ga-
binete do Prefeito se encontra especificado no Anexo 
I, e os vencimentos, níveis funcionais e requisitos para 
provimento dos cargos ora instituídos são estabeleci-
dos no Anexo II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 13. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2019.
Art. 14. A alínea “d” do inciso I do art. 1º e o inciso X 
do art. 3º, da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 
2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Inciso I – (...)
(...)
d) Secretaria Municipal do Gabinete do Prefeito - SE-
GAB;
(...)
Art. 3º (...)
(...)
X – Secretário Municipal do Gabinete do Prefeito;
(...)”
Art. 15. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Chefe de Gabinete; Gerente de Cerimo-
nial; Chefe do Serviço de Expedientes Urgentes; Chefe 
do Serviço de Expedientes Externos; Chefe do Serviço 
de Expedientes Internos; Chefe do Serviço de Expe-
dientes Especiais; Assistente de Gabinete; Coordena-
dor de Atos e Publicações Oficiais; Coordenadoria de 
Assuntos Legislativos; Gerente Executivo do Escritório 
da Capital; Guarda Municipal Assistente; Assessor Es-
pecial de Integração Regional; Assessor Especial de 
Relações Institucionais; Coordenador de Apoio Admi-
nistrativo da AERI; Coordenador de Comunicação; Co-
ordenador de Apoio ao Gabinete; Assessor Jurídico do 
Gabinete, constantes da atual estrutura orgânica da 
Chefia de Municipal de Gabinete do Prefeito.
Art. 16. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso I, do art. 1º da Lei Delegada nº 32, 
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de 21 de fevereiro de 2013, e o art. 2º, da Lei nº 
4.670, de 27 de julho de 2015. 
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 073/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GABINETE DO PREFEITO

                                  
 

 
 
 

 
 

 
                                  

 
 

 
 
 
 
 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 

Secretário Municipal de 
Gabinete do Prefeito - SEGAB 

Agente 
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Assuntos 
Legislativos Assessoramento I Superior 

completo  R$ 4.200,00 

 Assessor de Articulação 
Parlamentar Assessoramento I Superior 

completo  R$ 4.200,00 

 Assessor de Gabinete Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor Executivo Assessoramento II Superior 
completo R$ 3.600,00 

  Guarda Municipal 
Assessor de Gabinete Assessoramento IV Médio 

completo R$ 2.400,00 

 Diretor do Centro de Controle 
Operacional Diretoria III Superior 

completo R$ 5.400,00 

  Chefe do Centro de 
Controle Operacional Chefia IV Médio 

completo R$ 2.700,00 

 
 
 LEI Nº 5.001

“Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Advocacia-Geral do 
Município - AGM, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Advocacia-Geral do Município, diretamente 
subordinada ao Prefeito Municipal, representa o Muni-
cípio judicial e extrajudicialmente.
§ 1º Compete também à Advocacia-Geral do Município 
a representação judicial e extrajudicial das autarquias 
e fundações municipais.
§ 2º A Advocacia-Geral do Município tem por Chefe o 
Advogado-Geral do Município, de livre nomeação pelo 
Prefeito Municipal entre os advogados de notável sa-
ber jurídico e reputação ilibada.
§ 3º Subordinam-se técnica e juridicamente ao Ad-
vogado-Geral do Município, as consultorias, as asses-
sorias, os departamentos jurídicos, as procuradorias 
das autarquias e das fundações e os demais órgãos e 
unidades jurídicas integrantes da administração direta 
e indireta do Poder Executivo.
§ 4º À estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Muni-
cípio ficam vinculados os seguintes órgãos:
I - Conselho Fiscal da Advocacia-Geral do Município;
II - Câmara Estratégica de Planejamento e Recupe-
ração Fiscal; e
III - Sistema Municipal de Defesa do Consumidor – 
SMDC;

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Advocacia-Geral do Município compreende:
I - Órgãos Superiores:
a) Advocacia-Geral do Município - AGM

1 - Assessoria Jurídica de Interlocução com Órgãos 
Públicos Internos e Externos;
2 - Assessoria Executiva.
II - Unidades Organizacionais:
a) Advocacia-Adjunta de Integração Jurídica e Con-
tencioso Geral;
1 - Advocacia-Adjunta Administrativa;
2 - Advocacia-Adjunta de Defesa do Patrimônio Públi-
co Municipal;
3 - Advocacia-Adjunta Fiscal;
4 - Advocacia-Adjunta de Saúde e Programas Sociais; 
e
5 - Advocacia-Adjunta de Água, Saneamento e Meio 
Ambiente.

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO - AGM

Art. 3º O Advogado-Geral do Município, diretamente 
subordinado ao Chefe do Executivo, exercerá função 
de direção, nível I, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir a Advocacia-Geral do Município, dirigir e 
orientar as suas atividades; 
II - despachar com o Chefe do Poder Executivo;
III - propor ao Chefe do Poder Executivo a anulação 
de atos administrativos; 
IV - receber citações, notificações e intimações nos 
processos judiciais e atuar em juízo em qualquer grau 
de jurisdição;
V - assessorar o Chefe do Poder Executivo e Órgãos 
Municipais em assuntos jurídicos, elaborando notas 
técnicas, estudos ou propondo normas, medidas e 
diretrizes; 
VI - sugerir ao Chefe do Poder Executivo medidas de 
caráter jurídico reclamadas pelo interesse público;
VII - fixar interpretação da Constituição Federal, da 
Lei Orgânica, das leis e demais atos normativos a ser 
uniformemente seguida pelos órgãos e entidades da 
Administração Municipal; 
VIII - proceder à distribuição dos advogados munici-
pais e servidores lotados na Advocacia-Geral do Mu-
nicípio;
IX - expedir orientações aos Advogados do Município 
acerca de sua atuação;
X - autorizar a propositura de quaisquer ações pelo 
Município, determinando o Advogado competente;
XI - supervisionar o sistema de controle de frequência 
dos advogados, de modo compatível com as necessi-
dades de suas funções; na forma prevista em lei;
XII - autorizar a dispensa de interposição de recursos, 
em caráter geral ou específico, ou a desistência dos 
interpostos, e o reconhecimento da procedência do 
pedido;
XIII - decidir sobre a posição processual da Fazenda 
Pública Municipal nas ações civis públicas, ações po-
pulares e ações de improbidade administrativa;
XIV - promover a distribuição, entre os órgãos da Ad-
vocacia-Geral do Município, de processos judiciais e 
administrativos;
XV - solicitar à autoridade competente a instauração 
de processos administrativos, quando for o caso;
XVI - avaliar o desempenho de Procurador Municipal 
em estágio probatório; e
XVII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe do Executivo, no âm-
bito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Geral do Muni-
cípio será exercido por agente público com graduação 
de nível superior em Direito, devidamente inscrito na 
Ordem dos Advogados do Brasil.
DA ASSESSORIA JURÍDICA DE INTERLOCUÇÃO COM 

ÓRGÃOS PÚBLICOS INTERNOS E EXTERNOS
Art. 4º O Assessor Jurídico de Interlocução com Ór-
gãos Públicos Internos e Externos, diretamente su-
bordinado ao Advogado-Geral do Município, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 

competindo-lhe:
I - Proceder aos levantamentos solicitados pelo Ad-
vogado- Geral sobre os problemas relacionados à sua 
área de atuação e elaborar o respectivo relatório;
II - realizar a interlocução dos órgãos da Administra-
ção Pública Municipal com órgãos públicos internos e 
externos;
III - desempenhar com zelo e presteza as atribuições 
que lhe forem conferidas;
IV - despachar com o Advogado-Geral do Município; 
V - assessorar o Advogado-Geral em assuntos de natu-
reza jurídica, especialmente em assuntos da sua área 
de atuação;
VI - prestar informações em conjunto com o Advoga-
do-Geral do Município em procedimentos e inquéritos 
administrativos, bem como em virtude de notificações, 
comunicações e providências solicitadas pelo Poder 
Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Ór-
gãos Estadual e Federal aos diversos órgãos da Admi-
nistração Pública Municipal;
VII - atuar nos processos administrativos em assuntos 
da sua área de atuação;
VIII - organizar, controlar e manter atualizados os 
registros e informações relativos aos processos ad-
ministrativos de competência da Advocacia-Geral do 
Município;
IX - zelar pela celeridade dos processos administrati-
vos que tramitam perante a Advocacia-Geral do Mu-
nicípio;
X - elaborar e atualizar de forma contínua a lista, e 
respectivos andamentos, dos processos relevantes em 
curso junto aos órgãos de controle interno e externo; 
XI - realizar outras atribuições que lhe forem conferi-
das pelo Advogado-Geral do Município;
XII - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aprimoramento das atividades desenvolvidas pela 
Advocacia-Geral do Município; e
XIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Geral do Municí-
pio, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Jurídico de In-
terlocução com Órgãos Públicos Internos e Externos 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior em Direito, devidamente inscrito na Or-
dem dos Advogados do Brasil.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 5º O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Advogado-Geral do Município, exercerá função 
de assessoramento, nível V, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar o Advogado-Geral do Município no exer-
cício de suas atribuições;
II - dirigir as atividades de apoio técnico-administrati-
vo da Advocacia-Geral do Município;
III - supervisionar e requisitar os materiais, documen-
tos, exames, diligências e esclarecimentos necessários 
à regular atuação da Advocacia-Geral do Município;
IV - controlar a tramitação do expediente e da corres-
pondência encaminhada à sua chefia imediata;
V - providenciar serviços de reprografia e solicitação 
de materiais;
VI - supervisionar a distribuição interna dos processos 
e mandados judiciais entre os diversos órgãos da Pro-
curadoria Geral, bem como entrada e saída de proces-
sos e documentos; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Geral do Muni-
cípio, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.
DA ADVOCACIA-ADJUNTA DE INTEGRAÇÃO JURÍDI-

CA E CONTENCIOSO GERAL
Art. 6º O Advogado-Adjunto de Integração Jurídica e 
Contencioso Geral, diretamente subordinado ao Advo-
gado-Geral do Município, exercerá função de direção, 
nível IV, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
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do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Promover a integração jurídica entre os setores da 
Advocacia e o contencioso geral;
II - dirigir e supervisionar as atividades de competên-
cia de sua unidade; 
III - auxiliar o Advogado- Geral em assuntos de in-
teresse estratégico do Município, no âmbito de sua 
competência;
IV - planejar, orientar, dirigir, supervisionar, visar ex-
pedientes, acompanhar os trabalhos desenvolvidos 
pela Advocacia-Geral do Município, quando ausente o 
Advogado-Geral do Município e subsidiando ainda a 
execução de suas atribuições;
V - auxiliar o Advogado-Geral na prevenção e solução 
das controvérsias entre os órgãos jurídicos da Admi-
nistração Municipal Direta e Indireta;
VI - supervisionar as atividades da Advocacia-Geral do 
Município;
VII - articular-se com os órgãos públicos internos com 
vistas à maior integração, agilidade nos processos e 
demais demandas;
VIII - estabelecer medidas e providências visando à 
coordenação de assuntos de competência dos órgãos 
da Advocacia-Geral do Município, promovendo, quan-
do necessário, reuniões com os órgãos municipais 
envolvidos;
IX - propor ao Advogado-Geral do Município a cele-
bração de convênios, ajustes, acordos e atos similares 
com órgãos e entidades públicas e privadas.
X - identificar teses com repercussão geral que pos-
sam ser objeto de Enunciados, que consolidem orien-
tações técnicas à Administração Municipal, como meio 
de mitigar ou dirimir o acervo de contencioso de de-
mandas similares de caráter repetitivo;
XI - dirigir e supervisionar os trabalhos dos estagiários 
vinculados à Advocacia-Geral do Município;
XII – dirigir os processos administrativos no âmbito da 
Advocacia Geral do Município;
XIII – dirigir, em conjunto com o Advogado-Geral do 
Município, o acompanhamento de procedimentos re-
lativos a notificações, recomendações e providências 
administrativas solicitadas pelo Poder Judiciário, Minis-
tério Público, Defensoria Pública, Órgãos Estaduais e 
Federais aos diversos órgãos da Administração Pública 
Municipal na sua esfera de atuação;
XIV - dirigir a tramitação e o acompanhamento de 
processos judiciais, atuando em juízo, quando devido, 
e sugerindo providências para o seu aprimoramento;
XV - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 
Advocacia-Geral do Município;
XVI - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Geral do Municí-
pio, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Adjunto de In-
tegração Jurídica e Contencioso Geral será exercido 
por agente público com graduação de nível superior 
em Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advo-
gados do Brasil.

DA ADVOCACIA-ADJUNTA ADMINISTRATIVA
Art. 7º O Advogado-Adjunto Administrativo, direta-
mente subordinado ao Advogado-Adjunto de Integra-
ção Jurídica e Contencioso Geral, exercerá função de 
assessoramento, nível II, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Proceder aos levantamentos solicitados pelo Ad-
vogado- Geral sobre os problemas relacionados à sua 
área de atuação;
II - articular-se com os órgãos públicos internos com 
vistas à maior integração, agilidade nos processos e 
demais demandas, na sua área de atuação;
III - auxiliar o Advogado-Adjunto de Integração Jurí-
dica e Contencioso Geral nas atividades desenvolvidas 
pelo órgão;
IV - despachar com o Advogado-Geral do Município 
assuntos de sua área de atuação; 

V - assessorar o Advogado-Geral em assuntos de natu-
reza jurídica, especialmente em assuntos da sua área 
de atuação;
VI - auxiliar o Advogado-Geral na prevenção e solução 
das controvérsias entre os órgãos jurídicos da Admi-
nistração Municipal Direta e Indireta;
VII - atuar nos processos administrativos em assuntos 
da sua área de atuação;
VIII - prestar assessoria jurídica em conjunto com 
o Advogado-Geral do Município, o acompanhamento 
de procedimentos relativos a notificações, recomen-
dações e providências administrativas solicitadas pelo 
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, Órgãos Estaduais e Federais aos diversos órgãos 
da Administração Pública Municipal na sua esfera de 
atuação;
IX - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 
Advocacia-Geral do Município no âmbito de sua área 
de atuação; e
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Advogado-Adjunto de Integra-
ção Jurídica e Contencioso Geral, no âmbito de sua 
competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Adjunto Ad-
ministrativo será exercido por agente público com 
graduação de nível superior em Direito, devidamente 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
DA ADVOCACIA-ADJUNTA DE DEFESA DO PATRIMÔ-

NIO PÚBLICO MUNICIPAL
Art. 8º O Advogado-Adjunto de Defesa do Patrimônio 
Público Municipal, diretamente subordinado ao Advo-
gado-Adjunto de Integração Jurídica e Contencioso 
Geral, exercerá função de assessoramento, nível II, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Proceder aos levantamentos solicitados pelo Ad-
vogado-Geral sobre os problemas relacionados à sua 
área de atuação e elaborar o respectivo relatório;
II - articular-se com os órgãos públicos internos com 
vistas à maior integração, agilidade nos processos e 
demais demandas, na sua área de atuação;
III - auxiliar o Advogado-Adjunto de Integração Jurí-
dica e Contencioso Geral nas atividades desenvolvidas 
pelo órgão;
IV - despachar com o Advogado-Geral do Município 
assuntos de sua área de atuação;
V - assessorar o Advogado-Geral em assuntos de na-
tureza jurídica, especialmente dentro de sua área de 
atuação;
VI - auxiliar o Advogado-Geral na prevenção e solução 
das controvérsias entre os órgãos jurídicos da Admi-
nistração Municipal Direta e Indireta, na sua área de 
atuação;
VII - atuar nos processos administrativos em assuntos 
da sua área de atuação;
VIII - atuar em casos que envolvam ações de usuca-
pião, desapropriações amigáveis e judiciais do Municí-
pio e procedimentos afins;
IX - assessorar nos serviços conexos, peculiares à de-
fesa da posse e direitos reais incidentes sobre patri-
mônio móvel, imóvel e ambiental;
X – prestar assessoria nos atos de tabelionato decor-
rentes dos procedimentos de sua competência, de 
que resulte a necessidade de regularização de registro 
imobiliário em nome do Município;
XI - prestar assessoria jurídica em conjunto com o 
Advogado-Geral do Município, o acompanhamento 
de procedimentos relativos a notificações, recomen-
dações e providências administrativas solicitadas pelo 
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, Órgãos Estaduais e Federais aos diversos órgãos 
da Administração Pública Municipal na sua esfera de 
atuação;
XII - assessorar na tramitação e no acompanhamento 
de processos judiciais, atuando em juízo, sugerindo 
providências para o seu aprimoramento;
XIII - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 

Advocacia-Geral do Município no âmbito de sua área 
de atuação; e
XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Adjunto de In-
tegração Jurídica e Contencioso Geral, no âmbito de 
sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Adjunto de De-
fesa do Patrimônio Público Municipal será exercido por 
agente público com graduação de nível superior em 
Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil.

DA ADVOCACIA-ADJUNTA FISCAL
Art. 9º O Advogado-Adjunto Fiscal, diretamente subor-
dinado ao Advogado-Adjunto de Integração Jurídica e 
Contencioso Geral, exercerá função de assessoramen-
to, nível II, sendo cargo de confiança, de provimento 
em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá obser-
var os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Muni-
cipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Proceder aos levantamentos solicitados pelo Ad-
vogado- Geral sobre os problemas relacionados à sua 
área de atuação;
II - articular-se com os órgãos públicos internos com 
vistas à maior integração, agilidade nos processos e 
demais demandas na sua área de atuação;
III - auxiliar o Advogado-Adjunto de Integração Jurí-
dica e Contencioso Geral nas atividades desenvolvidas 
pelo órgão;
IV - despachar com o Advogado-Geral do Município 
assuntos de sua área de atuação;
V - assessorar o Advogado-Geral em assuntos de na-
tureza jurídica, especialmente dentro de sua área de 
atuação;
VI - prestar assessoria jurídica em conjunto com o 
Advogado-Geral do Município, o acompanhamento 
de procedimentos relativos a notificações, recomen-
dações e providências administrativas solicitadas pelo 
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, Órgãos Estaduais e Federais aos diversos órgãos 
da Administração Pública Municipal na sua esfera de 
atuação;
VII - auxiliar o Advogado-Geral na prevenção e so-
lução das controvérsias entre os órgãos jurídicos da 
Administração Municipal Direta e Indireta, na sua área 
de atuação;
VII – atender aos órgãos municipais e aos contribuin-
tes para regular cumprimento da legislação fiscal;
VIII - prestar informações aos contribuintes sobre a 
tramitação de processos e expedientes;
IX - atuar nos processos administrativos em assuntos 
da sua área de atuação;
X - assessorar na tramitação e no acompanhamento 
de processos judiciais, atuando em juízo, sugerindo 
providências para o seu aprimoramento;
XI - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 
Advocacia-Geral do Município na sua área de atuação; 
e
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Adjunto de In-
tegração Jurídica e Contencioso Geral, no âmbito de 
sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Adjunto Fiscal 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior em Direito, devidamente inscrito na Or-
dem dos Advogados do Brasil.
DA ADVOCACIA-ADJUNTA DE SAÚDE E PROGRAMAS 

SOCIAIS
Art. 10. O Advogado-Adjunto de Saúde e Programas 
Sociais, diretamente subordinado ao Advogado-Adjun-
to de Integração Jurídica e Contencioso Geral, exer-
cerá função de assessoramento, nível II, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Proceder aos levantamentos solicitados pelo Ad-
vogado- Geral sobre os problemas relacionados à sua 
área de atuação;
II - articular-se com os órgãos públicos internos com 



BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

13

vistas à maior integração, agilidade nos processos e 
demais demandas na sua área de atuação;
III - desempenhar com zelo e presteza as atribuições 
que lhe forem conferidas;
IV - assessorar o Advogado-Geral em assuntos de 
natureza jurídica, especialmente em assuntos da sua 
área de atuação;
V - auxiliar o Advogado-Geral na prevenção e solução 
das controvérsias entre os órgãos jurídicos da Admi-
nistração Municipal Direta e Indireta;
VI - auxiliar o Advogado-Adjunto de Integração Jurí-
dica e Contencioso Geral nas atividades desenvolvidas 
pelo órgão;
VII - prestar assessoria jurídica em conjunto com o 
Advogado-Geral do Município, o acompanhamento 
de procedimentos relativos a notificações, recomen-
dações e providências administrativas solicitadas pelo 
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, Órgãos Estaduais e Federais aos diversos órgãos 
da Administração Pública Municipal na sua esfera de 
atuação;
VIII - atuar nos processos administrativos em assun-
tos da sua área de atuação;
IX - assessorar a tramitação e no acompanhamento 
de processos judiciais, atuando em juízo, sugerindo 
providências para o seu aprimoramento;
X - despachar com o Advogado-Geral do Município as-
suntos de sua área de atuação; 
XI - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 
Advocacia-Geral do Município na sua área de atuação; 
e
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Adjunto de In-
tegração Jurídica e Contencioso Geral, no âmbito de 
sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Adjunto de 
Saúde e Programas Sociais será exercido por agente 
público com graduação de nível superior em Direito, 
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil.
DA ADVOCACIA-ADJUNTA DE ÁGUA, SANEAMENTO E 

MEIO AMBIENTE
Art. 11. O Advogado-Adjunto de Água, Saneamento 
e Meio Ambiente, diretamente subordinado ao Advo-
gado-Adjunto de Integração Jurídica e Contencioso 
Geral, exercerá função de assessoramento, nível II, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Proceder aos levantamentos solicitados pelo Ad-
vogado- Geral sobre os problemas relacionados à sua 
área de atuação;
II - articular-se com os órgãos públicos internos com 
vistas à maior integração, agilidade nos processos e 
demais demandas;
III - despachar com o Advogado-Geral do Município 
assuntos de sua área de atuação; 
IV - assessorar o Advogado-Geral em assuntos de na-
tureza jurídica, especialmente dentro de sua área de 
atuação;
V - auxiliar o Advogado-Geral na prevenção e solução 
das controvérsias entre os órgãos jurídicos da Admi-
nistração Municipal Direta e Indireta, na sua área de 
atuação;
VII - auxiliar o Advogado-Adjunto de Integração Jurí-
dica e Contencioso Geral nas atividades desenvolvidas 
pelo órgão;
VIII - prestar assessoria jurídica em conjunto com 
o Advogado-Geral do Município, o acompanhamento 
de procedimentos relativos a notificações, recomen-
dações e providências administrativas solicitadas pelo 
Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Públi-
ca, Órgãos Estaduais e Federais aos diversos órgãos 
da Administração Pública Municipal na sua esfera de 
atuação;
IX - atuar nos processos administrativos em assuntos 
da sua área de atuação;
X - assessorar na tramitação e o acompanhamento de 
processos judiciais, atuando em juízo, sugerindo pro-

vidências para o seu aprimoramento;
XI - proceder a estudos e sugerir medidas, visando 
ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela 
Advocacia-Geral do Município, na sua área de atua-
ção; e
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Advogado-Adjunto de In-
tegração Jurídica e Contencioso Geral, no âmbito de 
sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Advogado-Adjunto de 
Água, Saneamento e Meio Ambiente será exercido por 
agente público com graduação de nível superior em 
Direito, devidamente inscrito na Ordem dos Advoga-
dos do Brasil.
DOS ÓRGÃOS COMPONENTES DA ADVOCACIA-GE-

RAL DO MUNICÍPIO
Art. 12. Vinculam-se administrativamente à estrutura 
da Advocacia-Geral do Município - AGM o Conselho 
Fiscal da AGM, a Câmara Estratégica de Planejamento 
e Recuperação Fiscal e o Sistema Municipal de Defesa 
do Consumidor – SMDC.
Parágrafo único. As competências, a composição, 
as atribuições dos membros, as disposições gerais e 
transitórias referentes ao Conselho Fiscal da AGM, a 
Câmara Estratégica de Planejamento e Recuperação 
Fiscal e o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor 
– SMDC serão estabelecidos em legislação específica.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 14. O organograma da Advocacia-Geral do Muni-
cípio se encontra especificado no Anexo I, e os venci-
mentos, níveis funcionais e requisitos para provimento 
dos cargos ora instituídos são estabelecidos no Anexo 
II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 15. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2019.
Art. 16. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Advogado Adjunto Administrativo; Ad-
vogado Adjunto de Saúde; Advogado Adjunto Fiscal; 
Assistente de Gabinete; Coordenador de Assistência 
Jurídica; e Gerente de Apoio Jurídico, constantes da 
atual estrutura orgânica da Advocacia-Geral do Mu-
nicípio - AGM.
Art. 17. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso XIII do art. 1º da Lei Delegada nº 32, 
de 21 de fevereiro de 2013. 
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 092/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA ADVOCACIA-GERAL DO MUNI-

CÍUPIO - AGM

ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DA ADVOCACIA-GERAL DO 

MUNICÍUPIO - AGM

                                  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                  
 
 

 
  

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 
Advocacia-Geral do Município - 
AGM Direção I Superior 

completo R$ 7.200,00 

 
Assessoria Jurídica de 
Interlocução com Órgãos 
Públicos Internos e Externos 

Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Assessoria Executiva Assessoramento V Médio 
completo R$ 2.100,00 

 
Advocacia-Adjunta de 
Integração Jurídica e 
Contencioso Geral 

Direção IV Superior 
completo  R$ 4.800,00 

  Advocacia-Adjunta 
Administrativa Assessoramento II Superior 

completo  R$ 3.600,00 

  
Advocacia-Adjunta de 
Defesa do Patrimônio 
Público Municipal 

Assessoramento II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

  Advocacia-Adjunta Fiscal Assessoramento II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

  
Advocacia-Adjunta de 
Saúde e Programas 
Sociais 

Assessoramento II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

  
Advocacia-Adjunta de 
Água, Saneamento e Meio 
Ambiente 

Assessoramento II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

 
 
 LEI Nº 5.002

“Cria a Secretaria Municipal de Assistência Social - SE-
MAS, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada na estrutura organizacional da Ad-
ministração Direta do Município a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, com a finalidade de planejar, 
promover, elaborar, executar, controlar e avaliar as 
políticas e programas relativos à área de Assistência 
Social e gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, 
competindo-lhe:
I - Formular, implementar, monitorar e avaliar políticas 
e estratégias para o Sistema Único de Assistência So-
cial – SUAS no âmbito do Município, considerando a 
articulação de suas funções de proteção social, defesa 
social e vigilância social, observadas as disposições, 
normativas e pactuações interfederativas aplicáveis;
II - estabelecer diretrizes e normas para a rede muni-
cipal sócio-assistenciais;
III - formular, implementar e avaliar a operacionali-
zação de programas de transferência de renda no 
Município;
IV - articular e chefiar ações de fortalecimento das 
instâncias de controle social e participação em sua 
área de atuação;
V - promover a gestão do trabalho, compreendendo 
a educação permanente dos trabalhadores do SUAS;
V - gerir o Fundo Municipal de Assistência Social, bem 
como os demais recursos orçamentários destinados à 
Assistência Social assegurando a sua plena utilização 
e eficiente operacionalidade;
VI - atuar na execução, no acompanhamento e na 
avaliação da Política Municipal de Vigilância Alimentar 
e Nutricional, na esfera de sua competência, articula-
da às Políticas de Transferência de Renda e de Assis-
tência Social;
VII - articular-se com os Conselho Municipal de Assis-
tência Social e com os demais Conselhos Municipais 
vinculados à SEMAS, consolidando a gestão partici-
pativa na definição e no controle social das políticas 
públicas;
VIII - proceder, no âmbito da SEMAS, à gestão e ao 
controle financeiro dos recursos orçamentários previs-
tos, bem como à gestão de pessoas e recursos mate-
riais existentes, em consonância com as diretrizes e 
regulamentos emanados do Chefe do Poder Executivo;
IX - celebrar parceria e cooperação técnica e financei-
ra com órgãos públicos e entidades privadas, além das 
organizações não governamentais, visando à execu-
ção, em rede, dos serviços sócio-assistenciais;
X - convocar juntamente com o Conselho Municipal 
de Assistência Social a Conferência Municipal de As-
sistência Social;
XI - elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano 
Municipal de Assistência Social e planos setoriais afins 
à sua atuação; e
XII - articular-se, no que for cabível, com os governos 
federal e estadual, com as demais secretarias do Mu-
nicípio, com outros municípios, com a sociedade civil e 
com organismos internacionais para a consecução de 
seus fins, inclusive atuando em instâncias de pactua-
ção e deliberação interfederativas.
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DA ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Assistência Social, 
diretamente subordinada ao Prefeito Municipal, tem a 
seguinte estrutura orgânica:
I - Órgãos Superiores:
a) Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;
1 - Assessoria de Gabinete;
2 - Assessoria de Contratos e Convênios;
II - Unidades Organizacionais:
a) Diretoria de Programas Sociais;
1 - Assessoria de Programas Sociais;
2 - Chefia do Centro de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) Nova Cidade;
3 - Chefia do Centro de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) São Pedro;
4 - Chefia do Centro de Referência de Assistência So-
cial (CRAS) Santa Maria;
5 - Chefia do Centro de Referência Especializada de 
Assistência Social (CREAS);
6 - Chefia da Casa de Acolhimento Institucional de 
Barbacena (CAIB);
7 - Chefia do Cadastro Único e de Apoio aos Deficien-
tes;
8 - Chefia do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua;
b) Diretoria do Fundo Municipal de Assistência Social 
(FMAS);
c) Chefia de Políticas Públicas Setoriais;
d) Chefe de Vigilância Sócio-assistencial;
e) Chefia de Políticas Públicas Habitacionais;
f) Chefia dos Conselhos Sócio-Assistenciais; e
1 - Assessoria de Apoio aos Conselhos Sócio-Assisten-
ciais; 

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL
Art. 3º Ao Secretário Municipal de Assistência Social, 
agente político diretamente subordinado ao Prefeito 
Municipal, de recrutamento amplo, de livre nomeação 
e exoneração pelo Chefe do Executivo, compete:
I - Exercer a direção geral, orientando e supervisio-
nando as ações os órgãos componentes da SEMAS;
II - expedir atos oficiais e propor as regulamentações 
necessárias ao desenvolvimento das atividades da SE-
MAS;
III - Atuar como Ordenador de Despesas do Fundo 
Municipal de Assistência Social, sob fiscalização do 
Conselho Municipal de Assistência Social; 
IV - gerir e controlar, no âmbito de sua competência, 
os recursos orçamentários, pessoais e materiais exis-
tentes no SEMAS, em consonância com as diretrizes 
e regulamentos emanados pelo Chefe do Executivo;
V - articular-se com os demais secretários municipais, 
com vistas ao fortalecimento da ação intersetorial e à 
otimização dos recursos públicos municipais;
VI - representar a SEMAS perante outras entidades, 
instituições e órgãos colegiados e delegar ao Diretor 
de Programas Sociais a atribuição de representá-lo, no 
caso de sua impossibilidade;
VII - delegar competência por ato expresso a seus su-
bordinados e alocá-los nos diversos órgãos da SEMAS 
conforme sua estrutura organizacional;
VIII - planejar, promover e acompanhar a execução do 
plano de ação do Governo Municipal e os programas 
gerais e setoriais inerentes à SEMAS; 
IX - promover ações de acompanhamento e avalia-
ção periódica das atividades da Secretaria Municipal 
de Assistência Social, propondo medidas de ajuste, 
aprimoramento ou replanejamento, quando houver 
necessidade;
X - assessorar o Prefeito quanto aos assuntos relativos 
às competências da SEMAS e apresentar relatórios pe-
riódicos de resultados e acompanhamento inerentes 
à secretaria;
XI - garantir à municipalidade a prestação dos serviços 
inerentes à SEMAS, de acordo com as diretrizes do 
Governo Municipal e propor políticas públicas sobre 
assuntos relativos à Assistência Social no âmbito do 
Município;
XII - planejar, promover e avaliar as ações e a execu-
ção dos projetos, programas e serviços de assistência 
social no âmbito do Município;
XIII - planejar a execução da política pública municipal 

de assistência social, mediante o desenvolvimento de 
ações que visem à proteção à família, à maternidade, 
à infância, à adolescência, à mulher e à velhice, além 
de promover ações para o amparo às crianças e aos 
adolescentes carentes e a promoção da integração ao 
mercado de trabalho;
XIV - promover a articulação dos serviços com a rede 
de assistência; 
XV - definir ações de proteção social básica que visem 
prevenir situações de vulnerabilidade e de risco social 
apresentados por indivíduos e famílias; 
XVI - manter intercâmbio com os órgãos federais e es-
taduais da área de assistência social, com a finalidade 
de propor convênios e/ou projetos para o desenvolvi-
mento de programas sociais consubstanciados no Pla-
no Municipal de Assistência Social, na Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS), nas deliberações do Conse-
lho Municipal de Assistência Social e nas decisões dos 
Conselhos Municipais vinculados à Assistência Social;
XVII - promover a elaboração e acompanhar a execu-
ção dos projetos de leis orçamentárias vinculados à 
Assistência Social; e
XVIII - desempenhar, na forma da lei, outras atribui-
ções que lhe forem conferidas pelo Prefeito Municipal.
Parágrafo único. O cargo de Secretário Municipal de 
Assistência Social será exercido por agente político 
com graduação de nível superior, preferencialmente 
em Assistência Social ou Gestão Pública.

DA ASSESSORIA DE GABINETE 
Art. 4º O Assessor de Gabinete, subordinado ao Se-
cretário Municipal de Assistência Social, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Executar o apoio administrativo ao Secretário;
II - executar os serviços de redação, digitação, arqui-
vamento e outros que garantam o suporte administra-
tivo ao Gabinete do Secretário;
III - assegurar o aprimoramento do atendimento ao 
público na garantia do pleno acesso dos usuários ao 
órgão;
IV - manter atualizado o quadro de pessoal da SEMAS;
V - conferir os processos de prestação de contas;
VI - Identificar e cadastrar órgãos, entidades e insti-
tuições que tenham finalidade e interesse comum aos 
objetivos da SEMAS;
VII - participar de reuniões, visando à interação da 
secretaria junto às partes interessadas; e
VIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gabinete será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior ou comprovação de matrícula e freqüência 
em curso superior.

DA ASSESSORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Art. 5º O Assessor de Contratos e Convênios, subor-
dinado ao Secretário Municipal de Assistência Social, 
exercerá função de assessoramento, nível III, sendo 
cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Identificar e prevenir situações de vulnerabilidade 
e risco, caracterizando-se como uma importante fer-
ramenta de gestão estratégica, estimulando a prática 
do monitoramento e avaliação de políticas públicas;
II - realizar procedimentos de elaboração, formaliza-
ção, gestão e execução contratuais;
III - preparar minutas de instrumentos contratuais 
para inclusão em editais de certames licitatórios e de 
contratos;
IV - informar aos setores competentes sobre os pra-
zos de vigência dos contratos e validade das garantias 
prestadas pelas contratadas;
V - fornecer subsídios para aplicação de penalidades 
se for o caso;
VI - receber e providenciar as demandas dos gestores 
dos contratos;
VII - acompanhar a formalização de contratos, ajustes, 

termos aditivos e congêneres firmados com a SEMAS;
VIII - prestar assistência e assessoramento na revisão 
e implantação de normas e procedimentos relativos 
às atividades de compras e aquisições no âmbito da 
SEMAS;
IX - propor incremento às práticas de gestão de con-
tratos, por meio de análise de boas práticas em outros 
órgãos públicos;
X - Acompanhar o andamento dos processos licitató-
rios para aquisição de bens e serviços e controlar a 
sua gestão; 
XI - Auxiliar no levantamento das necessidades para 
realização de compras e contratações de serviços atra-
vés de processos licitatórios nas respectivas modalida-
des de licitação; 
XII - Assessorar nos procedimentos relativos às ati-
vidades de compras e aquisições de bens e serviços 
através de lançamento de requisições para confecção 
dos Termos de Referencia para efetivação de contratos 
e demais atividades correlatas; e
XIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Contratos e 
Convênios será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior em Administração ou Direito, 
com experiência preferencialmente na gestão de con-
tratos e convênios.

DA DIRETORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS
Art. 6º O Diretor de Programas Sociais, subordinado 
ao Secretário Municipal de Assistência Social, exercerá 
função de direção, nível III, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Dirigir as tomadas de decisões e as análises de 
assuntos de relevância para a SEMAS;
II - apresentar periodicamente ao Secretário Municipal 
de Assistência Social relatórios de acompanhamento 
e andamento das atividades, propondo soluções e 
estratégias técnicas e administrativas quando houver 
necessidade; 
III - contribuir para a integração das políticas públicas 
sociais; 
IV - apoiar o fortalecimento das instâncias de controle 
social e aperfeiçoar o sistema de controle e avaliação 
do SUAS; 
V - apoiar e executar atividades de capacitação, for-
mação e treinamento no âmbito da assistência social; 
VI - apoiar, elaborar e difundir estudos e pesquisas em 
assistência social; 
VII - promover, acompanhar e avaliar a descentraliza-
ção das atividades e dos serviços da assistência social; 
VIII - elaborar os instrumentos comprobatórios da ca-
pacidade de gestão municipal do SUAS; 
IX - apoiar, no âmbito de sua atuação, as instâncias 
de deliberação e pactuação da política pública de as-
sistência social; 
X - dirigir as ações de assistência social de caráter 
emergencial, em conjunto com as instituições compe-
tentes no município; 
XI - apoiar a realização das conferências municipais, 
no âmbito de sua atuação; e
XII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Programas So-
ciais será exercido por agente público com graduação 
de nível superior, preferencialmente em Assistência 
Social ou Gestão Pública.

DA ASSESSORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS
Art. 7º O Assessor de Programas Sociais, subordinado 
ao Diretor de Programas Sociais, exercerá função de 
assessoramento, nível I, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Prestar assessoria técnica a todos os serviços e pro-
gramas da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
garantindo alinhamento entre os serviços e procedi-
mentos técnicos adotados pelas unidades do SUAS;
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II - orientar na elaboração do planejamento anual dos 
serviços da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
quanto ao acompanhamento das metas, indicadores 
e resultados específicos de cada setor de forma tri-
mestral;
III - prestar assessoria técnica dos serviços e equipes 
quanto a capacitação e aprimoramento dos trabalha-
dores do SUAS;
IV - assessorar quanto a orientação e definição de 
diretrizes, fluxos, procedimentos e referenciais de 
atuação padronizados para os serviços da Secretaria 
Municipal de Assistência Social;
V - assessorar e orientar as equipes quanto às políticas 
de Assistência Social e seus direcionamentos via Go-
verno Federal e Governo Estadual; e
VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Programas Sociais.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Programas 
Sociais será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior, preferencialmente em Assistên-
cia Social ou Gestão Pública.
DAS CHEFIAS DOS CRAS NOVA CIDADE, SÃO PEDRO 

E SANTA MARIA
Art. 8º Os Chefes dos CRAS Nova Cidade, São Pedro 
e Santa Maria, subordinados ao Diretor de Programas 
Sociais, exercerão função de chefia, nível III, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Articular, acompanhar e avaliar o processo de im-
plantação de CRAS e a implementação dos programas, 
serviços, projetos de proteção social básica operacio-
nalizadas nessa nova unidade, quando for o caso;
II - chefiar a execução e o monitoramento dos servi-
ços, o registro de informações e a avaliação das ações, 
programas, projetos, serviços e benefícios;
III - participar da elaboração, acompanhar e avaliar os 
fluxos e procedimentos para garantir a efetivação da 
referência e contra-referência;
IV - promover a concessão de benefícios eventuais, 
com vistas à cobertura de necessidades advindas da 
ocorrência de contingências sociais articulada com o 
serviço PAIF;
V - chefiar a execução das ações, de forma a manter 
o diálogo e garantir a participação dos profissionais, 
bem como das famílias inseridas nos serviços oferta-
dos pelo CRAS e pela rede prestadora de serviços no 
território;
VI - definir, com participação da equipe de profis-
sionais, os critérios de inclusão, acompanhamento e 
desligamento das famílias, dos serviços ofertados no 
CRAS;
VII - chefiar a definição, junto com a equipe de pro-
fissionais e representantes da rede sócio-assistencial 
do território, o fluxo de entrada, o acompanhamento, 
o monitoramento, a avaliação e o desligamento das 
famílias e dos indivíduos nos serviços de proteção so-
cial básica da rede sócio-assistencial referenciada ao 
CRAS;
VIII - promover a articulação entre serviços, trans-
ferência de renda e benefícios sócio-assistenciais em 
abrangência do CRAS;
IX - definir, junto com a equipe técnica, os meios e as 
ferramentas teórico-metodológicos de trabalho social 
com famílias e dos serviços de convivência;
X - contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da 
eficácia, da eficiência e dos impactos dos programas, 
serviços e projetos na qualidade de vida dos usuários;
XI - efetuar ações de mapeamento, articulação e po-
tencialização da rede sócio-assistencial no território 
de abrangência do CRAS e fazer a gestão local desta 
rede; 
XII - efetuar ações de mapeamento e articulação das 
redes de apoio informais existentes no território (lide-
ranças comunitárias, associações de bairro);
XIII - chefiar a alimentação de sistemas de informa-
ção de âmbito local e monitorar o envio regular e nos 
prazos, de informações sobre os serviços sócio-assis-
tenciais referenciados, encaminhando-os à Secretaria 
Municipal de Assistência Social;

XIV - participar dos processos de articulação interseto-
rial no território do CRAS;
XV - averiguar as necessidades de capacitação da 
equipe de referência e informar a Secretaria Municipal 
de Assistência Social; 
XVI - planejar e chefiar o processo de busca ativa no 
território de abrangência do CRAS, em consonância 
com diretrizes da Secretaria Municipal de Assistência 
Social; 
XVII - participar das reuniões de planejamento promo-
vidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social, 
contribuindo com sugestões estratégicas para a me-
lhoria dos serviços a serem prestados;
XVIII - participar de reuniões sistemáticas na Secreta-
ria Municipal de Assistência Social, com presença do 
responsável pelo CREAS; e
XIX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Programas Sociais.
Parágrafo único. Os cargos de Chefe do CRAS Nova 
Cidade, São Pedro e Santa Maria serão exercidos por 
agente público com graduação de nível superior, pre-
ferencialmente em Assistência Social ou Gestão Pú-
blica.

DA CHEFIA DO CREAS
Art. 9º O Chefe do CREAS, subordinado ao Diretor de 
Programas Sociais, exercerá função de chefia, nível 
III, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Articular, acompanhar e avaliar o processo de im-
plantação do CREAS e seus serviços, quando for o 
caso;
II - chefiar as rotinas administrativas, os processos de 
trabalho e os recursos humanos da Unidade;
III - participar da elaboração, acompanhamento, im-
plementação e avaliação dos fluxos e procedimentos 
adotados, visando garantir a efetivação das articula-
ções necessárias;
IV - promover a concessão de benefícios eventuais, 
com vistas à cobertura de necessidades advindas da 
ocorrência de contingências sociais articulada com o 
serviço PAEFI;
V - subsidiar e participar da elaboração dos mapea-
mentos da área de vigilância sócio-assistencial do ór-
gão gestor de Assistência Social;
VI - chefiar a relação cotidiana entre CREAS e as uni-
dades referenciadas ao CREAS no seu território de 
abrangência;
VII - chefiar o processo de articulação cotidiana com 
as demais unidades e serviços sócio-assistenciais, es-
pecialmente os CRAS e Serviços de Acolhimento, na 
sua área de abrangência;
VIII - chefiar o processo de articulação cotidiana com 
as demais políticas públicas e os órgãos de defesa de 
direitos, recorrendo ao apoio do órgão gestor de As-
sistência Social, sempre que necessário;
IX - definir com a equipe a dinâmica e os processos de 
trabalho a serem desenvolvidos na Unidade;
X - discutir com a equipe técnica a adoção de estraté-
gias e ferramentas teórico-metodológicas que possam 
qualificar o trabalho;
XI - definir com a equipe os critérios de inclusão, 
acompanhamento e desligamento das famílias e indi-
víduos nos serviços ofertados no CREAS;
XII - chefiar o processo, com a equipe, unidades refe-
renciadas e rede de articulação, quando for o caso, do 
fluxo de entrada, acolhida, acompanhamento, enca-
minhamento e desligamento das famílias e indivíduos 
no CREAS;
XIII - chefiar a execução das ações, assegurando diá-
logo e possibilidades de participação dos profissionais 
e dos usuários;
XIV - chefiar a oferta e o acompanhamento dos servi-
ços, incluindo o monitoramento dos registros de infor-
mações e a avaliação das ações desenvolvidas;
XV - chefiar a alimentação dos registros de informação 
e monitorar o envio regular de informações sobre o 
CREAS e as unidades referenciadas, encaminhando-os 
ao órgão gestor;
XVI - contribuir para a avaliação, por parte do órgão 

gestor, dos resultados obtidos pelo CREAS;
XVII - participar das reuniões de planejamento pro-
movidas pelo órgão gestor de Assistência Social e 
representar a Unidade em outros espaços, quando 
solicitado;
XVIII - identificar as necessidades de ampliação dos 
recursos humanos do CREAS e/ou capacitação da 
equipe e informar o órgão gestor de Assistência Social;
XIX - chefiar os encaminhamentos à rede e seu acom-
panhamento; e
XX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Programas Sociais.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do CREAS será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior, de acordo com a NOB/RH/2006 e com a Re-
solução do CNAS nº 17/2011 ou outras que venham 
a substituí-las. 

DA CHEFIA DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITU-
CIONAL DE BARBACENA - CAIB

Art. 10. O Chefe da Casa de Acolhimento Institucio-
nal de Barbacena - CAIB, subordinado ao Diretor de 
Programas Sociais, exercerá função de chefia, nível 
III, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar a gestão da CAIB;
II - elaborar, em conjunto com a equipe técnica e de-
mais colaboradores, o Projeto Político-Pedagógico da 
CAIB;
III - organizar a seleção e a contratação de pessoal, 
além de supervisionar os trabalhos desenvolvidos na 
CAIB;
IV - articular com a rede de serviços para a consecu-
ção de seus fins;
V - articular com o Sistema de Garantia de Direitos; e
VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Programas Sociais.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do CAIB será exer-
cido por agente público com graduação de nível supe-
rior, preferencialmente em Assistência Social, Psicolo-
gia ou Gestão Pública.
DA CHEFIA DO CADASTRO ÚNICO E DE APOIO AOS 

DEFICIENTES
Art. 11. O Chefe do Cadastro Único e de Apoio aos 
Deficientes, subordinado ao Diretor de Programas So-
ciais, exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar as atividades e a equipe do Cadastro Único;
II - planejar; monitorar e avaliar as ações de cadastra-
mento e elaborar relatórios pertinentes; 
III - auxiliar o Diretor de Programas Sociais e o Secre-
tário Municipal de Assistência Social na relação entre a 
SEMAS, a SEDEC e a SESAP para o acompanhamento 
dos beneficiários do Bolsa Família;
IV - auxiliar o Diretor de Programas Sociais e o Secre-
tário Municipal de Assistência Social na interlocução 
com os membros do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social, garantindo a eles o acompanhamento e a 
fiscalização das ações do Programa na comunidade;
V - auxiliar o Diretor de Programas Sociais e o Secre-
tário Municipal de Assistência Social na interlocução 
com outras secretarias e órgãos vinculados ao próprio 
governo municipal, do estado e do Governo Federal 
e, ainda, com entidades não governamentais, com o 
objetivo de facilitar a implementação de programas 
complementares para as famílias beneficiárias do Bol-
sa Família;
VI - auxiliar o Diretor de Programas Sociais e o Secre-
tário Municipal de Assistência Social na coordenação 
intersetorial e articulação para o acompanhamento 
das condicionalidades;
VII - sugerir ações ao Diretor de Programas Sociais 
para atendimento às metas do Ministério de Desenvol-
vimento Social e Combate à Fome (MDS), em relação 
ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS);
VIII - apresentar em reuniões com o Diretor de Pro-
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gramas Sociais e com o Secretário Municipal de As-
sistência Social, os assuntos relacionados ao Cadastro 
Único e de Apoio aos Deficientes;
IX - programar e/ou organizar seminários e/ou cursos 
de capacitação para os profissionais e trabalhadores 
sociais, vinculados aos Programas Sociais existentes;
X - promover capacitações e apoio técnico aos ges-
tores municipais no processo de cadastramento das 
famílias de baixa renda no Cadastro Único;
XI - programar as atividades dos recursos humanos 
sob sua responsabilidade e reestruturar o processo de 
trabalho, sempre que necessário;
XII - chefiar e/ou participar de atividades de educação 
continuada, visando à melhoria de vida da população 
assistida;
XIII - chefiar as ações que deverão ser praticadas 
pelas equipes dos Programas Sociais implantados no 
município;
XIV - mapear e referenciar as famílias em situação de 
vulnerabilidade social dentro do Serviço de Proteção 
Social Básica e do serviço de Proteção Social Especial;
XV - reunir com as equipes dos programas sociais para 
análise de dados fornecidos pelo Programa Bolsa Fa-
mília, e outros para garantir a oferta de serviços ade-
quados à necessidade da população;
XVI - programar e promover a prestação da Assistên-
cia Integral e Especial aos indivíduos e/ou famílias de 
acordo com a oferta de serviço de cada Programa So-
cial existente;
XVII - auxiliar na prevenção das metas de curto prazo 
que contribuem para uma melhor gestão, ter cadas-
tradas todas as famílias que recebem o PBF e o BPC 
residentes no município; 
XVIII - monitorar e acompanhar por meio de visita 
domiciliar ou entrevista todas as famílias em situação 
de descumprimento de condicionalidades;
XIX - receber e tratar denúncias de irregularidades; e
XX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Programas Sociais.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Cadastro Único 
e de Apoio aos Deficientes será exercido por agente 
público com graduação de nível superior, preferen-
cialmente em Assistência Social, Psicologia ou Gestão 
Pública.
DA CHEFIA DO NÚCLEO DE APOIO AO CIDADÃO DE 

RUA
Art. 12. O Chefe do Núcleo de Apoio ao Cidadão de 
Rua, subordinado ao Diretor de Programas Sociais, 
exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Articular, acompanhar e avaliar o processo de im-
plantação do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua e 
seus serviços, quando for o caso;
II - chefiar as rotinas administrativas, os processos de 
trabalho e os recursos humanos da Unidade;
III - participar da elaboração, do acompanhamento, da 
implementação e avaliação dos fluxos e procedimen-
tos adotados para apoio ao Cidadão de Rua, visando 
garantir a efetivação das articulações necessárias;
IV - chefiar a relação cotidiana entre o Núcleo de Apoio 
ao Cidadão de Rua e as demais Unidades e serviços 
sócio-assistenciais, especialmente com os serviços de 
acolhimento para população em situação de rua;
V - chefiar o processo de articulação cotidiana com 
as demais políticas públicas e órgãos de defesa de di-
reitos, recorrendo ao apoio do Diretor de Programas 
Sociais, sempre que necessário;
VI - definir com a equipe, a dinâmica e os processos 
de trabalho a serem desenvolvidos no Núcleo de Apoio 
ao Cidadão de Rua; 
VII - discutir com a equipe técnica, estratégias e fer-
ramentas teórico-metodológicas que possam qualificar 
o trabalho;
VIII - chefiar a execução das ações, assegurando diá-
logo e possibilidades de participação dos profissionais 
e usuários;
IX - chefiar o acompanhamento dos serviços ofertado, 
incluindo o monitoramento dos registros de informa-

ções e a avaliação das ações desenvolvidas;
X - chefiar a alimentação dos registros de informação 
e monitorar o envio regular, de informações sobre o 
Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua ao Diretor de Pro-
gramas Sociais;
XI - identificar as necessidades de ampliação dos Re-
cursos Humanos do Núcleo de Apoio ao Cidadão de 
Rua ou capacitação da equipe e informar ao Diretor 
de Programas Sociais;
XII - contribuir para avaliação, por parte do órgão ges-
tor, dos resultados obtidos pelo Núcleo de Apoio ao 
Cidadão de Rua;
XIII - participar das reuniões de planejamento pro-
movidas pelo Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua e 
representar a Unidade em outros espaços, quando 
solicitado;
XIV - chefiar os encaminhamentos à rede e seu acom-
panhamento; e
XV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Programas Sociais.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Núcleo de Apoio 
ao Cidadão de Rua será exercido por agente público 
com graduação de nível superior, preferencialmente 
em Assistência Social, Psicologia ou Gestão Pública.

DA DIRETORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL (FMAS)

Art. 13. O Diretor do Fundo Municipal de Assistência 
Social, subordinado ao Secretário Municipal de As-
sistência Social, exercerá função de direção, nível V, 
sendo cargo de confiança, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Planejar, executar, solicitar suplementação e dirigir 
as demais ações referentes às fontes de recursos dis-
tintas do Tesouro Municipal; 
II - acompanhar a disponibilidade financeira dos recur-
sos estaduais, federais e de outras fontes aplicáveis a 
Assistência Social; 
III - acompanhar os pagamentos aos respectivos cre-
dores, em conjunto com a contabilidade, decorrentes 
das obrigações contraídas em relação a recursos de 
fontes externas;
IV - dirigir a execução dos recursos e o acompanha-
mento das despesas do Fundo Municipal de Assistên-
cia Social;
V - elaborar a prestação de contas das transferências 
de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social 
e apresentá-la ao Secretário Municipal de Assistência 
Social; e
VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do Fundo Muni-
cipal de Assistência Social será exercido por agente 
público com graduação de nível superior em Direito, 
Administração ou Contabilidade.

DA CHEFIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS SETORIAIS
Art. 14. O Chefe de Políticas Públicas Setoriais, subor-
dinado ao Secretário Municipal de Assistência Social, 
exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Desenvolver políticas públicas de promoção à ci-
dadania;
II - desenvolver e acompanhar a execução das políti-
cas públicas sobre drogas, de promoção da igualdade 
racial e de apoio ao idoso, à juventude, ao deficiente 
e à mulher, de acordo com as diretrizes formuladas 
pelos respectivos conselhos socioassistenciais;
III - assessorar as unidades de gestão e órgãos de 
Governo Municipal na execução das Políticas Públicas;
IV - promover a igualdade e a proteção dos direitos 
de pessoas afetados pela discriminação, preconceito e 
demais formas de intolerância; 
V - estimular o acesso, a inclusão e a permanência do 
cidadão assistido no mercado de trabalho, bem como 
estimular o empreendedorismo; 
VI - articular políticas e ações junto aos Conselhos Mu-
nicipais e Entidades; 

VII - acompanhar a implementação de legislação de 
ação afirmativa e definição de ações públicas que vi-
sem ao cumprimento de acordos e convenções;
VIII - chefiar e promover articulação permanente com 
as demais ações, programas e projetos da Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, desenvolvidos pelo 
município;
IX - atuar em conjunto com os demais setores da Se-
cretaria Municipal de Assistência Social para identificar, 
por meio de estudos e levantamentos sócio-econômi-
cos, as áreas prioritárias para a intervenção e as áreas 
de instalação dos pólos de oferta de serviços;
X - atuar em articulação, prioritariamente, com os 
CRAS nos programa de acolhimento institucional e nos 
demais programas que ofertem alimentação na sua 
execução;
XI - promover a implantação e chefiar os projetos de 
superação dos casos de risco nutricional e alimentar; 
XII - chefiar programas e projetos na área da Segu-
rança Alimentar como Cozinha Comunitária, Banco de 
Alimentos e Restaurante Popular, dentre outros;
XIII - chefiar o Programa de Aquisição de Alimentos 
da Agricultura Familiar, consoante com as disposições 
contidas no art. 19 da Lei Federal nº 10.696, de 2 de 
julho de 2003, e no Decreto nº 7.775, de 4 de julho 
de 2013; 
XIV - atuar em observância às diretrizes da Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, assim 
como do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional (SESAN) e da Lei Orgânica; 
XV - buscar permanentemente a captação externa de 
recursos financeiros e materiais, visando a potenciali-
zação das ações de vigilância alimentar e nutricional; 
XVI - manter-se atualizado quanto às orientações 
técnicas e regulamentações relacionadas à Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional, emanadas das de-
mais esferas de governo;
XVII - promover a capacitação permanente da equipe, 
assim como, garantir a participação em eventos perti-
nentes ao trabalho;
XVIII - manter atualizados o controle e o registro das 
informações referentes aos programas sob sua dire-
ção;
XIX - promover e realizar estudos e análises estra-
tégicas sobre segurança alimentar, para subsidiar a 
implementação da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional no âmbito municipal; 
XX - planejar e chefiar a implementação de programas 
e projetos que incentivem a oferta de refeição de qua-
lidade, a preços acessíveis, para populações vulnerá-
veis, por meio do Restaurante Popular e das Cozinhas 
Comunitárias; 
XXI - chefiar e articular programas e projetos de mo-
bilização e educação da cidadania para a segurança 
alimentar;
XXII - articular com órgãos das esferas federal e esta-
dual que promovam políticas de segurança alimentar;
XXIII - estabelecer critérios de cooperação para a 
elaboração e implementação de projetos públicos, 
oriundos da sociedade civil, de interesse da Política de 
Segurança Alimentar e Nutricional;
XXIV - realizar, em articulação com a rede de serviços, 
com a sociedade civil e com a Secretaria Municipal 
de Saúde Pública, diversas intervenções que busquem 
dar conta do atendimento, do monitoramento e das 
ações preventivas que visem erradicar a desnutrição 
e o risco nutricional;
XXV - desenvolver ações de sensibilização e mobili-
zação da sociedade civil para promover a Segurança 
Alimentar e o combate à fome;
XXVI - identificar a rede de serviços governamental 
e não governamental que atuam no atendimento de 
indivíduos e famílias em situações de risco e vulnera-
bilidade social por decorrência da pobreza, da privação 
ou de outros fatores;
XXVII - submeter informações sobre os programas e 
serviços, através da apresentação de relatório ou ou-
tros instrumentos periodicamente ao Secretário Muni-
cipal de Assistência Social;
XXVIII - atuar em parceria com o Conselho Municipal 
de Segurança Alimentar, estando atento às suas deli-
berações, assim como dos demais conselhos afins a 
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esta política; e
XXIX - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Políticas Públi-
cas Setoriais será exercido por agente público com 
graduação de nível superior, preferencialmente em 
Assistência Social.

DA CHEFIA DE VIGILÂNCIA SÓCIO-ASSISTENCIAL 
Art. 15. O Chefe de Vigilância Sócio-Assistencial, su-
bordinado ao Secretário Municipal de Assistência So-
cial, exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar equipe multidisciplinar, estabelecidas na Re-
solução CNAS nº 17/2011 que reconhece as catego-
rias profissionais de nível superior aptas para atender 
as especificidades dos serviços sócio-assistenciais e as 
funções essenciais de gestão do Sistema Único de As-
sistência Social (SUAS);
II - chefiar ações para identificar e prevenir situações 
de vulnerabilidade e risco, caracterizando-se suas 
ações como importante ferramenta de gestão estraté-
gica, estimulando a prática do registro, planejamento, 
monitoramento e avaliação da política pública;
III - chefiar as atividades de planejamento, organiza-
ção e execução de ações sócio-assistenciais, desen-
volvidas pela gestão, produzindo, sistematizando e 
analisando informações territorializadas sobre:
a) situações de vulnerabilidade e risco que incidem 
sobre famílias e indivíduos; e
b) padrões de oferta dos serviços e benefícios só-
cio-assistenciais, considerando questões afetas ao 
padrão de financiamento, ao tipo, ao volume, à lo-
calização e à qualidade das ofertas e das respectivas 
condições de acesso;
III - analisar demandas da população e as ofertas de 
serviços, considerando a capacidade de execução do 
Município; 
IV – chefiar o registro e o acompanhamento do his-
tórico de atendimento dos serviços sócio-assistenciais 
do Município, identificando desafios e ações exitosas;
V - mapear a rede sócio-assistencial, no que se refere 
ao número, tipo e funcionamento (padrões de quali-
dade);
VI - chefiar o levantamento, a consolidação e a análise 
de dados, de acordo com as especificidades dos ter-
ritórios, considerando as situações de vulnerabilidade 
que incidem sobre indivíduos e famílias, bem como a 
oferta de serviços;
VII - chefiar a elaboração e atualização, em conjunto 
com as áreas de proteção social básica e especial, os 
diagnósticos circunscritos aos territórios de abrangên-
cia dos CRAS e CREAS; 
VIII - colaborar com o planejamento das atividades 
pertinentes ao cadastramento e à atualização cadas-
tral do Cadastro Único em âmbito municipal;
IX - fornecer sistematicamente às unidades da rede 
sócio-assistencial, especialmente aos CRAS e CREAS, 
informações e indicadores territorializados, extraídos 
do Cadastro Único, que possam auxiliar as ações de 
busca ativa e subsidiar as atividades de planejamento 
e avaliação dos próprios serviços; 
X - fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS lista-
gens territorializadas das famílias em descumprimento 
de condicionalidades do Programa Bolsa Família, para 
bloqueio ou suspensão do benefício, além de monito-
rar a realização da busca ativa destas famílias pelas 
referidas unidades e o registro do acompanhamento 
que possibilite a interrupção dos efeitos do descumpri-
mento sobre o benefício das referidas famílias; 
XI - fornecer sistematicamente aos CRAS e CREAS 
listagens territorializadas das famílias beneficiárias do 
Benefícios de Prestação Continuada (BPC) e dos be-
nefícios eventuais, além de monitorar a realização da 
busca ativa destas famílias pelas referidas unidades 
para inserção nos respectivos serviços; 
XII - realizar a gestão do cadastro de unidades da 
rede sócio-assistencial privada no CadSUAS, quando 
não houver na estrutura da Secretaria Municipal de 

Assistência Social gestor área administrativa especí-
fica, responsável pela relação com a rede sócio-assis-
tencial privada; 
XIII - coordenar o processo de preenchimento dos 
questionários do Censo SUAS, zelando pela qualidade 
das informações coletadas; e
XIV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
§ 1º O cargo de Chefe de Vigilância Sócio-Assistencial 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior, preferencialmente em Assistência So-
cial, Psicologia ou Gestão Pública.
§ 2º A atividade de Vigilância Sócio-Assistencial está 
prevista no art. 6º da Lei Orgânica da Assistência So-
cial (LOAS).

DA CHEFIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIO-
NAIS

Art. 16. O Chefe de Políticas Públicas Habitacionais, 
subordinado ao Secretário Municipal de Assistência 
Social, exercerá função de chefia, nível III, sendo car-
go de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Acompanhar a implementação das políticas públi-
cas habitacionais direcionadas às populações caren-
tes;
II - acompanhar o programa Minha Casa, Minha Vida, 
promovendo a assistência sócio-assistencial nas ativi-
dades inerentes ao Poder Público Municipal;
III – acompanhar as ações de regularização fundiá-
ria previstas na Lei Federal nº 13.465, de 2017, nas 
áreas a serem destinadas a ocupação por população 
carente;
IV – chefiar a atualização do cadastro de possíveis be-
neficiários de programas habitacionais
V - acolher e dar encaminhamento a denúncias de in-
vasões em áreas públicas ou unidades habitacionais 
destinadas a população carente.
VI - elaborar relatório e apresentar ao Secretário Mu-
nicipal de Assistência Social das atividades inerentes 
às Políticas Públicas Habitacionais desenvolvidas no 
âmbito da Chefia de Políticas Públicas Habitacionais.
VII - acompanhar e participar das ações de caráter 
social executadas pelas demais secretarias municipais 
inerentes às Políticas Públicas Habitacionais; e
VIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Políticas Públicas 
Habitacionais será exercido por agente público com 
graduação de nível superior, preferencialmente em As-
sistência Social ou Gestão Pública.
DA CHEFIA DOS CONSELHOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS 
Art. 17. O Chefe dos Conselhos Sócio-Assistenciais, 
subordinado ao Secretário Municipal de Assistência 
Social, exercerá função de chefia, nível III, sendo car-
go de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar procedimentos referentes aos Conselhos e 
Comissões Municipais vinculados à Secretaria Munici-
pal de Assistência Social; 
II – chefiar o controle e a organização dos atos oficiais 
e demais documentos expedidos pelos Conselhos e 
Comissões Municipais; 
III - apoiar a realização das conferencias municipais; 
IV - acompanhar os processos eleitorais para definição 
de Conselheiros; 
V - auxiliar na articulação entre os diversos órgãos 
colegiados municipais, assim como a difusão da im-
portância do controle social;
VI - auxiliar no levantamento de informações que per-
mitam tomadas de decisões pelas Presidências, Cole-
giados, Membros de Comissões e Grupos de Trabalhos 
dos Conselhos;
VII - chefiar equipe responsável por estabelecer os 
planos de trabalho da Chefia dos Conselhos Sócio-As-
sistenciais;
VIII - requerer relatórios de atividades dos conselhos; 

IX - dar suporte às reuniões do colegiado e divulgar 
suas deliberações; e
X - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Assistência Social.
§ 1º O cargo de Chefia dos Conselhos Sócio-Assisten-
ciais será exercido por servidor de nível superior.
§ 2º O controle e organização dos atos oficiais e de-
mais documentos expedidos pelos Conselhos Munici-
pais não sócio-assistenciais está à cargo da Assessoria 
dos Conselhos Municipais da Secretaria Municipal de 
Governo.
DA ASSESSORIA DE APOIO AOS CONSELHOS SÓCIO

-ASSISTENCIAIS
Art. 18. O Assessor de Apoio aos Conselhos Sócio-As-
sistenciais, subordinado ao Chefe dos Conselhos Só-
cio-Assistenciais, exercerá função de assessoramento, 
nível VII, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Apoiar os Conselhos Municipais nos procedimentos 
administrativos internos, inclusive com a elaboração 
de atas e memórias das reuniões; 
II - zelar para o bom funcionamento dos Conselhos 
Municipais vinculados à Assistência Social; 
III - assessorar o Chefe dos Conselhos Sócio-Assisten-
ciais no registro das reuniões do Plenário (atas); 
IV - envidar esforços para publicar as decisões/resolu-
ções dos Conselhos Municipais no Diário Oficial; 
V - manter os Conselhos Municipais informados das 
reuniões e da pauta, inclusive das comissões temá-
ticas; 
VI - zelar pelos registros das reuniões e demais docu-
mentos dos Conselhos Municipais e torná-los acessí-
veis aos conselheiros e à sociedade;
VII - assessorar o Chefe dos Conselhos Sócio-Assisten-
ciais no apoio a realização de processos eleitorais para 
definição de Conselheiros;
VIII - assessorar o Chefe dos Conselhos Sócio-Assis-
tenciais na realização das conferencias municipais; e
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe dos Conselhos Sócio-Assistenciais.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Apoio aos 
Conselhos Sócio-Assistenciais será exercido por agen-
te público com nível médio completo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 20. O organograma da Secretaria Municipal de As-
sistência Social se encontra especificado no Anexo I, 
e os vencimentos, níveis funcionais e requisitos para 
provimento dos cargos ora instituídos são estabeleci-
dos no Anexo II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 21. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 22. A alínea “h” do inciso I do art. 1º e o inciso 
VIII do art. 3º, da Lei Delegada nº 31, de 25 de janei-
ro de 2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Inciso I – (...)
(...)
h) Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS;
(...)
Art. 3º (...)
(...)
VIII – Secretário Municipal de Assistência Social - SE-
MAS;
(...)”
Art. 23. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Coordenador Administrativo-Financeiro 
do Fundo Municipal de Assistência Social; Subsecre-
tário de Programas Sociais; Gerente do CRAS São 
Pedro; Gerente do CRAS Nova Cidade; Gerência do 
CREAS; Gerente da Casa de Acolhimento; Gerente de 
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Programas Habitacionais; e Gerente de Programas 
Assistenciais, constantes da atual estrutura orgânica 
da Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial as alíneas “i” e “j” do inciso I do art. 1º, e os 
incisos VII e XI do art. 3º da Lei Delegada nº 31, de 
25 de janeiro de 2013; o Parágrafo único do art. 4º da 
Lei nº 4.670, de 27 de julho de 2015; e os artigos 3º, 
9º, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 do Decreto nº 7.837, de 05 
de agosto de 2015. 
Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 079/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

ANEXO II
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL

                                  
 

 
 

 

                                  
 

 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 

Secretário Municipal de 
Assistência Social - SEMAS Agente Político Agente 

Político 
Superior 
completo  

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Gabinete Assessoramento III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

 Assessor de Contratos e 
Convênios Assessoramento III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

 Diretor de Programas Sociais Direção III Superior 
completo  R$ 5.400,00 

  Assessor de Programas 
Sociais Assessoramento I Superior 

completo  R$ 4.200,00 

  Chefe do CRAS Nova Cidade Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Chefe do CRAS São Pedro Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Chefe do CRAS Santa Maria Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Chefe do CREAS Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Chefe do CAIB Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Chefe do Cadastro Único e de 
Apoio aos Deficientes Chefia III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

  Chefe do Núcleo de Apoio ao 
Cidadão de Rua Chefia III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

 Diretor do FMAS Direção V Superior 
completo  R$ 4.200,00 

 Chefe de Políticas Setoriais Chefia III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

 Chefe de Vigilância Sócio-
Assistencial Chefia III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

 Chefe de Políticas Públicas 
Habitacionais Chefia III Superior 

completo  R$ 3.000,00 

 Chefe dos Conselhos Sócio-
Assistenciais Chefia III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Assessor de Apoio aos 
Conselhos Sócio-Assistenciais Assessoramento VII Médio 

completo R$ 1.800,00 

 
 
 LEI Nº 5.003

“Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Secretaria Munici-
pal de Saúde - SESAP, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Saúde - SESAP tem 
por finalidade planejar, organizar, dirigir, executar, con-
trolar, elaborar e avaliar as políticas e programas re-
lativos à área de Saúde Pública no Município e gerir o 
Fundo Municipal de Saúde, podendo articular-se com 
órgãos e entidades federais, estaduais e de outros 
municípios com vista à melhor realização dos objeti-
vos do Sistema Único de Saúde - SUS, além de outras 
atribuições que a legislação vier a determinar.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde compreende:
I - Órgãos Superiores:
a) Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP
1 - Assessoria de Gabinete;
2 - Assessoria Executiva;
3 - Assessoria de Auditoria da Saúde; 

4 - Assessoria de Imunização;
b) Diretoria Adjunta da SESAP;
c) Diretoria do Fundo Municipal de Saúde;
1 - Chefia de Tesouraria; e
2 - Chefia de Empenhos;
II - Unidades Organizacionais:
a) Diretoria de Vigilância e Ações de Saúde;
1 - Assessoria Executiva;
2 - Chefia de Atenção Primária;
2.1 - Assessoria Executiva;
2.2 - Chefia de Assistência Farmacêutica;
2.3 - Chefia de Apoio a Atenção Primária;
3 - Chefia de Atenção Especializada;
4 - Chefia de Saúde Mental;
4.1 - Chefias dos Centro de Atenção Psicossocial - 
CAPS (3);
4.2 - Chefia das Residências Terapêuticas e da Unida-
de de Acolhimento;
5 - Chefia de Vigilância Sanitária;
6 - Chefia de Vigilância em Saúde;
6.1 - Chefia do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (CEREST);
7 - Chefias dos Distritos Sanitários (9);
b) Diretoria do Sistema de Auditoria, Controle, Regula-
ção e Avaliação (SIMACRA);
1 - Assessoria Executiva;
2 - Chefia de Regulação em Saúde;
2.1 - Assessoria de Controle de Internação Hospitalar;
2.2 - Assessoria de Procedimentos Eletivos e Exames;
2.3 - Chefia do Complexo Regulador;
3 - Chefia de Planejamento;
3.1 - Chefia de Informação em Saúde;
c) Diretoria de Logística;
1 - Assessoria de Contratos e Convênios;
2 - Assessoria Executiva;
3 - Chefia de Almoxarifado e Patrimônio;
4 - Chefia de Transporte Sanitário;
5 - Chefia de Tratamento Fora de Domicílio; e
6 - Chefia de Infraestrutura.

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - 

SESAP
Art. 3º Ao Secretário Municipal de Saúde, agente polí-
tico diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, de 
recrutamento amplo, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, compete:
I - Propor e implementar políticas públicas de gestão 
e promoção da saúde no município, de acordo com as 
diretrizes do Sistema Único de Saúde;
II - gerir o Sistema Único de Saúde no âmbito mu-
nicipal;
III - promover o acesso universal da população às 
ações e serviços de Atenção e Vigilância em Saúde, 
observando os princípios estruturantes do SUS;
IV - estabelecer, em conjunto com a Câmara Muni-
cipal de Vereadores, a agenda para a realização das 
audiências públicas previstas em lei e proposituras de 
projetos de lei para o crescimento e atendimento das 
demandas da saúde no município;
V - articular com órgãos de controle social;
VI - articular com órgãos e entidades integrantes e 
complementares do Sistema Único de Saúde, com vis-
tas à melhor realização dos seus objetivos;
VII - assessorar o Prefeito nos assuntos relativos à sua 
área de atuação;
VIII - gerir o Fundo Municipal de Saúde;
IX - gerir o processo de programação e orçamentação 
anual da SESAP e os Planos de Aplicação Financeira; e
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Chefe do Executivo, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Secretário Municipal de 
Saúde será exercido por agente político com gradua-
ção de nível superior.

DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 4º O Assessor de Gabinete, diretamente subor-
dinado ao Secretário Municipal de Saúde, exercerá 
função de assessoramento, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 

competindo-lhe:
I - Planejar, orientar e supervisionar a execução das 
atividades do Gabinete;
II - manter contato e articular-se com as organizações 
da sociedade civil; e
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gabinete será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 5º O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Secretário Municipal de Saúde, exercerá função 
de assessoramento, nível I, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Executar as políticas relativas à gestão de pessoas, 
estabelecendo normas para os setores e unidades da 
SESAP;
II - acompanhar e executar processos referentes à 
folha de pagamento dos servidores lotados na SESAP;
III - elaborar e avaliar periodicamente as normas per-
tinentes a servidores ativos da Secretaria, em conso-
nância com a Secretaria Municipal de Recursos Huma-
nos e demais Instituições participantes do SUS;
IV - acompanhar os processos de admissão, provi-
mento, movimentação, ampliação, redução e transfe-
rências, planejadas em conjunto com toda a rede de 
atendimento municipal;
V - implementar e acompanhar a base de dados com 
perfis funcionais dos servidores, atualizando-a perio-
dicamente;
VI - estabelecer as normas de afastamento para reali-
zação de cursos, congressos, seminários, conferências 
e similares; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA DE AUDITORIA DA SAÚDE
Art. 6º O Assessor de Auditoria da Saúde, diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Saúde, exer-
cerá função de assessoramento, nível I, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Responsabilizar-se pelas ações técnicas que visam 
verificar estruturas, processos, resultados e a aplica-
ção de recursos financeiros, mediante a confrontação 
entre uma situação encontrada e determinados cri-
térios técnicos, operacionais e legais, procedendo a 
exame especializado de controle na busca da melhor 
aplicação de recursos;
II - controlar e avaliar o grau de atenção efetivamente 
prestada pelo sistema, comparando-a a um modelo 
definido;
III - programar, supervisionar e executar ações de 
auditoria na área de saúde, verificando sua conformi-
dade com os padrões estabelecidos na programação 
anual e/ou detectando situações que exijam maior 
aprofundamento; conhecer e fazer cumprir as porta-
rias e normas técnicas do SUS; 
IV - estabelecer normas para o controle e a avaliação 
das ações e serviços de saúde no Município; 
V - apurar as denúncias e demandas encaminhadas 
por órgãos públicos e por usuários; e
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde, 
no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Auditoria da 
Saúde será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior.

DA ASSESSORIA DE IMUNIZAÇÃO
Art. 7º O Assessor de Imunização, diretamente su-
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bordinado ao Secretário Municipal de Saúde, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Executar dos programas de imunização de interes-
se da saúde pública;
II - desenvolver ações de vacinação, incluindo a vaci-
nação de rotina e estratégias especiais como campa-
nhas e vacinações de bloqueio, notificação e investi-
gação de eventos adversos e óbitos temporal mente 
associados à vacinação;
III - acompanhar a cobertura vacinal no município, 
mantendo-a de acordo com os parâmetros estabeleci-
dos, propondo e executando ações para corrigir even-
tuais distorções;
IV - planejar, viabilizar e executar Capacitação Téc-
nica profissional do corpo técnico e da Rede Básica, 
conforme necessidade, visando melhoria crescente na 
qualidade dos serviços de prevenção e intervenção à 
saúde da população; e
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde, 
no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Imunização 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA DIRETORIA ADJUNTA DA SESAP
Art. 8º O Diretor Adjunto da SESAP, diretamente su-
bordinado ao Secretário Municipal de Saúde, exercerá 
função de direção, nível II, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assistir diretamente o Secretário Municipal de Saú-
de no desempenho de suas atribuições, realizando a 
integração política e administrativa dos representantes 
das diversas áreas e níveis da Secretaria;
II - planejar, implantar, executar e controlar as ativida-
des relacionadas à administração em geral, finanças, 
tecnologia, modernização, controle interno, ouvidoria 
e fundo municipal de saúde;
III - acompanhar e apoiar as atividades relacionadas 
ao Controle Social, encaminhando suas demandas aos 
setores competentes;
IV - apoiar as atividades do Conselho Municipal de 
Saúde, garantindo a atuação efetiva de seus repre-
sentantes na forma da lei;
V - executar trabalhos específicos que lhe sejam des-
tinados pelo Secretário Municipal de Saúde e acompa-
nhar o cumprimento de tarefas especiais determina-
das aos membros de sua equipe;
VI - zelar, em conjunto com toda a equipe, pela legali-
dade e legitimidade dos atos da SESAP; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor Adjunto da SESAP 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA DIRETORIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Art. 9º O Diretor do Fundo Municipal de Saúde, direta-
mente subordinado ao Secretário Municipal de Saúde, 
exercerá função de direção, nível V, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Planejar, executar, dirigir e organizar trabalhos 
inerentes à administração das finanças públicas de 
acordo com as exigências legais e administrativas, 
para apurar os elementos necessários à elaboração 
orçamentária e ao controle da situação econômica e 
financeira; 
II - executar os atos de administração das finanças 
públicas do Fundo Municipal de Saúde, registrando 
os fatos financeiros, de acordo com as normas legais 

usadas na contabilidade Municipal, e na contabilidade 
do serviço público;
III - dirigir levantamentos e relatórios sobre as fi-
nanças do Fundo Municipal de Saúde, bem como, 
demonstrativos, prestações de contas, respostas e 
diligências, subsidiando-as com os documentos neces-
sários, dentro dos prazos legais;
IV - acompanhar a elaboração de Notas de Empenho, 
o registro e a procedência dos documentos contábeis 
assegurando a utilização correta dos recursos dispo-
níveis; 
V - acompanhar e controlar os resultados da gestão 
orçamentária, financeira do Fundo Municipal de Saú-
de propondo mudanças para melhores desempenhos 
sempre que necessário.
VI – dirigir as solicitações de compras das áreas técni-
cas durante o processo administrativo.
VII - participar das negociações que envolvem solicita-
ções de repasses na Prefeitura, além de propostas de 
pagamentos a fornecedoras e prestadores de serviço 
da SESAP.
VIII - executar e propor o aperfeiçoamento e a ade-
quação da legislação e normas específicas, bem como 
de métodos e técnicas de trabalho; e
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Secretário Municipal de Saúde, 
no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do Fundo Muni-
cipal de Saúde será exercido por agente público com 
graduação de nível superior.

DA CHEFIA DE TESOURARIA
Art. 10. O Chefe de Tesouraria, diretamente subor-
dinado ao Diretor do Fundo Municipal de Saúde, 
exercerá função de chefia, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Conferir o Fundo Municipal de Saúde diariamente 
para identificação dos repasses do Ministério da Saúde 
e suas devidas destinações.
II - verificar juntamente aos Bancos para identificação 
dos repasses estaduais e suas destinações.
III - avisar as áreas técnicas sobre os recursos dispo-
níveis e recebimento de novos recursos.
IV - solicitar recurso da Prefeitura Municipal de Saúde 
mediante demanda de pagamento.
V - verificar junto aos Bancos sobre possibilidades de 
aplicações e necessidades de reservas. 
VI - programar e executar de pagamento da folha de 
funcionários.
VII - programar e executar pagamentos através de 
sistemas bancários on-line ou ofício conforme o caso;
VIII - garantir que todas as movimentações bancárias 
sejam registradas no sistema emissão de seus com-
provantes físicos; e
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor do Fundo Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Tesouraria será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA CHEFIA DE EMPENHOS
Art. 11. O Chefe de Empenhos, diretamente subor-
dinado ao Diretor do Fundo Municipal de Saúde, 
exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar a organização dos serviços de contabilida-
de, possibilitando melhor controle contábil; 
II - auxiliar no planejamento, orientação, acompanha-
mento, controle, supervisão e execução das atividades 
contábeis, de acordo com as exigências legais e ad-
ministrativas; 
III - supervisionar, analisar, conferir e executar os lan-
çamentos de todas as despesas e de outros lançamen-
tos contábeis, observando sua correta classificação e 
lançamento, verificando a documentação pertinente, 

para atender as exigências legais e formais de con-
trole;
IV - acompanhar, revisar e corrigir todos os atos rela-
tivos aos estágios da despesa: empenho, liquidação 
e pagamento;
V - classificar e registrar as despesas conforme plano 
de contas orçamentário; 
VI - auxiliar no acompanhamento e controle dos re-
sultados da gestão orçamentária, financeira e patri-
monial; 
VII - auxiliar no controle da execução orçamentária, 
analisando documentos, auxiliando na elaboração de 
relatórios e demonstrativos; 
VIII - auxiliar no registro de todos os bens e valores 
existentes; 
IX - auxiliar no fechamento e levantamento de restos 
a pagar; 
X - realizar conferencia de extratos contábeis;
XI - conferir aspectos financeiros, contábeis e orça-
mentários quanto à execução da despesa;
XII - subsidiar na Preparação de informações neces-
sárias para subsidiar as audiências públicas, presta-
ção de contas, publicidade das contas públicas, com 
a máxima antecedência possível em relação aos seus 
prazos; 
XIII - subsidiar na organização e execução dos proce-
dimentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado e 
outros Órgãos Estaduais e Federais; e
XIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor do Fundo Municipal 
de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Empenhos será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.
DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA E AÇÕES DE SAÚDE

Art. 12. O Diretor de Vigilância e Ações de Saúde, 
diretamente subordinado ao Secretário Municipal de 
Saúde, exercerá função de direção, nível III, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Assessorar na delegação de responsabilidades às 
Assessorias de Vigilância em Saúde, Regionais e às 
Unidades Locais de Saúde, resguardando como refe-
rencial as situações de vulnerabilidade de saúde da 
população e a ordem crescente de complexidade no 
controle de riscos e agravos;
II - participar da formulação da política municipal de 
saúde e atuar no controle de sua execução, inclusive 
nos seus aspectos econômicos e financeiros e nas es-
tratégias para sua aplicação, respeitando as decisões 
emanadas das instâncias legais e a programação local 
e regional estabelecida anualmente;
III - promover a integração das ações de vigilância em 
saúde através de ações interdisciplinares e descentra-
lizadas, respeitadas suas ações específicas, de acordo 
com o Código de Vigilância em Saúde do Município;
IV - propor estratégias e operações de controle de si-
tuações de risco e situações eventuais que possam 
comprometer as condições de saúde da população;
V - responsabilizar-se pela manutenção, encaminha-
mento de informações e ajustes de sistemas vincula-
dos ao sistema nacional de informações do Ministério 
da Saúde em suas diversas especificidades;
VI - colaborar na execução das ações de vigilância sa-
nitária e de vigilância epidemiológica, em concordân-
cia com a condição de gestão do município;
VII - colaborar na orientação sobre coleta de dados no 
campo de vigilância em saúde, visando o desenvolvi-
mento e confiabilidade do(s) sistema(s) de informação 
em saúde;
VIII - investigar, monitorar e analisar a notificação e 
investigação de doenças de notificação compulsória, 
surtos e agravos inusitados, de acordo com normati-
zação pertinente, especialmente através do Sistema 
Nacional de doenças de Notificação (SINAN);
IX - promover, através das equipes de saúde locais e 
regionais, a busca ativa de casos de notificação com-
pulsória nas unidades de saúde, laboratórios, domi-
cílios, creches e instituições de ensino, entre outros 
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pertencentes ao seu território;
X - monitorar e analisar as ações de vigilância epi-
demiológica desenvolvidas e as relacionadas com os 
sistemas de informações vinculados: Sistema de In-
formações de Mortalidade (SIM) e Sistema de Infor-
mações sobre Nascidos Vivos (SINASC);
XI - acompanhar as ações de vigilância ambiental para 
fatores de risco à saúde humana, incluindo o monito-
ramento de águas e de contaminantes relevantes em 
saúde pública;
XII - implementar as ações de vigilância em saúde, de 
forma complementar à atuação das Regionais e Uni-
dades Locais de Saúde;
XIII - acompanhar o processo de planejamento das 
ações de vigilância em saúde no âmbito do município, 
observando ênfase na promoção e prevenção, sob o 
enfoque dos principais problemas de saúde da popula-
ção, em coerência com o Plano Municipal de Saúde e 
com a pactuação entre os gestores;
XIV - participar e acompanhar os procedimentos de 
programação e orçamentação realizados junto às Uni-
dades Locais de Saúde;
XV - promover a coleta de dados, visando o desen-
volvimento e consolidação do(s) sistema(s) de infor-
mação e m saúde no que diz respeito à vigilância em 
saúde;
XVI - incentivar e acompanhar análises e estudos 
epidemiológicos,sanitários e ambientais provenientes 
dos sistemas de informação vinculados à vigilância em 
saúde;
XVII - assessorar e apoiar tecnicamente os programas 
de saúde e Unidades Locais na solução de problemas 
específicos detectados na implantação de programas, 
projetos e ações relacionadas à vigilância em saúde;
XVIII - assessorar os demais setores da SESAP no 
desenvolvimento de planos e projetos experimentais 
relacionados com a vigilância em saúde;
XIX - participar de grupos técnicos específicos para 
elaboração de programas, projetos e ações de vigi-
lância em saúde;
XX - fomentar e apoiar sistematicamente, os Conse-
lhos Locais de Saúde, visando a potencialização do 
exercício do controle social;
XXI - participar das reuniões do Conselho Municipal 
de Saúde;
XXII - realizar outras atividades correlatas de acordo 
com o modelo de atenção vigente; e
XXIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Vigilância e 
Ações de Saúde será exercido por agente público com 
graduação de nível superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 13. O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Diretor de Vigilância e Ações de Saúde, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Acompanhar atividades de assessoramento espe-
cífico e especializado em unidades técnicas com nível 
hierárquico; 
II - incorporar e implementar ações de promoção da 
saúde, com ênfase na atenção básica; 
III - promover o entendimento da concepção ampliada 
de saúde, entre os trabalhadores de saúde, tanto os 
do atividade-meio, como os das atividades-fim; 
IV - valorizar e aperfeiçoar o uso dos espaços públicos 
de convivência e de produção de saúde para o desen-
volvimento das ações de promoção da saúde; e
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Vigilância e Ações 
de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA CHEFIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA
Art. 14. O Chefe de Atenção Primária, diretamente 
subordinado ao Diretor de Vigilância e Ações de Saú-

de, exercerá função de chefia, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Implementar o modelo de atenção à saúde em con-
sonância com as diretrizes assistenciais definidas pela 
política municipal de saúde, propondo estratégias para 
sua operacionalização;
II - chefiar ações e serviços advindos da atenção pri-
mária de saúde e das ações programáticas estraté-
gicas;
III - implantar estratégias e ações de atenção à saúde 
para grupos prioritários da população, apontados no 
Plano Municipal de Saúde e Planejamento Estratégico;
IV - participar da formulação da política municipal de 
saúde e atuar no controle de sua execução;
V - chefiar a execução das ações de promoção, pre-
venção e/ou dar seguimento às de recuperação e rea-
bilitação da saúde para a população da rede de aten-
dimento, de acordo com as competências assumidas 
junto às instâncias de pactuação;
VI - chefiar o planejamento, execução e controle dos 
programas estratégicos da SESAP;
VII - chefiar o planejamento, execução e controle da 
estratégia da saúde na família como eixo norteador da 
política municipal de saúde; e
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Vigilância e 
Ações de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Atenção Primá-
ria será exercido por agente público com graduação 
de nível superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 15. O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Chefe de Atenção Primária, exercerá função de 
assessoramento, nível VII, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar o Chefe de Atenção Primária no funcio-
namento das Unidades Básicas de Saúde; 
II - estabelecer diretrizes técnicas para os profissionais 
inseridos na Atenção Primária; 
III - supervisionar as ações de saúde, desenvolvidas 
por equipes multidisciplinares na Atenção Primária; 
IV - atuar na implementação de protocolos do Ministé-
rio da Saúde; acompanhar os programas e projetos de 
Atenção em Saúde e verificar o cumprimento de metas 
e repasses financeiros para a Atenção Primária; e
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Chefe de Atenção Primária, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA CHEFIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Art. 16. O Chefe de Assistência Farmacêutica, dire-
tamente subordinado ao Chefe de Atenção Primária, 
exercerá função de chefia, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Identificar ações voltadas à Assistência Farmacêu-
tica junto ao Plano Municipal de Saúde, às demandas 
do controle social e da rede básica;
II - promover, de forma sistemática, através de “Co-
missão Permanente de Farmácia”, a seleção/padroni-
zação de medicamentos essenciais à assistência far-
macêutica municipal;
III - favorecer o Ciclo de Assistência Farmacêutica, 
contribuindo para práticas mais racionais no que se 
refere à seleção, aquisição, dispensação e prescrição 
de medicamentos;
IV - garantir a adequação das áreas físicas das far-
mácias da rede, favorecendo a atuação profissional 
dos farmacêuticos e a manutenção da integridade dos 

medicamentos;
V - organizar, em conjunto com a rede, os processos 
de trabalho dos farmacêuticos, considerando os diver-
sos níveis de atuação e as especificidades das deman-
das dos usuários do sistema de atendimento;
VI - estabelecer os mecanismos de acompanhamento, 
controle e avaliação das ações básicas de Assistência 
Farmacêutica no Município, contribuindo nas avalia-
ções sistematizadas;
VII - estimular a implantação e acompanhar as ações 
relacionadas à Assistência Farmacêutica dos progra-
mas governamentais do município;
VIII - estimular o desenvolvimento da farmaco-vigilân-
cia na rede municipal de saúde;
IX - promover educação em saúde na área de Assis-
tência Farmacêutica no âmbito municipal, visando o 
uso racional de medicamentos;
X - promover a interface entre a SESAP, a Secretaria 
Estadual de Saúde e o Ministério da Saúde mediante 
pactuações e colaborações técnicas que se fizerem 
necessárias;
XI - promover a dispensação de medicamentos como 
ato profissional farmacêutico relacionado à responsa-
bilidade técnica do estabelecimento farmacêutico, à 
orientação sobre a terapia farmacológica e à super-
visão dos demais profissionais que colaboram com as 
atividades das farmácias da rede municipal de saúde; 
e
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe de Atenção Primária, 
no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Assistência Far-
macêutica será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior.

DA CHEFIA DE APOIO A ATENÇÃO PRIMÁRIA
Art. 17. O Chefe de Apoio a Atenção Primária, dire-
tamente subordinado ao Chefe de Atenção Primária, 
exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Responsabilizar-se pelo conjunto de ações, de ca-
ráter individual ou coletivo, situadas no primeiro nível 
de atenção nos sistemas de saúde, voltadas para a 
promoção de saúde, prevenção de agravos, o trata-
mento e a reabilitação;
II - programar e controlar as ações da estratégia de 
Saúde da Família no município;
III - propor ações de enfrentamento das doenças 
transmissíveis e não transmissíveis em parceria com a 
Vig. Epidemiológica; e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Chefe de Atenção Primária, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Apoio a Atenção 
Primária será exercido por agente público com gradu-
ação de nível superior.

DA CHEFIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Art. 18. O Chefe de Atenção Especializada, diretamen-
te subordinado ao Diretor de Vigilância e Ações de 
Saúde, exercerá função de chefia, nível I, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar o funcionamento das Unidades Especializa-
das em Saúde; 
II - estabelecer diretrizes técnicas em enfermagem e 
medicina para todo o sistema; 
III - chefiar o atendimento das especialidades concer-
nentes à integralidade do desenvolvimento humano; e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Vigilância e Ações 
de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Atenção Espe-
cializada será exercido por agente público com gradu-
ação de nível superior.

DA CHEFIA DE SAÚDE MENTAL
Art. 19. O Chefe de Saúde Mental, diretamente su-
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bordinado ao Diretor de Vigilância e Ações de Saúde, 
exercerá função de chefia, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar a Política de Saúde Mental no Município nos 
níveis primário, secundário e terciário, tendo por base 
as preconizações da Reforma Psiquiátrica Brasileira; 
II - estruturar ações preventivas, de tratamento e pro-
teção da saúde mental através da articulação da Rede 
de Atenção Psicossocial local; 
III - chefiar as ações assistenciais e de matriciamento 
em saúde mental, visando o atendimento integral e 
adequado às necessidades dos pacientes acometidos 
de transtornos mentais relacionados ou não ao consu-
mo de drogas e apoio aos seus familiares;
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Vigilância e Ações 
de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Saúde Mental 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.
DAS CHEFIAS DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOS-

SOCIAL (CAPS)
Art. 20. Os 03 (três) Chefes dos Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS), diretamente subordinados ao 
Chefe de Saúde Mental, exercerão função de chefia, 
nível III, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhes:
I - Chefiar as políticas públicas de enfrentamento aos 
problemas relacionados ao consumo de substâncias 
psicoativas, transtornos mentais em suas diversas ma-
nifestações; e
II - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Chefe de Saúde Mental, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. Os 03 (três) cargos de Chefes dos 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) serão exercidos 
por agentes públicos com graduação de nível superior.
DA CHEFIA DAS RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E DA 

UNIDADE DE ACOLHIMENTO
Art. 21º. O Chefe das Residências Terapêuticas e da 
Unidade de Acolhimento, diretamente subordinado ao 
Chefe de Saúde Mental, exercerá função de chefia, ní-
vel III, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Promover e elaborar estratégias cotidianas para a 
organização funcional das residências; 
II - auxiliar e acompanhar o usuário diagnosticando 
sua reação emocional e comportamental; e
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe de Saúde Mental, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe das Residências Te-
rapêuticas e da Unidade de Acolhimento será exercido 
por agente público com graduação de nível superior.

DA CHEFIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Art. 22. O Chefe de Vigilância Sanitária, diretamente 
subordinado ao Diretor de Vigilância e Ações de Saú-
de, exercerá função de chefia, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assegurar condições adequadas de qualidade na 
produção, transporte, armazenamento, manipulação, 
comercialização e consumo de bens, produtos e ser-
viços de interesse à saúde, incluídos procedimentos, 
métodos e técnicas que as afetem realizados em esta-
belecimentos destinados precipuamente à promoção, 
proteção da saúde, prevenção das doenças, recupera-
ção e reabilitação da saúde;
II - promover ações de fiscalização, acompanhamen-

to e monitoramento em estabelecimentos e veículos 
destinados precipuamente à promoção, proteção da 
saúde, prevenção das doenças, recuperação e reabi-
litação da saúde, visando o controle e eliminação do 
risco sanitário;
III - conceder alvará sanitário para estabelecimentos 
da saúde e de interesse da saúde mediante critérios 
técnicos a serem definidos pela comissão técnica nor-
mativa;
IV - desenvolver os programas de Tecnovigilância, 
Hemovigilância, Farmacovigilância e Toxicovigilância;
V - receber e atender denúncias ou reclamações oriun-
das dos serviços públicos e população em geral;
VI - chefiar o risco sanitário em estabelecimentos 
prestadores de serviços de saúde ou de interesse da 
saúde, realizar inspeção sanitária em ambientes de 
trabalho de qualquer natureza;
VII - efetuar o controle das infecções nos estabeleci-
mentos prestadores de serviços em saúde de peque-
no, médio e grande porte;
VIII - realizar o controle sanitário de medicamentos, 
alimentos, correlatos, produtos saneantes e domissa-
nitários, reativos, inflamáveis, corrosivos, explosivos, 
biocidas, mutagênicos, genotóxicos, transgênicos, ir-
radiados, químicos, psicoativos, radioativos, carcino-
gênicos, e outros;
IX - participar em investigação de surtos de doenças 
transmitidas por alimentos;
X - realizar investigações de lançamentos irregulares 
de efluentes sanitários para o meio ambiente, controle 
da produção, manuseio, armazenamento, transporte, 
comercialização, uso e destino final de todos os pro-
dutos acima descritos;
XI - fiscalizar a gestão dos resíduos de serviços de 
saúde, de interesse da saúde e outros estabelecimen-
tos afins;
XII - fiscalizar o controle das radiações ionizantes;
XIII - planejar, viabilizar e executar Capacitação Téc-
nica profissional do corpo técnico e da Rede Básica, 
conforme necessidade;
XIV - administrar os Recursos Humanos pertinentes 
aos setores sob sua chefia para o melhor desempenho 
das atividades; e
XV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Vigilância e 
Ações de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Vigilância Sani-
tária será exercido por agente público com graduação 
de nível superior.

DA CHEFIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Art. 23. O Chefe de Vigilância em Saúde, diretamente 
subordinado ao Diretor de Vigilância e Ações de Saú-
de, exercerá função de chefia, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - executar as ações básicas, de média e alta comple-
xidade, de acordo com as diretrizes e determinações 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), 
atendendo à legislação em vigor;
II - exercer o poder de polícia administrativa no de-
senvolvimento das ações de promoção e proteção da 
saúde humana e animal, controle de doenças e agra-
vos à saúde, preservação do meio ambiente, inclusive 
ode trabalho, e defesa da vida;
III - promover medidas capazes de eliminar, diminuir 
ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes das atividades humanas, inclu-
sive do trabalho, produção e circulação de bens;
IV - desenvolver atividades que proporcionem o co-
nhecimento, detecção ou prevenção de qualquer mu-
dança nos fatores determinantes e condicionantes da 
saúde individual e coletiva, com a finalidade de adotar 
ou recomendar medidas de prevenção e controle das 
doenças e agravos à saúde, ao meio ambiente e ao 
trabalhador;
V - planejar, implantar e avaliar ações de Vigilância 
em Saúde visando à plena promoção da saúde da po-
pulação de forma pactuada com os demais gestores 
do SUS e em consonância com o Plano Municipal de 

Saúde e legislação vigente;
VI - desenvolver atividades de licenciamento e con-
cessão dos respectivos alvarás sanitários para esta-
belecimentos industriais, comerciais e prestadores de 
serviços de saúde e de interesse da saúde;
VII - desenvolver atividades de análise de fluxo para 
estabelecimentos de saúde e de interesse da saúde, 
aprovação de projetos hidrossanitários e habite-se sa-
nitário para as edificações;
VIII - realizar ações de Vigilância em Saúde de acor-
do com a Legislação Federal, Estadual e Municipal vi-
gentes, inclusive a Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT), relacionadas direta ou indiretamente à saúde 
do trabalhador, nos ambientes de trabalho públicos e 
privados através do Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador;
IX - executar ações de inspeção em ambientes de tra-
balho, visando ao cumprimento da legislação sanitária 
vigente, incluindo a análise dos processos laborais que 
possam colocar em risco a saúde dos trabalhadores 
e investigação dos acidentes e doenças relacionadas 
ao trabalho, estabelecendo o nexo causal e controle 
de riscos;
X - receber, analisar e julgar, em primeira instância, os 
processos administrativos gerados por ações de fisca-
lização da Vigilância em Saúde;
XI - desenvolver atividades de registro e informações 
de interesse da saúde, na sua área de competência;
XII - chefiar o provimento, uso, manutenção e conser-
vação de materiais, insumos e bens móveis necessá-
rios ao desenvolvimento das ações de Vigilância em 
Saúde;
XIII - chefiar os Recursos Humanos lotados na Vigi-
lância em Saúde.
XIV - promover a integração das ações de Vigilância 
em Saúde através de atividades interdisciplinares e 
descentralizadas, respeitadas suas ações específicas, 
de acordo com o Código de Vigilância em Saúde do 
Município; e
XV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Vigilância e 
Ações de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Vigilância em 
Saúde será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior.
DA CHEFIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE 

DO TRABALHADOR (CEREST)
Art. 24. O Chefe do Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador (CEREST), diretamente subordinado 
ao Chefe de Vigilância em Saúde, exercerá função de 
chefia, nível III, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Desempenhar as funções de suporte técnico, de 
educação permanente, de execução de projetos, de 
promoção, vigilância e assistência à saúde dos traba-
lhadores, no âmbito do Município sede e sua área de 
abrangência; 
II - prover suporte adequado às ações de Saúde do 
Trabalhador; 
III - realizar investigação in loco de acidente de tra-
balho grave; 
IV - dar apoio matricial para desenvolvimento das 
ações de saúde do trabalhador na atenção primária 
em saúde, nos serviços especializados e de urgência 
e emergência; 
V - atuar como centro articulador e organizador das 
ações intra e intersetoriais de saúde do trabalhador, de 
caráter sanitário e de base epidemiológica; 
VI - recolher, sistematizar e difundir informações de 
interesse para a Saúde do Trabalhador;
VII - estabelecer nexo causal entre agravo/doença x 
trabalho; e
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe de Vigilância em 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Centro de Referência em 
Saúde do Trabalhador (CEREST) será exercido por 
agente público com graduação de nível superior.

DAS CHEFIAS DOS DISTRITOS SANITÁRIOS (9)
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Art. 25. Os 09 (nove) Chefes dos Distritos Sanitários, 
diretamente subordinados ao Diretor de Vigilância e 
Ações de Saúde, exercerão função de chefia, nível III, 
sendo cargos de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhes:
I - Avaliar, planejar e assessorar as ações de promo-
ção, prevenção e/ou dar seguimento às de recupera-
ção e reabilitação da saúde para a população de seu 
Distrito de abrangência; 
II - avaliar, planejar em conjunto com o geoproces-
samento e assessorar a execução da territorialização, 
dentro de sua área de abrangência em consonância 
com a Chefia de Atenção Primária em Saúde; 
III - participar do planejamento, execução e avaliação 
das ações de matriciamento das Equipes do Núcleo de 
Apoio à Saúde da Família (NASF-AB), dentro de seu 
território de abrangência, de acordo com as diretrizes 
traçadas pelas áreas técnicas da SESAP; 
IV - identificar as necessidades de desenvolvimento 
profissional e, em conjunto com as áreas técnicas da 
Secretaria Municipal de Saúde, propor atividades de 
educação continuada e viabilizar sua execução, visan-
do o aperfeiçoamento profissional dos servidores da 
saúde, em consonância com as políticas vigentes; 
V - participar, em consonância com as áreas técnicas 
da Secretaria de Saúde, do processo de planejamento 
das ações de saúde no Distrito, conforme o perfil epi-
demiológico local, em coerência com o Plano Municipal 
de Saúde; e
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Vigilância e Ações 
de Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. Os cargos de Chefes dos Distritos 
Sanitários serão exercidos por agentes públicos com 
graduação de nível superior.
DA DIRETORIA DO SISTEMA DE AUDITORIA, CON-

TROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO (SIMACRA)
Art. 26. O Diretor do Sistema de Auditoria, Contro-
le, Regulação e Avaliação (SIMACRA) diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Saúde, exer-
cerá função de diretoria, nível lII, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Definir a programação anual de atividades da Dire-
toria, de acordo com as diretrizes do Plano Municipal 
de Saúde;
II - realizar análise técnica e legal dos atos administra-
tivos de natureza orçamentária, financeira e patrimo-
nial e dos atos profissionais dos servidores e prestado-
res de serviços do SUS;
III - monitorar sistematicamente o desenvolvimento 
dos processos, produtos e ações realizadas na esfe-
ra municipal do SUS, verificando a conformidade ao 
plano municipal, requisitos técnicos e regulamentação 
vigente;
IV - participar do estabelecimento de medidas corre-
tivas preventivas para adequação dos processos, pro-
dutos e ações realizadas na esfera municipal do SUS;
V - dirigir a pactuação anual dos termos do Pacto pela 
Saúde e da programação integrada com os municípios 
da macrorregião de Barbacena;
VI - dirigir a ação regulatória e dar providências as 
solicitações e processos das demandas geradas; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do Sistema de 
Auditoria, Controle, Regulação e Avaliação (SIMACRA) 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 27. O Assessor Executivo, diretamente subordi-
nado ao Diretor do Sistema de Auditoria, Controle, 
Regulação e Avaliação (SIMACRA), exercerá função de 
assessoramento, nível VII, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-

neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar e organizar todos os serviços da Direto-
ria do SIMACRA, bem como da Chefia de Planejamen-
to e Regulação;
II – assessorar nos compromissos assumidos pela Di-
retoria do SIMACRA, bem como da Chefia de Planeja-
mento e Regulação.
III – assessorar na agenda mensal das consultas ofer-
tadas pelo SISREG;
IV - assessorar o Diretor do SIMACRA no controle da 
folha de frequência e controle de férias; e 
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor do Sistema de Audi-
toria, Controle, Regulação e Avaliação (SIMACRA) no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA CHEFIA DE REGULAÇÃO EM SAÚDE
Art. 28. O Chefe de Regulação em Saúde, diretamen-
te subordinado ao Diretor do Sistema de Auditoria, 
Controle, Regulação e Avaliação (SIMACRA), exercerá 
função de chefia, nível I, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Acompanhar, regular e monitorar mensalmente a 
programação pactuada e integrada da assistência am-
bulatorial e hospitalar;
II - analisar a pactuação e a execução financeira da 
microrregião e da macrorregião Centro Sul;
III - elaborar, executar e chefiar os processos de tra-
balho necessários para a regulação do acesso aos ser-
viços de saúde, de forma a garantir a equidade aos 
usuários do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis de atenção;
IV - chefiar a elaboração e implantar os protocolos 
clínicos e de acesso, de acordo com as diretrizes do 
Ministério da Saúde para organizar a rede municipal;
V - otimizar a capacidade de oferta dos serviços de 
saúde de maior complexidade;
VI - organizar todas as ações referentes à realização 
de mutirões de consultas e exames especializados em 
parceria com a Atenção Primária;
VII - chefiar o Sistema de Regulação de procedimen-
tos de exames e consultas (SISREG);
VIII - elaborar o relatório de análise do cumprimento 
de metas constantes nos Planos Operativos dos Servi-
ços Hospitalares Contratados;
IX - controlar os serviços de média e alta complexi-
dade ambulatorial e hospitalar vinculados ao Setor de 
Regulação; e
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor do Sistema de Audito-
ria, Controle, Regulação e Avaliação (SIMACRA), no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Regulação em 
Saúde será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior.

DA ASSESSORIA DE CONTROLE DE INTERNAÇÃO 
HOSPITALAR

Art. 29. O Assessor de Controle de Internação Hospi-
talar, diretamente subordinado ao Chefe de Regulação 
em Saúde, exercerá função de assessoramento, nível 
IV, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - responsabilizar-se pelo recebimento, processamen-
to e envio ao Ministério da Saúde das produções am-
bulatoriais e hospitalares contratados;
II - elaborar de relatórios financeiros para Emissão de 
Pedidos de Pagamentos aos prestadores de serviços 
ambulatoriais e hospitalares contratados;
III - responsabilizar-se pelo Sistema de Cadastro Na-
cional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-

ção, determinadas pelo Chefe de Regulação em Saú-
de, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Controle de 
Internação Hospitalar será exercido por agente públi-
co com nível médio completo.
DA ASSESSORIA DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS E 

EXAMES
Art. 30. O Assessor de Procedimentos Eletivos e Exa-
mes, diretamente subordinado ao Chefe de Regulação 
em Saúde, exercerá função de assessoramento, nível 
IV, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Responsabilizar-se pelo Sistema Susfácil do modo 
eletivo;
II – assessorar o cadastramento mensal das cirurgias 
elegíveis de execução no Susfácil;
III – assessorar no controle da fila de espera de pro-
cedimentos hospitalares;
IV – assessorar na manutenação da fila de cadastro 
atualizada;
V - monitorar as AIHs com exames atualizados, con-
forme protocolos do Setor de Regulação;
VI - monitorar a demanda reprimida de exames, bem 
como a oferta dos mesmos; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe de Regulação em 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Procedimen-
tos Eletivos e Exames será exercido por agente público 
com nível médio completo.

DA CHEFIA DO COMPLEXO REGULADOR
Art. 31. O Chefe do Complexo Regulador, diretamen-
te subordinado ao Chefe de Regulação em Saúde, 
exercerá função de chefia, nível IV, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I – Chefiar o agendamento dos exames de média e 
alta complexidade;
II - responsabilizar-se pela garantia ao acesso a exa-
mes e a procedimentos pelo Consórcio CISALV;
III - manter atualizada toda a demanda reprimida de 
exames;
IV - regular as agendas e as marcações de seções de 
fisioterapias; e
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Chefe de Regulação em Saú-
de, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Complexo Re-
gulador será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA CHEFIA DE PLANEJAMENTO
Art. 32. O Chefe de Planejamento, diretamente subor-
dinado ao Diretor do Sistema de Auditoria, Controle, 
Regulação e Avaliação (SIMACRA), exercerá função de 
chefia, nível I, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Elaborar, executar e chefiar os processos de traba-
lho necessários para a regulação do acesso aos ser-
viços de saúde, de forma a garantir a equidade aos 
usuários do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis de atenção;
II - participar do desenho da rede municipal de assis-
tência à saúde e suas referências;
III - participar da formulação da política municipal de 
saúde e atuar no controle de sua execução, inclusive 
nos seus aspectos econômicos, financeiros e orça-
mentários, considerando também as estratégias para 
sua aplicação, respeitando as decisões emanadas das 
instâncias legais e a programação local e regional es-
tabelecida anualmente;
IV - chefiar as ações pertinentes à aplicação do Sis-
tema de Regulação de procedimentos de exames e 
consultas (SISREG);
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V - realizar a análise financeira e dos dados da execu-
ção de contratos de prestadores de serviços ambula-
toriais e hospitalares;
VI - emitir pedidos de pagamentos por procedimentos 
realizados dos prestadores de serviços ambulatoriais 
e hospitalares;
VII - participar da elaboração da Lei Orçamentária 
Anual da Saúde;
VIII - estruturar e chefiar a implantação do sistema de 
controle e avaliação dos serviços de saúde próprios e 
contratados pela SESAP; e
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor do Sistema de Audito-
ria, Controle, Regulação e Avaliação (SIMACRA), no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Planejamento 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA CHEFIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE
Art. 33. O Chefe de Informação em Saúde, diretamen-
te subordinado ao Chefe de Planejamento, exercerá 
função de chefia, nível IV, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Chefiar o controle e a avaliação de todos os proce-
dimentos ambulatoriais, avaliando fisicamente a pro-
dução dos serviços ambulatoriais contratados;
II - informar ao Chefe de Planejamento qualquer ir-
regularidade encontrada no processo de avalição; e
III - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Chefe de Planejamento, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Informação em 
Saúde será exercido por agente público com nível mé-
dio completo.

DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Art. 34. O Diretor de Logística, diretamente subordina-
do ao Secretário Municipal de Saúde, exercerá função 
de direção, nível III, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Prestar serviços de apoio logístico aos setores da 
SESAP em todos os níveis de atuação;
II - planejar e acompanhar as entregas de materiais, 
observando normas de manuseio, embalagem e arma-
zenamento dentro das melhores práticas administrati-
vas de gerenciamento de materiais da saúde;
III - implementar rotinas administrativas de manuten-
ção preventiva da frota bem como a manutenção da 
regularidade dos documentos de licenciamento dos 
veículos oficiais;
IV - providenciar medidas necessárias no caso de aci-
dente e abalroamento que envolva veículos oficiais e 
registrar as ocorrências e avarias;
V - acompanhar o número de deslocamentos, viagens, 
itinerários, quilometragem e desempenho dos veículos 
sob sua responsabilidade, providenciando relatório de 
custos por veículo e por unidade solicitante;
VI - executar a política relativa à gestão de recursos 
materiais e de patrimônio, estabelecendo normas para 
os demais setores e unidades da SESAP;
VII - dirigir o uso e a movimentação de materiais, in-
sumos e bens móveis das unidades da SESAP, obser-
vadas as diretrizes emanadas pelas Unidades Locais e 
pelos Distritos Sanitários;
VIII - elaborar normas e controlar a logística de supri-
mento da SESAP;
IX - dirigir os sistemas informatizados de controle de 
estoques de materiais e equipamentos;
X – acompanhar a elaboração de projetos para cons-
trução e/ou reformas de unidades da rede municipal 
de saúde;
XI – dirigir o acompanhamento, controle e fiscalização 
da execução de obras tanto de reformas, quanto de 
novas edificações, buscando compatibilidade com os 
projetos aprovados e com a legislação vigente, no âm-
bito de sua competência; e

XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de 
Saúde, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Logística será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Art. 35. O Assessor de Contratos e Convênios, direta-
mente subordinado ao Diretor de Logística, exercerá 
função de assessoramento, nível I, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar a elaboração dos termos aditivos refe-
rentes às alterações contratuais necessárias e devida-
mente aprovadas pelo Secretário Municipal de Saúde;
II – assessorar na organização do banco de dados dos 
contratos, atas de registros de preço, convênios e par-
cerias firmadas, de acordo com a lei 1309/14, com as 
informações necessárias ao gerenciamento (número 
contrato, nome da empresa, objeto, valor do contrato, 
prazo de vigência, nome do gestor fiscal, etc.);
III - acompanhar a execução dos contratos adminis-
trativos;
IV - articular-se com as unidades da Secretaria Munici-
pal de Saúde, visando o acompanhamento e avaliação 
dos convênios e contratos administrativos;
V - assessorar as diversas áreas da Secretaria Muni-
cipal de Saúde na elaboração de planos de trabalho 
padronizados pelo Governo do Estado e Ministério da 
Saúde, visando à captação de recursos destinados ao 
custeio e investimentos das unidades de saúde do 
município;
VI - fornecer à ao setor responsável pela Programação 
e Execução Orçamentária os dados necessários e sufi-
cientes para a elaboração do orçamento, visando à in-
clusão das contrapartidas de convênios federais e es-
taduais e a previsão dos recursos federais e estaduais;
VII - zelar pelo fiel cumprimento de acordos, contratos 
e convênios;
VIII - participar de reuniões colegiadas, através de 
representação, sempre que convocado, colaborando 
para a solução de problemas pertinentes à sua área;
IX - assessorar os responsáveis pelos processos licita-
tórios, convênios e parcerias dentro de suas responsa-
bilidades, conforme previsto em Instrução Normativa 
específica; e
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Logística, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Contratos e 
Convênios será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 36. O Assessor Executivo, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Logística, exercerá função de as-
sessoramento, nível III, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Prestar assessoria junto à Diretoria de Logística e 
chefias da pasta;
II – assessorar nos compromissos assumidos pela Di-
retoria de Logística; e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Logística, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA CHEFIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO
Art. 37. O Chefe de Almoxarifado e Patrimônio, dire-
tamente subordinado ao Diretor de Logística, exercerá 
função de chefia, nível III, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:

I - Zelar pela organização física, sinalização do am-
biente e procedimentos de estocagem e dispensação 
de itens, observando prazos de armazenagem dos 
produtos, segundo as Normas de Manuseio, Embala-
gem e Armazenamento e Legislações vigentes.
II - elaborar programação, definir datas de ressupri-
mento e controlar estoques;
III - executar a política relativa à gestão de recursos 
materiais e patrimônio, estabelecendo normas para os 
demais setores e unidades da SESAP;
IV - instruir processo administrativo para promover 
alterações patrimoniais;
V - participar das “comissões de acompanhamento e 
controle” físico do patrimônio mobiliário operantes nas 
unidades da SESAP;
VI – chefiar o uso e movimentação de materiais, in-
sumos e bens móveis das unidades da SESAP, obser-
vadas as diretrizes emanadas pelas Unidades Locais e 
pelos Distritos Sanitários;
VII - chefiar as ações pertinentes ao recebimento de 
materiais de consumo e permanente, providenciando 
suas classificações e a codificações adequadas, além 
de conferi-los, de acordo com suas especificações e 
características constantes na Autorização de Forneci-
mento e na Nota Fiscal;
VIII - chefiar o registro, controle, avaliação e conser-
vação dos bens públicos municipais disponibilizados 
para a SESAP; e
IX - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Logística, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Almoxarifado e 
Patrimônio será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior.

DA CHEFIA DE TRANSPORTE SANITÁRIO
Art. 38. O Chefe de Transporte Sanitário, diretamente 
subordinado ao Diretor de Logística, exercerá função 
de chefia, nível III, sendo cargo de confiança, de pro-
vimento em comissão, de livre nomeação e exonera-
ção pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deve-
rá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Prestar serviços de apoio logístico aos setores da 
SESAP em todos os níveis de atuação;
II - controlar o fluxo de veículos e manutenção da fro-
ta da SESAP;
III - chefiar as atividades da Central de Veículos, oti-
mizando tempo e custo e elaborando escala de atendi-
mentos aos setores e unidades solicitantes;
IV - implementar rotinas administrativas de manuten-
ção preventiva da frota, bem como a manutenção da 
regularidade dos documentos de licenciamento dos 
veículos oficiais;
V - receber e encaminhar as Notificações de Infração 
de Trânsito, relativas à frota, ao Setor responsável 
para avaliação e possível defesa ou responsabilização;
VI - supervisionar e controlar em pátios próprios, a 
guarda de veículos oficiais locados e cedidos;
VII - providenciar medidas necessárias, no caso de 
acidentes e abalroamentos que envolvam veículos ofi-
ciais e registrar as ocorrências e avarias;
VIII - receber e supervisionar relatórios diários refe-
rentes à movimentação de veículos oficiais no atendi-
mento às demandas da SESAP;
IX - tomar as ações necessárias para requerer a subs-
tituição de veículos que apresentem problemas me-
cânicos ou outros que estejam interferindo no bom 
andamento das ações; 
X - recepcionar os veículos oficiais, vistoriando as con-
dições físicas ao final do expediente; 
XI - manter o controle das carteiras de habilitação dos 
motoristas de veículos, de acordo com legislação vi-
gente; e
XII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Logística, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Transporte Sani-
tário será exercido por agente público com graduação 
de nível superior.
DA CHEFIA DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO

Art. 39. O Chefe de Tratamento Fora de Domicílio, 
diretamente subordinado ao Diretor de Logística, 
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exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - elaborar protocolos e fluxo de atendimento para 
Tratamento Fora do Município;
II - prestar atendimento humanizado aos pacientes;
III - chefiar a marcação de exames, consultas e cirur-
gias, através da central de marcação em Belo Horizon-
te, consórcio de saúde, sistema SUS fácil, hospitais de 
referência e outros quando existir;
IV - acompanhar a Programação Pactuada Integrada 
(PPI) e auxiliar o responsável pelo remanejamento, 
quando for solicitado;
V - elaborar relatório mensal analítico e financeiro dos 
atendimentos realizados fora do município;
VI - elaborar e aplicar pesquisa de satisfação do usu-
ário do SUS;
VII - conferir relatórios e notas fiscais dos serviços 
terceirizados; e
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Logística, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Tratamento Fora 
de Domicílio será exercido por agente público com 
graduação de nível superior.

DA CHEFIA DE INFRAESTRUTURA
Art. 40. O Chefe de Infraestrutura, diretamente su-
bordinado ao Diretor de Logística, exercerá função de 
Chefia, nível IV, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Acompanhar, controlar e fiscalizar a execução de 
obras tanto de reformas, ampliações e adequações 
quanto de novas edificações, buscando compatibilida-
de com os projetos aprovados;
II - chefiar ações para definição de requisitos de pro-
jetos e acompanhar a sua elaboração para construção 
e/ou reformas, ampliações e adequações de todas as 
unidades da rede municipal de saúde, no âmbito de 
sua competência;
III - providenciar reparos, reformas e adequações em 
todas as unidades da SMS, mantendo-as sempre em 
plenas condições de funcionamento;
IV - chefiar os contratos de obras e manutenção firma-
dos pela SESAP; e
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor de Logística, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Infraestrutura 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 41. Os cargos criados por esta Lei são de recruta-
mento amplo e livre nomeação pelo Prefeito, observa-
do o disposto na Lei Municipal nº 4.893, de 11 de se-
tembro de 2018, quanto aos requisitos para ingresso 
e quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos.
Art. 42. O organograma da Secretaria Municipal de 
Saúde se encontra especificado no Anexo I, e os ven-
cimentos, níveis funcionais e requisitos para provi-
mento dos cargos ora instituídos são estabelecidos no 
Anexo II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 43. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2019.
Art. 44. A alínea “g” do inciso I do art. 1º e o inciso IX 
do art. 3º, da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 
2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Inciso I – (...)
(...)
d) Secretaria Municipal de Saúde - SESAP;
(...)
Art. 3º (...)

(...)
X – Secretário Municipal de Saúde;
(...)”
Art. 45. Ficam extintos os cargos de provimento em co-
missão de: Coordenador de Apoio ao Gabinete; Coor-
denador de Gestão de Contratos e Convênios; Gerente 
de Ouvidoria; Coordenador Administrativo-Financeira 
do Fundo Municipal de Saúde; Gerente de Tesouraria; 
Gerente de Empenhos; Coordenador Administrativo-
Financeira do Fundo Municipal de Assistência Social; 
Assessor Técnico; Gerente de Apoio Administrativo; 
Chefe de Apoio Operacional; Subsecretário Adjunto; 
Coordenador de   Projetos;  Coordenador  do  Sistema  
de  Metas  da  Vigilância  Sanitária;  Subsecretário  de 
Promoção e Ações em Saúde; Coordenador de Saúde 
Mental; Gerente do Centro de Atenção Psicossocial – 
CAPS; Gerente de Residência Terapêutica e Unidade de 
Acolhimento Infanto-Juvenil; Coordenador de Vigilân-
cia em Saúde; Gerente de Vigilância Sanitária; Geren-
te do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
– CEREST; Coordenador de Assistência Farmacêutica; 
Coordenador de Atenção Primária; Coordenador de 
Atenção Especializada; Coordenador do Laboratório 
Municipal; Gerente do Centro de Reabilitação; Gerente 
do Serviço de Transporte Sanitário; Chefe do Serviço 
de Logística; Subsecretário de Regulação e Planeja-
mento Assistencial; Coordenador do SIMACRA; Chefe 
do Serviço do Complexo Regulador; Chefe do Serviço 
de Controle, Avaliação e Monitoramento; Chefe do 
Serviço de Planejamento e Programação Assistencial; 
Chefe do Serviço de Informação em Saúde; Chefe de 
Serviço de Governança Regional; Chefe de Serviço de 
Tratamento Fora do Domicílio; Assessor Especial, em 
número de 03 (três) e Assessor Jurídico, constantes 
da atual estrutura orgânica da Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS.
Art. 46. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o art. 4º e o Anexo I da Lei Delegada nº 77, 
de 14 de fevereiro de 2014; e os artigos 1º, 2º, 4º, 
5º, 6º, 7º, 8º, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25 
e 26 do Decreto nº 7.837, de 05 de agosto de 2015.
Art. 47. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 094/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE

ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DA DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE

  
 

 

 

 
 

 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento do 

Cargo 

Secretário Municipal de Saúde Pública 
- SESAP 

Agente 
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Gabinete Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor Executivo Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor de Auditoria da Saúde Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor de Imunização Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Diretor Adjunto da SESAP Direção II Superior 
completo R$ 6.300,00 

 Diretor do Fundo Municipal de 
Saúde Direção V Superior 

completo R$ 4.200,00 

  Chefe de Tesouraria Chefia II Superior 
completo R$ 3.600,00 

  Chefe de Empenhos Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Diretor de Vigilância e Ações de 
Saúde Direção III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Assessor Executivo Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Atenção Primária Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Assessor Executivo Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 

   Chefe de Assistência 
Farmacêutica Chefia I Superior 

completo R$ 4.200,00 

   Chefe de Apoio a Atenção 
Primária Chefia III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Atenção Especializada Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Chefe de Saúde Mental Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Chefe do CAPS Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   Chefe do CAPS Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   Chefe do CAPS Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   
Chefe das Residências 
Terapêuticas e da Unidade de 
Acolhimento 

Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Vigilância Sanitária Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Chefe de Vigilância em Saúde Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Chefe do CEREST Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 
 

 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento do 

Cargo 

Secretário Municipal de Saúde Pública 
- SESAP 

Agente 
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Gabinete Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor Executivo Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor de Auditoria da Saúde Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

 Assessor de Imunização Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Diretor Adjunto da SESAP Direção II Superior 
completo R$ 6.300,00 

 Diretor do Fundo Municipal de 
Saúde Direção V Superior 

completo R$ 4.200,00 

  Chefe de Tesouraria Chefia II Superior 
completo R$ 3.600,00 

  Chefe de Empenhos Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Diretor de Vigilância e Ações de 
Saúde Direção III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Assessor Executivo Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Atenção Primária Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Assessor Executivo Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 

   Chefe de Assistência 
Farmacêutica Chefia I Superior 

completo R$ 4.200,00 

   Chefe de Apoio a Atenção 
Primária Chefia III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Atenção Especializada Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Chefe de Saúde Mental Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Chefe do CAPS Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   Chefe do CAPS Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   Chefe do CAPS Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   
Chefe das Residências 
Terapêuticas e da Unidade de 
Acolhimento 

Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Vigilância Sanitária Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Chefe de Vigilância em Saúde Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Chefe do CEREST Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Distrito Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 
 

 

 
Diretor do Sistema de Auditoria, 
Controle, Regulação e Avaliação 
(SIMACRA) 

Direção III Superior 
completo R$ 5.400,00 

  Assessor Executivo Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 

  Chefe de Regulação em Saúde Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Assessor de Controle de 
Internação Hospitalar Assessoramento IV Médio completo R$ 2.400,00 

   Assessor de Procedimentos 
Eletivos e Exames Assessoramento IV Médio completo R$ 2.400,00 

   Chefe do Complexo 
Regulador Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 

  Chefe de Planejamento Chefia I Superior 
completo R$ 4.200,00 

   Chefe de Informação em 
Saúde Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 

 Diretor de Logística Direção III Superior 
completo R$ 5.400,00 

  Assessor de Contratos e 
Convênios Assessoramento I Superior 

completo R$ 4.200,00 

  Assessor Executivo Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Almoxarifado e 
Patrimônio Chefia III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Transporte Sanitário Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Tratamento Fora de 
Domicílio Chefia III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Infraestrutura Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 
 

 
 
 LEI Nº 5.004

“Dispõe sobre a nova estrutura organizacional e as 
atribuições dos cargos comissionados da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Obras Públicas de 
que trata o art. 1º, inciso I, alínea “m” da Lei Delegada 
nº 31, de 25 de janeiro de 2013,  tem por finalidade 
planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, contro-
lar e avaliar as ações relativas à política de desenvolvi-
mento da infraestrutura urbana e obras públicas, além 
da regulação e controle urbanístico visando a um or-
denamento social justo e ecologicamente equilibrado 
e ao pleno cumprimento da função social da proprie-
dade e ao bem-estar da população.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Obras Públicas com-
preende:
I - Órgãos Superiores:
a) Secretaria Municipal de Obras Públicas:
b) Chefia de Gabinete:
1 - Assessoria de Expediente.
c) Diretoria Adjunta da SEMOP:
1 - Assessoria Executiva da Diretoria Adjunta da SE-
MOP
2 - Chefia de Contratos e Convênios;
2.1– Assessor Administrativo;
3 – Chefia de Interlocução com Órgãos Governamen-
tais;
3.1 – Assessor Executivo;
4 – Chefia do Serviços dos Cemitérios Municipais;
II - Unidades Organizacionais:
a) Diretoria do Serviço Operacional (Pedreira):
1 - Assessoria Executiva;
2 - Chefia de Expediente;
3 - Chefia de Obras Públicas;
3.1 – Assessoria de Serviços de Parques e Jardins; 
3.2 – Assessoria de Serviços de Drenagem;
3.3 – Assessoria de Serviços de Pavimentação; 
4 - Chefia de Suporte Operacional;
4.1- Assessoria de Produção;
4.2- Assessoria de Suporte Técnico;
5 - Chefia de Logística;
6 - Chefia de Mecânica;
6.1 – Assessoria de Máquinas Pesadas;
7 - Chefia Distrital;
b) Diretoria de Limpeza Urbana:
1 - Chefia do Serviço de Limpeza Urbana;
2 - Chefia do Serviço de Coleta;
3 - Chefia do Serviço de Varrição;
c) Diretoria de Regulação Urbana:
1 - Assessoria de Regulação Urbana;
2 - Assessoria Executiva;
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3 - Chefia de Atendimento ao Público;
3.1 - Assessoria de Atendimento ao Público;
3.2 - Assessoria de Processos Eletrônicos;
4 - Chefia de Controle Documental;
5 - Chefia de Fiscalização;
5.1 - Assessoria de Fiscalização;
d) Diretoria de Infraestrutura:
1 - Assessoria Executiva;
2 - Assessoria de Infraestrutura;
3 - Chefia de Monitoramento de Assuntos Estratégicos.

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Art. 3º Ao Secretário Municipal de Obras Públicas, 
agente político diretamente subordinado ao Prefeito, 
de recrutamento amplo, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, com atribuição de 
coordenar, orientar, conservar, executar, fiscalizar e 
inspecionar sobre assuntos relacionados com planos e 
programas do governo municipal, no que concerne a 
obras e serviços públicos, obedecidos preceitos legais 
e regulares, compete:
I - Dirigir os órgãos administrativos da SEMOP no 
exercício de suas atribuições que lhe são expressa-
mente delegadas;
II - definir, executar e avaliar a política municipal de 
obras e serviços rurais e urbanos, em consonância 
com o plano de governo e demandas dos benefici-
ários;
III - dirigir as atividades relacionadas à área de servi-
ços de obras em áreas rurais e urbanas, provendo a 
sua execução, fiscalização e qualidade;
IV - monitorar as solicitações dos munícipes;
V - prover condições para a manutenção de vias, além 
da realização de obras e demais demandas;
VI - zelar pela manutenção de máquinas e pelo contro-
le de peças e seus estoques;
VII - manter estreita relação e vínculo de comunicação 
com todas as secretarias, visando a boa gestão, comu-
nicação e eficácia do serviço público;
VIII - supervisionar as solicitações de materiais, insu-
mos e reformas;
IX - fiscalizar a execução dos trabalhos desenvolvidos 
por empresas contratadas; 
X - encaminhar denúncias contra servidores da SEMOP 
à Controladoria Geral do Município; e
XI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe do Executivo.
Parágrafo único. O cargo de Secretário de Municipal 
de Obras Públicas será exercido por agente político 
com graduação de nível superior, preferencialmente 
em Engenharia Civil ou Arquitetura.

DA CHEFIA DE GABINETE
Art. 4º O Chefe de Gabinete, diretamente subordi-
nado ao Secretário de Municipal de Obras Públicas, 
exercerá função de chefia, nível VII, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - acompanhar e monitorar as disposições administra-
tivas dos servidores da Secretaria, como férias, resci-
sões, boletins de frequência e de ponto;
II - ocupar-se dos expedientes internos, monitora-
mento de protocolos; controle de demandas internas; 
controle da agenda do Secretário Municipal de Obras 
Públicas; 
III - chefiar, acompanhar e fiscalizar a abertura de so-
licitação de Ordens de Serviços (OS), desde o balcão 
de atendimento até o encerramento, para subsidiar o 
Secretário Municipal;
IV - prestar informações à Ouvidoria Geral do Muni-
cípio;
V - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário de Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Gabinete será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA ASSESSORIA DE EXPEDIENTE
Art. 5º O Assessor de Expediente, diretamente subor-
dinado ao Chefe de Gabinete, exercerá função de as-
sessoramento, nível VII, sendo cargo de confiança, de 

provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar a Chefia de Gabinete nos atendimentos 
do Secretário Municipal;
II - assessorar a Chefia de Gabinete no monitoramen-
to de ordens de serviços (OS);
III - assessorar a Chefia de Gabinete na pesquisa e 
coleta das informações a serem prestadas, por ela, à 
Ouvidoria Geral do Município 
IV - assessorar a Chefia de Gabinete no controle de 
demandas solicitadas; e
V - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Gabinete.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Expedien-
te será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA DIRETORIA ADJUNTA DA SEMOP
Art. 6º O Diretor Adjunto da SEMOP, diretamente su-
bordinado ao Secretário Municipal de Obras Públicas, 
exercerá função de direção, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dirigir os serviços da Secretaria, assegurando e ga-
rantindo seu bom funcionamento administrativo; 
II - monitorar, acompanhar, planejar e executar assun-
tos referentes às demandas públicas, aos protocolos e 
aos recursos humanos da SEMOP;
III - subsidiar e dar suporte ao Secretário Municipal de 
Obras Públicas, em assuntos relacionados às mídias, 
às audiências Ministeriais e a elaboração de Notas téc-
nicas pertinentes;
IV - mapear e organizar os serviços realizados pelos 
setores administrativos, lotados na sede da SEMOP;
V - monitorar e fiscalizar o andamento de processos 
de Licitações; 
VI - monitorar a fiscalizar o andamento de contratos 
e convênios; e
VII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Diretor Adjunto da SEMOP 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior, preferencialmente Bacharel em Direito.
DA ASSESSORIA EXECUTIVA DO DIRETOR ADJUNTO 

DA SEMOP
Art. 7º O Assessor Executivo do Diretor Adjunto da 
SEMOP, diretamente subordinado ao Diretor Adjunto 
da SEMOP, exercerá função de assessoramento, nível 
I, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor Adjunto da SEMOP no cum-
primento das disposições legais e administrativas, da 
organização e do controle do funcionamento da Se-
cretaria;
II - dar suporte a execução dos trabalhos dos demais 
membros da SEMOP;
III - manter a organização e controle de contatos, se-
jam com servidores, munícipes, órgãos de serviço pú-
blico e outras instituições públicas ou privadas, aten-
dendo a consultas, prestando informações e coletando 
dados relacionados com sua área de trabalho; 
IV - executar os demais atos e medidas relacionados 
com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de 
expedientes próprios;
V - participar de reuniões visando à interação da SE-
MOP junto às partes interessadas;
VI - assessorar o Diretor Adjunto da SEMOP nas pes-
quisas de matérias administrativas pertinentes a sua 
área de atuação;
VII - preencher documentos; preparar relatórios, for-
mulários, planilhas e prontuário;
VIII - acompanhar processos administrativos, cum-
prindo todos os procedimentos necessários referentes 
aos mesmos;
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 

pelo Diretor Adjunto da SEMOP.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo do 
Diretor Adjunto da SEMOP será exercido por agente 
público com graduação de nível superior.

DA CHEFIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Art. 8º O Chefe de Contratos e Convênios, diretamen-
te subordinado ao Diretor Adjunto da SEMOP, exercerá 
função de chefia, nível I, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar todas as disposições legais pertinentes ao 
bom funcionamento da SEMOP, nos seguintes setores:
a) Planejamento:
1 - mapear as metas da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
e do Plano Plurianual (PPA), além de acompanhar suas 
execuções;
2 - contribuir na elaboração da proposta de LOA;
b) Licitações:
1 - elaborar Termos de Referência para abertura de 
processos licitatórios;
2 - acompanhar processos licitatórios;
c) Gestão de contratos:
1 - acompanhar execução física e financeira contratual 
(fornecimento de bens e serviços e medições perti-
nentes);
2 - finalizar contratos, acompanhando a instrução da 
documentação pertinente;
3 - assegurar o encaminhamento das informações 
para os órgãos de controle governamentais, quando 
o contrato envolver obras;
d) Atas de Registro de Preços (ARP):
1 - assessorar o Secretário Municipal de Obras Públi-
cas na formalização das ARP e no acompanhamento 
da instrução da documentação pertinente;
2 - acompanhar execução física e financeira contratual 
(fornecimento de bens e serviços e medições perti-
nentes);
e) Convênios:
1 - assessorar o Secretário Municipal de Obras Públi-
cas na formalização dos convênios;
2 - assessorar o Secretário Municipal de Obras Públi-
cas no acompanhamento da instrução da documenta-
ção pertinente;
3 - acompanhar execução física e financeira contratual 
(fornecimento de bens e serviços e medições perti-
nentes);
II - Acompanhar as ações jurídicas envolvendo a SE-
MOP, quanto a demandas apresentadas pelo Secretá-
rio Municipal de Obras Públicas; e
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor Adjunto da SEMOP.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Contratos e 
Convênios será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior, preferencialmente Bacharel 
em Direito.

DA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA
Art. 9º O Assessor Administrativo do Chefe de Contra-
tos e Convênios, diretamente subordinado ao chefe de 
Contratos e Convênios, exercerá função de assessora-
mento, nível VII, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o chefe de Contratos e Convênios a 
cumprir todas as disposições legais pertinentes ao 
bom funcionamento da SEMOP, referente aos serviços 
administrativos pertinentes, organizando e controlan-
do sua execução;
II - executar os demais atos e medidas relacionados 
com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de 
expedientes próprios;
III - assessorar o chefe de Contratos e Convênios nas 
pesquisas de matérias administrativas e jurídicas per-
tinentes a sua área de atuação;
IV - preencher documentos; preparar relatórios, for-
mulários, planilhas e prontuário;
V - acompanhar processos administrativos, cumprindo 
todos os procedimentos necessários referentes aos 
mesmos;
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VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo chefe de Contratos e Convênios.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Administrativo 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA CHEFIA DE INTERLOCUÇÃO COM ÓRGÃOS 
GOVERNAMENTAIS

Art. 10. O Chefe de Interlocução com Órgãos Governa-
mentais, diretamente subordinado ao Diretor Adjunto 
da SEMOP, exercerá função de chefia, nível II, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Cumprir e fazer cumprir todas as disposições legais 
pertinentes ao bom funcionamento da SEMOP;
II - chefiar a organização e controle a tramitação de 
documentos, de forma a assegurar ações, entre os di-
versos setores da administração;
III - chefiar o acompanhamento e monitoramento da 
interlocução com órgãos governamentais e no geren-
ciamento de sistemas governamentais; e
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo diretor adjunto da SEMOP.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Interlocução 
Governamental será exercido por agente público com 
graduação de nível superior, preferencialmente Bacha-
rel em Direito.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 11. O Assessor Executivo do Chefe de Interlocu-
ção Governamental, diretamente subordinado ao Che-
fe de Interlocução Governamental, exercerá função de 
assessoramento, nível VII, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar o chefe de Interlocução Governamental 
a cumprir todas as disposições legais pertinentes ao 
bom funcionamento da SEMOP, referente aos serviços 
pertinentes;
II - executar os demais atos e medidas relacionados 
com suas finalidades, inclusive quanto ao preparo de 
expedientes próprios;
III - assessorar o chefe de Interlocução Governamen-
tal nas pesquisas de matérias administrativas e jurídi-
cas pertinentes a sua área de atuação;
IV - preencher documentos; preparar relatórios, for-
mulários, planilhas e prontuário;
V - acompanhar processos administrativos do setor, 
cumprindo todos os procedimentos necessários refe-
rentes aos mesmos;
VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Interlocução Governamental.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA CHEFIA DO SERVIÇO DOS CEMITÉRIOS MUNI-
CIPAIS

Art. 12. O Chefe do Serviços dos Cemitérios Munici-
pais, diretamente subordinado ao Diretor Adjunto da 
SEMOP, exercerá função de chefia, nível V, sendo car-
go de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Cumprir, fazer cumprir e fiscalizar as disposições 
legais e regulamentos gerais, bem como as ordens 
dos seus superiores quanto aos serviços de recepção 
e inumação de cadáveres; 
II - responsabilizar-se pelo serviço de registro e ex-
pediente geral em livros de registros de inumações, 
exumações, trasladações e concessões de terrenos 
e quaisquer outros considerados necessários ao bom 
funcionamento dos serviços;
III - zelar pelo patrimônio municipal disponibilizado 
nos Cemitérios Municipais;
IV - realizar atendimento ao público sobre os servi-
ços de capelania de velórios e localização de túmulos, 

dentre outros;
V - garantir o correto andamento das atividades dos 
Cemitérios Municipais da Boa Morte e do Santo An-
tônio;
VI - auxiliar os Contribuintes na localização de sepul-
turas;
VII - chefiar os serviços de abertura de covas, sepulta-
mentos, confecção de lajes;
VIII - promover o bom andamento dos serviços de 
sepultamento;
IX - assegurar a correção dos procedimentos de exu-
mação cadáveres, cumprindo as regulamentações es-
pecíficas, acompanhado das autoridades pertinentes;
X - prover meios para transporte de caixões;
XI - manter limpos e capinados os Cemitérios Munici-
pais da Boa Morte e do Santo Antônio;
XII - controlar a abertura e fechamento dos portões 
dos Cemitérios Municipais da Boa Morte e do Santo 
Antônio e, consequentemente, o horário de visita do 
público;
XIII - zelar pela conservação de materiais e equipa-
mentos de trabalho;
XIV - solicitar e controlar estoque dos Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) pertinentes às atividades 
desenvolvidas nos Cemitérios Municipais da Boa Morte 
e do Santo Antônio;
XV - notificar a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento quanto ao surgimento de 
animais mortos nos Cemitérios Municipais da Boa Mor-
te e do Santo Antônio;
XVI - gerir as atividades dos servidores que exercem 
funções nos Cemitérios Municipais da Boa Morte e do 
Santo Antônio; e
XVII - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Secretário Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Chefe dos Serviços dos 
Cemitérios Municipais será exercido por agente públi-
co com nível médio completo.

DA DIRETORIA DO SERVIÇO OPERACIONAL (PE-
DREIRA)

Art. 13. O Diretor do Serviço Operacional (Pedreira), 
diretamente subordinado ao Secretário Municipal de 
Obras Públicas, exercerá função de direção, nível III, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir os serviços das equipes administrativa, de al-
moxarifado, de logística, de mecânica, de ferramental 
e de oficinas, introduzindo modelos de gerenciamento 
de serviços, otimizando processos, zelando pela efi-
ciência na execução de projetos, reduzindo custos e 
readequando rotinas;
II - dar suporte ao Secretário Municipal de Obras Pú-
blicas na solução de problemas estratégicos e de ges-
tão na área sob sua responsabilidade;
III - dar suporte a outras atividades desenvolvidas 
pela da Secretaria de Obras, dentro de suas atribui-
ções;
IV – gerir os servidores que estão sob sua subordi-
nação, dando-lhes as devidas atribuições, para cada 
atividade a ser desenvolvida; 
V - dirigir a fiscalização dos servidores em obra ou 
serviço público;
VI - analisar e deliberar a requisição de materiais ne-
cessários, de acordo com o trabalho, fiscalizando o 
controle de emprego e consumo dos mesmos;
VII - dirigir fiscalização da utilização dos equipamen-
tos e ferramentas do setor;
VIII - acompanhar e fiscalizar o uso de equipamentos 
de proteção individual (EPI), pelos servidores sob sua 
responsabilidade; 
IX - exigir os registros relativos ao trabalho durante a 
após as execuções;
X -  fiscalizar os serviços de manutenção preventiva e 
corretiva das máquinas e equipamentos e, após exe-
cutados, efetuar os testes necessários, junto ao setor 
competente; 
XI - fiscalizar a adoção de medidas de segurança re-
comendadas para a operação e estacionamento das 
máquinas; 

XII - exigir do setor responsável, o registro, segundo 
normas estabelecidas, dos dados e das informações 
sobre trabalhos realizados, consumo de combustível, 
consertos e outras ocorrências; 
XIII - acompanhar e fiscalizar a rastreabilidade e o 
mapeamento das atividades desenvolvidasno Serviço 
Operacional, por meio do lançamento das informações 
referentes ao cumprimento das Ordens de Serviço em 
sistema específico;
XIV - dirigir a conferência do estoque, com o exame 
periódico do volume de mercadorias e o cálculo das 
necessidades futuras para reposição de estoques;
XV - dirigir a organização do armazenamento de pro-
dutos e materiais, a identificação e a disposição ade-
quadas, visando uma estocagem racional;
XVI - dirigir os serviços de registros dos materiais sob 
guarda nos depósitos, certificando-se dos dados nos 
sistemas de computador ou em livros, fichas e mapas 
apropriados;
XVII - dirigir a conferência de inventários e balanços 
periódicos do almoxarifado
XVIII - monitorar o uso das ferramentas nos serviços 
realizados;
XIX - planejar equipes de trabalho e recursos para a 
execução de atividades dos setores de expedição e 
logística, de acordo com custo, qualidade, segurança 
e prazo estabelecidos;
XX - dirigir e organizar a mão de obra necessária para 
a execução das diversas atividades desenvolvidas pel-
Secretaria, com envolvimento das instalações, maqui-
nário e ferramental da Pedreira; 
XXI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Diretor do Serviço Ope-
racional da Pedreira será exercido por agente público 
com graduação de nível superior, preferencialmente 
em Engenharia Civil.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA 
Art. 14. O Assessor Executivo, diretamente subor-
dinado ao Diretor do Serviço Operacional, exercerá 
função de assessoramento, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar a Diretoria do Serviço Operacional, em 
todos os assuntos pertinentes à execução de obras, 
por ela determinados;
II - assessorar a Diretoria, na fiscalização das atribui-
ções de servidores em determinada obra, nas suas 
distribuições e nas coordenações das suas atividades;
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo (Pe-
dreira) será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior, preferencialmente em Engenha-
ria Civil.

DA CHEFIA DE EXPEDIENTE 
Art. 15. O Chefe de Expediente, diretamente subordi-
nado ao Diretor do Serviço Operacional, exercerá fun-
ção de chefia, nível VI, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Responsabilizar-se pela requisição de materiais ne-
cessários, de acordo com o trabalho, controlando o 
emprego e consumo dos mesmos, encaminhando-a ao 
Diretor do Serviço Operacional;
II - acompanhar e registrar as atividades diárias das 
equipes supervisionar e auxiliar as tarefas individuais 
dos servidores, orientando no que se fizer necessário;
III - executar a elaboração das escalas de pessoal, 
que labora em serviço interno na Pedreira, adequando 
o quadro à necessidade do setor, e repassando ao Di-
retor do serviço Operacional;
IV- executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Expediente 
(Pedreira) será exercido por agente público com nível 
médio completo.
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DA CHEFIA DE OBRAS PÚBLICAS
Art. 16. O Chefe de Obras Públicas, diretamente su-
bordinado ao Diretor do Serviço Operacional, exercerá 
função de chefia nível IV, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar, acompanhar e fiscalizar todas as obras pú-
blicas, realizadas sob sua responsabilidade;
II - executar a elaboração das escalas de pessoal, que 
labora em serviço externo, adequando o quadro à ne-
cessidade da obra e repassando ao Diretor do Serviço 
Operacional;
III - chefiar o monitoramento dos materiais necessá-
rios, seus consumos e utilizações;
IV - monitorar a utilização dos equipamentos e res-
ponsabilizar-se por sua guarda;
V - dirigir-se ao Diretor do Serviço Operacional, quan-
do necessário, para presença in loco, para análise e 
deliberações de pendências;
VI - exigir dos servidores sob sua responsabilidade o 
uso de equipamentos de proteção individual (EPI);
VII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Obras Públicas 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE PARQUES E 
JARDINS

Art. 17. O Assessor de Serviços de Parques e Jardins, 
diretamente subordinado ao Chefe de Obras Públicas, 
exercerá função de assessoramento, nível VI, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - acompanhar, executar e fiscalizar a execução de 
preparos de canteiros e sementeiras em jardins, pra-
ças, parques e logradouros públicos; plantio e replan-
tio e os serviços de adubagem, irrigação e enxerto; 
poda de árvores; colaborar na preparação de registros 
relativos ao trabalho;
II - requisitar ao Chefe de Obras Públicas o material 
necessário aos trabalhos
III - acompanhar e fiscalizar a execução de capi-
nas e roçamentos em terrenos e logradouros públi-
cos; preparação de  argamassa, concreto, quebras 
de pavimentos, aberturas e fechamentos de  valas; 
carregamentos e descarregamento de veículos, empi-
lhamento de  mercadorias; transportes de materiais, 
móveis, equipamentos e ferramentas; limpezas de fer-
ramentas e equipamentos dos materiais de trabalho 
da equipe; mira e estacas nos trabalhos de topografia; 
preparação de adubos de terras para plantio, podas de  
gramas e árvores e remoção de entulhos;
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Serviços de 
Parques e Jardins será exercido por agente público 
com nível médio completo.

DA ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE DRENAGEM
Art. 18. O Assessor de Serviços de Drenagem, direta-
mente subordinado ao Chefe de Obras Públicas, exer-
cerá função de assessoramento, nível VI, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução de rede de 
água pluvial, escavação, instalação e assentamento de 
manilhas ou tubos de concreto, nivelamento e com-
pactação do volume de terra, construção de bueiros e 
instalação de vigotas.
II - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Obras Públicas
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Serviços de 
Drenagem será exercido por agente público com nível 
médio completo.
DA ASSESSORIA DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 

Art. 19 O Assessor de Serviços de Pavimentação, di-
retamente subordinado ao Chefe de Obras Públicas, 
exercerá função de assessoramento, nível VI, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Acompanhar e fiscalizar a execução de preparos de 
superfícies a serem pavimentadas; pavimentação de 
superfícies, assentamento de pedras e elementos de 
concreto pré-moldado; assentamento de meios-fios; 
execução de trabalhos de manutenção e recuperação; 
orientação dos servidores que auxiliem na execução 
de atribuições típicas da classe; recebimento de ma-
teriais e equipamentos; quebras de pedras para obras 
de calçamento e construção civil; 
II - acompanhar e fiscalizar a execução de escavação, 
terraplenagem e nivelamento de solos;  serviços de 
construção, pavimentação e conservação de vias; car-
regamento e descarregamento de materiais; limpeza 
e lubrificação de máquinas e seus implementos, de 
acordo com as instruções de manutenção do fabrican-
te; acompanhar os serviços de manutenção preventiva 
e corretiva da máquina e seus implementos e, após 
executados, efetuar os testes necessários; por em 
práticas medidas de segurança recomendadas para 
a operação e estacionamento da máquina; dados e 
informações sobre trabalhos realizados, consumo de 
combustível, consertos e outras ocorrências; 
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Serviços de 
Pavimentação será exercido por agente público com 
nível médio completo.

DA CHEFIA DE SUPORTE OPERACIONAL 
Art. 20. O Chefe de Suporte Operacional, diretamen-
te subordinado ao Diretor do Serviço Operacional, 
exercerá função de chefia, nível V, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar e monitorar o recebimento de produtos e 
equipamentos, dando suas, entradas, baixas, distri-
buições, estocagens, direcionamento e lançamentos 
dessas informações em sistema específico, permitindo 
a rastreabilidade dos  produtos/equipamentos; 
II - chefiar o controle de materiais de acordo com a 
atividade, o consumo e a utilização dos mesmos;
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional;
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Suporte Ope-
racional será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA ASSESSORIA DE PRODUÇÃO
Art. 21. O Assessor de Produção, diretamente subor-
dinado ao Chefe de Suporte Operacional, exercerá 
função de assessoramento, nível VI, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe de Suporte Operacional na 
produção por lotes, prazos de validades e armazena-
mentos.
II - assessorar na implementação do plano operacio-
nal, considerando as demandas de produtos, capaci-
dade produtiva dos servidores, obedecendo o plano de 
racionalização, de redução de custos e planejamento;
III - assessorar no cumprimento das ações de pro-
teção ao meio ambiente, zelando pelas normas de 
higiene e segurança no trabalho (EPI’s), por meio de 
orientações às suas equipes.
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Suporte Operacional.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Produção 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA ASSESSORIA DE SUPORTE TÉCNICO

Art. 22. O Assessor de Suporte Técnico, diretamente 
subordinado ao Chefe de Suporte Operacional, exer-
cerá função de assessoramento, nível VI, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar a execução dos serviços gerais em 
eventos realizados em áreas do patrimônio municipal, 
sejam próprios ou apoiados pelo município;
II - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Suporte Operacional.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Suporte Téc-
nico será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA CHEFIA DE LOGÍSTICA
Art. 23. O Chefe de Logística, diretamente subordina-
do ao Diretor do Serviço Operacional, exercerá função 
de chefia, nível V, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I- Chefiar e monitorar a execução das atividades dos 
setores de expedição e logística;
II- chefiar o processo de carga, descarga, conferência, 
movimentação, de todos os materiais necessários para 
as execuções de obra públicas.
III- executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Logística será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA CHEFIA DE MECÂNICA
Art. 24. O Chefe de Mecânica, diretamente subordina-
do ao Diretor do Serviço Operacional, exercerá função 
de chefia, nível V, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I -  Chefiar, monitorar a execução dos serviços de 
mecânica relacionados as manutenções corretivas e 
preventivas em veículos, máquinas pesadas, equipa-
mentos e dispositivos do setor, visando mantê-los per-
manentemente em boas condições de uso. 
II - zelar pela higiene e organização do local de traba-
lho, das ferramentas e utensílios necessários.
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Mecânica será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA ASSESSORIA DE MÁQUINAS PESADAS
Art. 25. O assessor de Máquinas Pesadas, diretamente 
subordinado ao Chefe de Mecânica, exercerá função 
de assessoramento, nível V, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Assessorar na execução dos reparos mecânicos ou 
elétricos, troca de óleo e limpeza de motores, das má-
quinas pesadas.
II - assessorar na execução nas lavagens de peças, 
componentes de motores e equipamentos, bem como, 
na desmontagem e montagem de motores e máqui-
nas. 
III - assessorar o Chefe de Mecânica na manutenção 
e limpeza, zelando pelas ferramentas utilizados nos 
serviços prestados.
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Mecânica.
Parágrafo único. O cargo de Assessoria de Máquinas 
Pesadas será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA CHEFIA DISTRITAL
Art. 26. O Chefe Distrital, diretamente subordinado 
ao Diretor do Serviço Operacional, exercerá função de 
chefia, nível V, sendo cargo de confiança, de provi-
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mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar e monitorar as ações, as equipes, a admi-
nistração de material, para as áreas meios e finalísti-
cas dos serviços nos distritos municipais;
II - chefiar e definir diretrizes, planejar coordenar e 
chefiar as ações, monitorando resultados e fomentan-
do políticas de mudança.
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor do Serviço Operacional.
Parágrafo único. O cargo de Chefe Distrital será exer-
cido por agente público com nível médio completo.

DA DIRETORIA DE LIMPEZA URBANA
Art. 27. O Diretor de Limpeza Urbana, diretamente su-
bordinado ao Secretário Municipal de Obras Públicas, 
exercerá função de direção, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - dirigir a implementação das diretrizes de limpeza 
pública do Município;
II - responsabilizar-se pelo manejo de resíduos sóli-
dos, compreendendo o conjunto de atividades, a infra-
estrutura e as instalações operacionais empregadas na 
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino 
final do lixo doméstico, como também do lixo origi-
nário da varrição e da limpeza dos logradouros e das 
vias públicas;
III - contribuir na tomada de decisões estratégicas do 
Setor de Limpeza junto com o Secretário Municipal de 
Obras Públicas;
IV - dirigir, controlar e organizar e as atividades de 
limpeza urbana e rural, compreendendo coleta, capina 
e varrição, no Município;
V - dirigir a execução dos serviços das equipes de lim-
peza dos cemitérios municipais de Barbacena;
VI - dirigir as ações necessárias para a implantação, 
conservação e limpeza de banheiros públicos.
VII - dirigir os serviços destinado à limpeza de canais, 
bueiros, valas e valetas;
VIII - dirigir a manutenção, coordenação e controle 
dos materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, 
acessórios e uniformes destinados a atender aos ser-
viços de limpeza;
IX - monitorar e fiscalizar os usos de EPI’s;
X - dirigir a comunicação aos setores pertinentes da 
SEMOP sobre os danos encontrados pelas equipes de 
coleta, capina e varrição nos elementos que compõem 
o mobiliário urbano para que sejam tomadas as ações 
pertinentes para o restauro ou substituição; 
XI - dirigir e fazer a gestão de resultados, periódicos, 
dos serviços e atividades desenvolvidas no exercício 
das atribuições de limpeza, ao Secretário Municipal de 
Obras Públicas;
XII - apresentar ao Secretário Municipal de Obras Pú-
blicas proposta de orçamento anual para a realização 
dos serviços de limpeza no exercício fiscal seguinte;
XIII - promover a manutenção, de forma direta ou 
terceirizada, de serviços encarregados da coleta, do 
transbordo e do transporte do lixo no Município;
XIV - planejar, dirigir e fiscalizar a execução dos servi-
ços de coleta de lixo domiciliar e hospitalar, mediante 
a elaboração de itinerários visando à utilização máxi-
ma dos veículos e demais meios, de forma direta ou 
terceirizada;
XV - dirigir contratos para coleta de resíduos sólidos 
do Município executando o acompanhamento financei-
ro de sua execução;
XVI - atuar como gestor de contratos e convênios re-
ferentes à destinação de resíduos de construção civil;
XVII - propor ao Secretário Municipal de Obras Públi-
cas a elaboração das diretrizes, a regulamentação, os 
planos e os meios necessários para a implantação de 
coleta seletiva de lixo no Município;
XVIII - promover a coordenação, manutenção e fisca-
lização da coleta seletiva de lixo quando implantada 
no Município; 
XIX - promover a aquisição de ferramentas a serem 

utilizadas na varrição, na capina e na coleta;
XX - dirigir a execução com correção, presteza, eficá-
cia e eficiência os serviços de varrição e capina das 
vias e logradouros públicos, removendo detritos e so-
bras de lixo;
XXI - dirigir a definição de rotas de varrição e de capi-
na que sejam mais eficazes e eficientes para a Admi-
nistração Pública;
XXII - dirigir as ações pertinentes ao provimento de 
transporte para atender às equipes de capina e var-
rição;
XXIII - dirigir contratos e convênios para o acondi-
cionamento e transporte do resíduo sólido para des-
tinação final;
XXIV - dirigir a coordenação das equipes de varrição, 
capina e coleta de forma a atender os eventos progra-
mados e os não programados; e
XXV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Limpeza Urba-
na será exercido por agente público com graduação 
de nível superior.

DA CHEFIA DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA
Art. 28. O Chefe do Serviço de Limpeza Urbana, di-
retamente subordinado ao Diretor de Limpeza Urba-
na, exercerá função de chefia, nível IV, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
com a atribuição de prestar apoio administrativo e 
assessoramento ao Diretor de Limpeza Urbana, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar e fiscalizar o controle da atividade de coleta 
e varrição do Município, da infraestrutura, dos equi-
pamentos, das máquinas, das ferramentas, dos EPIs, 
dos uniformes, das instalações e dos procedimentos;
II – chefiar as equipes no manejo de resíduos sóli-
dos, compreendendo o conjunto de atividades, a in-
fraestrutura e as instalações operacionais de coleta, 
transporte, transbordo, tratamento e destino final do 
lixo doméstico, bem como também do lixo originário 
da varrição e da limpeza dos logradouros e das vias 
públicas.
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Limpeza Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Serviço de Lim-
peza Urbana será exercido por agente público com 
nível médio completo

DA CHEFIA DO SERVIÇO DE COLETA
Art. 29. O Chefe de Serviço de Coleta, diretamente 
subordinado ao Diretor de Limpeza Urbana, exercerá 
função de chefia, nível V, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar o serviço de coleta de resíduos sólidos, seja 
executada de forma direta pelo Município ou através 
de prestador de serviço terceirizado;
II - chefiar e fiscalizar a coleta e o transporte para 
a estação de transbordo dos resíduos sólidos domi-
ciliares em residências, estabelecimentos comerciais, 
industriais ou de serviços de qualquer natureza nas 
áreas urbanas e rural do Município, incluindo seus 
distritos;
III - chefiar e fiscalizar o serviço de transbordo e o 
transporte dos resíduos sólidos domiciliares, da esta-
ção de transbordo até o destino final;
IV - chefiar e fiscalizar a coleta e a destinação dos 
resíduos sépticos e hospitalares;
V - chefiar a remoção de entulhos e bens inservíveis 
em logradouros e áreas públicas do Município e outros 
locais, de acordo com as atribuições da Prefeitura;
VI - orientar os servidores a registrarem os dados dos 
contribuintes responsáveis pelo descarte de entulhos 
e bens inservíveis em logradouros públicos e enca-
minharem os referidos dados à chefia para posterior 
notificação e cobrança dos contribuintes em questão, 
conforme legislação específica;
VII - chefiar a limpeza e serviços de asseio em hos-
pitais municipais, utilizando ferramentas, Equipamen-

tos de Proteção Individual (EPIs) e produtos químicos 
adequados para limpeza das instalações hospitalares;
VIII - chefiar o procedimento recolhimento de animais 
silvestres mortos, conforme legislação pertinente: en-
caminhando relatório ao Diretor de Limpeza Urbana;
IX - chefiar a execução dos serviços das equipes de 
coleta nos cemitérios municipais de Barbacena;
X - chefiar a guarda, o controle, a remoção, a distribui-
ção, o transporte, a arrumação e o acondicionamento 
de materiais, máquinas, equipamentos, ferramentas, 
acessórios, uniformes e EPI utilizados na coleta, den-
tro de sua área de atuação;
XI - promover campanhas junto aos servidores para a 
guarda e conservação de materiais, máquinas, equi-
pamentos, ferramentas, acessórios, EPI e uniformes 
utilizados pelos respectivos servidores, sob responsa-
bilidade direta ou indireta;
XII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Limpeza Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Serviço de Co-
leta será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA CHEFIA DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
Art. 30. O Chefe do Serviço de Varrição, diretamente 
subordinado ao Diretor de Limpeza Urbana, exercerá 
função de chefia, nível VII, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Chefiar a varrição mecânica dos logradouros, cole-
tando resíduos de maior porte que dificultem a opera-
ção dos equipamentos e a atuação das equipes;
II - chefiar os serviços de limpeza geral e remoção de 
resíduos sólidos urbanos;
III - chefiar a limpeza das áreas rurais, promovendo 
a limpeza das estradas municipais, pavimentadas ou 
não, dos contenedores de lixo e das áreas adjacentes 
às estradas municipais;
IV - chefiar a varrição ou lavagem da terra e do barro 
acumulados em vias públicas;
V - chefiar a varrição e a lavagem de viadutos e túneis, 
quando de competência do Município;
VI - chefiar a limpeza e conservação dos elementos 
que compõem o mobiliário urbano, tais como: pape-
leiras, contenedores, placas de sinalização, cabines te-
lefônicas, assentos públicos, chafarizes, coretos, está-
tuas, esculturas, caixas de correio, abrigos de ônibus, 
monumentos e demais bens públicos que sejam de 
responsabilidade da Prefeitura, utilizando equipamen-
tos, ferramentas e produtos adequados à finalidade;
VII - notificar por relatório de atividades o Diretor de 
Limpeza Urbana sobre danos encontrados nos ele-
mentos que compõem o mobiliário urbano para que 
sejam tomadas as ações pertinentes para o restauro 
ou substituição;
VIII - notificar por relatório de atividades o Diretor 
de Limpeza Urbana sobre animais silvestres mortos e 
proceder ao recolhimento do animal, conforme legis-
lação pertinente;
IX - chefiar a lavagem de logradouros públicos, locais 
de feiras livres e de eventos públicos, através de ve-
ículos ou equipamentos e ferramentas próprias, por 
ocasião dos serviços de limpeza e remoção;
X - chefiar a limpeza de pichações em monumentos ou 
fachadas públicas, observando as normas de seguran-
ça para manipulação dos produtos químicos;
XI - chefiar a capina manual e/ou mecânica realizada 
em vias e logradouros públicos urbanos;
XII - chefiar a capina das áreas rurais, nos acostamen-
tos, nas laterais e nas áreas adjacentes às estradas 
municipais, pavimentadas ou não, incluindo os distri-
tos do Município;
XIII - chefiar a capina de taludes e encostas, conforme 
orientações da Defesa Civil Municipal, removendo os 
resíduos gerados na operação;
XIV - determinar a capina manual e/ou mecânica a 
ser realizada em terreno vago que não atender a no-
tificação da Prefeitura para efetuar a limpeza, enca-
minhando notificação de cobrança para o proprietário 
cadastrado na Secretaria de Fazenda, conforme legis-
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lação vigente;
XV - realizar a poda de árvores sem contato com li-
nhas de transmissão ou transformadores de energia 
elétrica, em conformidade com legislação ambiental 
pertinente;
XVI - fiscalizar a poda de árvores com contato com 
linhas de transmissão ou transformadores de ener-
gia elétrica, realizada por empresa concessionária de 
energia elétrica, em conformidade com legislação am-
biental pertinente;
XVII - chefiar a remoção de animais de grande porte 
encontrados mortos em logradouros públicos do Muni-
cípio, caso não seja possível identificar o proprietário 
do animal e realizar o descarte, de acordo com as nor-
mas ambientais;
XVIII - chefiar o serviço de remoção, o transporte, a 
arrumação e o acondicionamento de materiais, má-
quinas, equipamentos, ferramentas, acessórios e EPI 
após utilizados na varrição e capina, dentro de sua 
área de atuação;
XIX - conservar e zelar pelos materiais, máquinas, 
equipamentos, ferramentas, acessórios, EPI, unifor-
mes e demais bens sob sua responsabilidade direta 
ou indireta;
XX - promover campanhas junto aos servidores para 
a guarda e conservação de materiais, máquinas, equi-
pamentos, ferramentas, acessórios, EPI e uniformes 
utilizados pelos respectivos servidores; e
XXI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Limpeza Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Serviço Varri-
ção será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO URBANA
Art. 31. O Diretor de Regulação Urbana, diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Obras Públi-
cas, exercerá função de direção, nível III, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dirigir e planejar as atividades da Regulação Urba-
na, estabelecendo diretrizes e zelando pelo aperfeiço-
amento, compatibilização, compreensão, divulgação e 
aplicação da legislação e normas urbanas do Município
II - dirigir, apoiar e orientar as atividades técnicas de 
planejamento urbano e procedimentos necessários à 
autorização e licenciamento da instalação de ativida-
des urbanas, públicas e privadas, segundo a legislação 
vigente;
III - dirigir e coordenar a análise de processos admi-
nistrativos de responsabilidade da Diretoria de Regu-
lação Urbana;
IV - prestar auxílio técnico as demais diretorias em 
assuntos relativos ao planejamento urbano e constru-
ção civil;
V - dirigir e acompanhar relatórios mensais e anuais 
das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Regu-
lação Urbana;
VI - dirigir e propor as adequações necessárias às le-
gislações e normas urbanas;
VII - aprovar e assinar projetos de sua competência
VIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Regulação Ur-
bana será exercido por agente público com graduação 
de nível superior, preferencialmente em Engenharia 
Civil ou Arquitetura.

DA ASSESSORIA DE REGULAÇÃO URBANA
Art. 32. O Assessor de Regulação Urbana, diretamente 
subordinado ao Diretor de Regulação Urbana, exerce-
rá função de assessoramento, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Regulação Urbana, no mo-
nitoramento e atualização de legislações pertinentes;
II - acompanhar os trâmites de processos administra-
tivos sob responsabilidade da Diretoria de Regulação 

Urbana, quanto a prazos, objetos e demais tratativas;
III - emitir notas   e análises técnicas sobre os pro-
cessos do setor;
IV - Assegurar os devidos encerramentos físicos de 
processos da secretaria e seus encaminhamentos para 
arquivos;
V - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de regulação Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Regulação 
Urbana será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior, preferencialmente em Engenha-
ria Civil, Arquitetura, Administração ou Direito.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 33. O Assessor de Executivo, diretamente su-
bordinado ao Diretor de Regulação Urbana, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Regulação Urbana na ali-
mentação dos sistemas oficiais governamentais, se-
jam nas esperas Federal, Estadual e Municipal;
II - monitorar e certificar os processos, dando os de-
vidos encaminhamento, após manifestação de cada 
setor competente; 
III - Despachar como secretário(a) Municipal, assun-
tos específicos pertinentes aos processos da Regula-
ção Urbana;
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Regulação Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA CHEFIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Art. 34. O Chefe de Atendimento ao Público, direta-
mente subordinado ao Diretor de Regulação Urbana, 
exercerá função de chefia, nível VI, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Chefiar os serviços de Atendimento ao Público ex-
terno, cumprindo e fazendo cumprir as determinações 
legais, bem como as administrativas, determinadas 
pelo Diretor de Regulação Urbana;
II - Chefiar e monitorar o controle de demandas gera-
das do Atendimento ao Público;
III - Chefiar o serviço de emissão de taxa de forma;
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Regulação Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Atendimento 
ao Público será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA ASSESSORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Art. 35. O Assessor de Atendimento ao Público, di-
retamente subordinado ao Chefe de Atendimento ao 
Público, exercerá função de assessoramento, nível VII, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar a Chefia de Atendimento ao Público 
quanto a abertura de processos eletrônicos (on-line) 
e abertura de Ordens de Serviço (OS);
II - assessorar o serviço de atendimento ao público 
quanto a instrução de solicitações de aberturas de 
processos;
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Atendimento ao Público.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Atendimento 
ao Público será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA ASSESSORIA DE PROCESSOS ELETRÔNICOS
Art. 36. O Assessor de Processos Eletrônicos, direta-
mente subordinado Chefe de Atendimento ao Público, 
exercerá função de assessoramento, nível VIII, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 

cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Controlar os processos, verificando a correta instru-
ção de documentos aos mesmos
II - emitir alvarás para execução de obras de constru-
ção, habite-se e certidões, após deliberação do Chefe 
de Atendimento ao Público;
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe de Atendimento ao Público.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Processos 
Eletrônicos será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA CHEFIA DE CONTROLE DOCUMENTAL
Art. 37. O Chefe de Controle Documental, direta-
mente subordinado ao Diretor de Regulação Urbana, 
exercerá função de chefia, nível VII, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - proceder à conferência das documentações en-
tregues pelos contribuintes, com análise documental 
pertinente a cada caso, apostando sua assinatura e 
deferindo seus posteriores encaminhamentos; 
II – proceder à conferência das documentações en-
tregues pelos contribuintes, via sistema online, com 
análise documental pertinente a cada caso, deferindo 
seus posteriores encaminhamentos 
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Regulação Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Controle Do-
cumental será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA CHEFIA DE FISCALIZAÇÃO
Art. 38. O Chefe de Fiscalização, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Regulação Urbana, exercerá fun-
ção de chefia, nível IV, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar as equipes de fiscais da SEMOP;
II - conduzir a atividade de fiscalização de obras pú-
blicas e particulares, concluídas ou em andamento, 
abrangendo também demolições, a colocação de ta-
pumes, andaimes, telas, plataformas de proteção;
III - chefiar as ações de fiscalização das condições de 
segurança das edificações; 
IV - chefiar as ações de fiscalização visando o cumpri-
mento do Código de Obras e Posturas do Município; 
V - chefiar as ações pertinentes para a emissão de 
notificações, lavratura de autos de infração, e expedi-
ção de multas aos infratores da legislação urbanística 
municipal; 
VI - promover ações para coibir o exercício de ativida-
des desenvolvidas em desacordo com as normas esta-
belecidas na legislação urbanística municipal;
VII - organizar fiscalizações a edificações clandestinas 
e tomar as ações cabíveis para regulamentação;
VIII - chefiar ações para coibir a formação de favelas 
ou outros agrupamentos semelhantes que venham a 
ocorrer no âmbito do Município;
IX - promover vistorias para expedições de “Habite-se” 
das edificações novas ou reformadas;
X - promover vistorias para renovações de Alvarás 
vencidos;
XI - definir a numeração das edificações (Emplaca-
mento), a pedido do Contribuinte interessado;
XII - chefiar a elaboração de Relatórios de Fiscaliza-
ção;
XIII - chefiar o treinamento contínuo dos fiscais e dos 
demais servidores da SEMOP quanto ao cumprimento 
da legislação;
XIV - chefiar campanhas para a conscientização dos 
Contribuintes quanto ao cumprimento da legislação;
XV - acolher e dar encaminhamento às denúncias de 
irregularidades em edificações;
XVI - encaminhar denúncias contra fiscais da SEMOP 
ao Diretor de Regulação Urbana; e
XVII - executar outras tarefas que lhe forem delega-
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das pelo Diretor de Regulação Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Chefe da Fiscalização será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO
Art. 39. O Assessor de Fiscalização, diretamente su-
bordinado ao Chefe da Fiscalização, exercerá função 
de assessoramento, nível VII, sendo cargo de con-
fiança, de provimento em comissão, de livre nome-
ação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Chefe da Fiscalização a realizar a ati-
vidade de fiscalização de obras públicas e particulares, 
concluídas ou em andamento, abrangendo também 
demolições, a colocação de tapumes, andaimes, telas, 
plataformas de proteção;
II - assessorar o Chefe da Fiscalização a realizar as 
ações de fiscalização das condições de segurança das 
edificações; 
III - realizar os serviços administrativos oriundos da 
fiscalização;
IV - manter atualizada a base de dados do sistema 
de fiscalização;
V - emitir notificações; 
VI - lavrar autos de infração;
VII - expedir multas aos infratores da legislação urba-
nística municipal; 
VIII - executar ações para coibir o exercício de ati-
vidades desenvolvidas em desacordo com as normas 
estabelecidas na legislação urbanística municipal;
IX - realizar fiscalizações de edificações clandestinas, 
intimando os responsáveis a tomar as ações cabíveis 
para suas regulamentações;
X - exercer ações efetivas para coibir a formação de 
favelas ou outros agrupamentos semelhantes que ve-
nham a ocorrer no âmbito do Município;
XI - realizar vistorias para expedições de “Habite-se” 
das edificações novas ou reformadas;
XII - realizar vistorias para renovações de Alvarás ven-
cidos;
XIII - elaborar Relatórios de Fiscalização;
XIV - apurar as denúncias de irregularidades em edi-
ficações e elaborar relatório sobre as providências a 
serem adotadas para a regularização;
XV - encaminhar denúncias contra fiscais da SEMOP 
ao Chefe da Fiscalização; e
XVI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe da Fiscalização.
Parágrafo único. O cargo de Assessor da Fiscalização 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA
Art. 40. O Diretor de Regulação Urbana, diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Obras Públi-
cas, exercerá função de direção, nível III, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dirigir e planejar as atividades da Regulação Urba-
na, estabelecendo diretrizes e zelando pelo aperfeiço-
amento, compatibilização, compreensão, divulgação e 
aplicação da legislação e normas urbanas do Município
II - dirigir, apoiar e orientar as atividades técnicas de 
planejamento urbano e procedimentos necessários à 
autorização e licenciamento da instalação de ativida-
des urbanas, públicas e privadas, segundo a legislação 
vigente;
III - dirigir e coordenar a análise de processos admi-
nistrativos de responsabilidade da Diretoria de Regu-
lação Urbana;
IV - prestar auxílio técnico as demais diretorias em 
assuntos relativos ao planejamento urbano e constru-
ção civil;
V - dirigir e acompanhar relatórios mensais e anuais 
das atividades desenvolvidas pela Diretoria de Regu-
lação Urbana;
VI - dirigir e propor as adequações necessárias às le-
gislações e normas urbanas;

VII - aprovar e assinar projetos de sua competência
VIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Obras Públicas.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Infraestrutura 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior, preferencialmente em Engenharia Civil.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 41. O Assessor de Regulação Urbana, diretamente 
subordinado ao Diretor de Regulação Urbana, exerce-
rá função de assessoramento, nível IV, sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre 
nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Regulação Urbana, no mo-
nitoramento e atualização de legislações pertinentes;
II - acompanhar os trâmites de processos administra-
tivos sob responsabilidade da Diretoria de Regulação 
Urbana, quanto a prazos, objetos e demais tratativas;
III - emitir notas   e análises técnicas sobre os pro-
cessos do setor;
IV - Assegurar os devidos encerramentos físicos de 
processos da secretaria e seus encaminhamentos para 
arquivos;
V - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Regulação Urbana.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.

DA ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA
Art. 42. O Assessor de Infraestrutura, diretamente 
subordinado ao Diretor de Infraestrutura, exercerá 
função de assessoramento, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar na conferência e acompanhamento dos 
processos da Diretoria de Infraestrutura;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Diretoria de Infra-
estrutura;
III - fornecer informações à Diretoria de Infraestrutura 
que estejam dentro de sua esfera de competência;
IV - prestar assessoria ao Diretor de Infraestrutura na 
preparação de apresentações;
V - monitorar o andamento interno e externo dos ex-
pedientes e solicitação de serviços do Diretor de In-
fraestrutura;
VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Infraestrutura.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Infraestrutu-
ra será exercido por agente público com graduação de 
nível superior, preferencialmente em Engenharia Civil.

DA CHEFIA DE MONITORAMENTO DE ASSUNTOS 
ESTRATÉTICOS

Art. 43. O Chefe de Monitoramento Assuntos Estraté-
gicos, diretamente subordinado ao Diretor de Infra-
estrutura, exercerá função de chefia, nível II, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Chefiar as tratativas dos assuntos pertinentes à 
interlocução com órgãos de todas as esferas gover-
namentais;
II - manter o Diretor de Infraestrutura atualizado so-
bre demandas, pela população, de obras públicas 
III - chefiar o serviço de acompanhamento às requisi-
ções oriundas da Câmara Municipal, do Poder Judiciá-
rio e do Ministério Público;
IV - chefiar o serviço de análise dos processos oriun-
dos da Ouvidoria-Geral do Município, atentando para 
prazos e legislação pertinente;
V - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Infraestrutura.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Monitoramento 
de Assuntos Governamentais será exercido por agente 
público com graduação de nível superior, preferencial-

mente em Engenharia Civil.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 44. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 45. O organograma da SEMOP se encontra especi-
ficado no Anexo I, e os vencimentos, níveis funcionais 
e requisitos para provimento dos cargos ora instituídos 
são estabelecidos no Anexo II, partes integrantes da 
presente Lei.
Art. 46. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 47. A alínea “m” do inciso I do art. 1º e o inciso VI 
do art. 3º, da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 
2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Inciso I – (...)
(...)
m) Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP;
(...)
Art. 3º (...)
(...)
VI – Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP;
(...)”
Art. 48. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Diretor do Terminal Rodoviário; Gerente 
de Relações Públicas do Terminal Rodoviário; Coorde-
nador Executivo; Assessor Especial, em número de 03 
(três); Coordenador do Serviço de Limpeza Urbana; 
Assistente de Gabinete; Chefe do Serviço de Logísti-
ca; Coordenador de Urbanismo; Chefe do Serviço de 
Controle de Plantas; Chefe do Serviço de Fiscalização; 
Chefe do Serviço de Cemitérios; Chefe do Serviço de 
Almoxarifado; Chefe do Serviço de Oficina; Chefe do 
Serviço de Transportes; Chefe do Serviço de Parques e 
Jardins; Chefe do Serviço de Execução de Obras; Che-
fe do Serviço de Conservação de Vias Públicas; Geren-
te de Gabinete; e Agente de Mobilização de Serviços, 
em número de 35 (trinta e cinco)., constantes da atual 
estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas – SEMOP.
Art. 49. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso XII, do art. 1º da Lei Delegada nº 32, 
de 21 de março de 2013; e o art. 6º da Lei nº 4.670, 
de 27 de julho de 2015.
Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 067/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS PÚBLICAS 

ANEXO II
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

OBRAS PÚBLICAS
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Cargo Classificação Nível 
funcional 

Escolaridade Vencimento do 
cargo 

Secretário Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP 

Agente 
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo * 

Subsídio conforme 
legislação 

Chefe de Gabinete Chefia VII Médio completo R$ 1.800,00 
Assessor de Expediente Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 

Diretor Adjunto da SEMOP Direção II Superior 
completo ** R$ 6.300,00 

Assessor Executivo do 
Diretor Adjunto da SEMOP Assessoramento I Superior 

completo R$ 4.200,00 

Chefe de Contratos e 
Convênios Chefia I Superior 

completo ** R$ 4.200,00 

Assessor Administrativo Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 
Chefe de Interlocução 
Governamental Chefia II Superior 

completo ** R$ 3.600,00 

Assessor Executivo Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 
Chefe do Serviço dos 
Cemitérios Municipais Chefia V Médio completo R$ 2.400,00 

Diretor do Serviço 
Operacional (Pedreira) Direção III Superior 

completo *** R$ 5.400,00 

Assessor Executivo Assessoramento II Superior 
completo *** R$ 3.600,00 

Chefe de Expediente Chefia VI Médio completo R$ 2.100,00 
Chefe de Obras Públicas Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 
Assessor de Serviços de 
Parques e Jardins Assessoramento VI Médio completo R$ 1.800,00 

Assessor de Serviços de 
Drenagem Assessoramento VI Médio completo R$ 1.800,00 

Assessor de Serviços de 
Pavimentação Assessoramento VI Médio completo R$ 1.800,00 

Chefe de Suporte 
Operacional Chefia V Médio completo R$ 2.400,00 

Assessor de Produção Assessoramento VI Médio completo R$ 1.800,00 
Assessor de Suporte 
Técnico Assessoramento VI Médio completo R$ 1.800,00 

Chefe de Logística Chefia V Médio completo R$ 2.400,00 
Chefe de Mecânica Chefia V Médio completo R$ 2.400,00 
Assessor de Máquinas 
Pesadas Assessoramento V Médio completo R$ 2.100,00 

Chefe Distrital Chefia V Médio completo R$ 2.400,00 

Diretor de Limpeza Urbana Direção  III Superior 
completo O R$ 5.400,00 

Chefe do Serviço de 
Limpeza Urbana Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 

Chefe do Serviço de 
Coleta Chefia V Médio completo R$ 2.400,00 

Chefe do Serviço de 
Varrição Chefia VII Médio completo R$ 1.800,00 

Diretor de Regulação 
Urbana Direção III Superior 

completo OOOO R$ 5.400,00 

Assessor de Regulação 
Urbana Assessoramento II Superior 

completo OO R$ 3.600,00 

Assessor Executivo 
Processos Assessoramento III Superior 

Completo R$ 3.000,00 

Chefe de Atendimento ao 
Público Chefia VI Médio completo R$ 2.100,00 

Assessor de Atendimento 
ao Público Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 

Assessor de Processos Assessoramento VIII Médio completo R$ 1.200,00 

                                  
 
 

 
Eletrônicos 
Chefe de Controle 
Documental Chefia VII Médio completo R$ 1.800,00 

Chefe de Fiscalização Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 
Assessor de Fiscalização Assessoramento VII Médio completo R$ 1.500,00 

Diretor de Infraestrutura Direção III Superior 
completo OOO R$ 5.400,00 

Assessor Executivo Assessoramento IV Médio completo R$ 2.400,00 

Assessor de Infraestrutura Assessoramento II Superior 
completo OOO R$ 3.600,00 

Chefe de Monitoramento 
de Assuntos Estratégicos Chefia II Superior 

completo OOO R$ 3.600,00 

 
 
*    Curso superior, preferencialmente em Engenharia Civil ou Arquitetura; 
 
**   Curso superior, preferencialmente Bacharel em Direito; 
 
*** Curso superior, preferencialmente em Engenharia Civil; 
 

O   Curso superior ou comprovação de matrícula e frequência em curso superior ou comprovada 
capacitação funcional específica de, no mínimo, 02 (dois) anos; 
 

OO  Curso superior em Engenharia Civil, Arquitetura, Administração ou Bacharel em Direito;  
 

OOO Curso superior em Engenharia Civil. 
 

OOOO Curso superior em Engenharia Civil, Arquitetura 
 
 

* Curso superior, preferencialmente em Engenharia 
Civil ou Arquitetura;
** Curso superior, preferencialmente Bacharel em Di-
reito;
*** Curso superior, preferencialmente em Engenharia 
Civil;
O Curso superior ou comprovação de matrícula e fre-
quência em curso superior ou comprovada capacitação 
funcional específica de, no mínimo, 02 (dois) anos;
OO Curso superior em Engenharia Civil, Arquitetura, 
Administração ou Bacharel em Direito; 
OOO Curso superior em Engenharia Civil.
OOOO Curso superior em Engenharia Civil, Arquitetura

LEI Nº 5.005

“Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão, e dá outras providências”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão tem por finalidades: formular, coordenar, executar 
e avaliar políticas públicas para o desenvolvimento 
econômico, social e institucional do Município; admi-
nistrar os processos licitatórios; promover e executar 
a administração logística de contratos e convênios de 
aquisições, serviços gerais, transporte, dentre outros; 
fazer a gestão do Patrimônio Público e preservação 
da memória administrativa do Município, por meio do 
arquivamento sistemático de informações e documen-
tos significativos; propor e executar a administração 
dos recursos humanos e da saúde ocupacional dos 
servidores municipais; planejar, organizar, dirigir, coor-
denar, executar, controlar e avaliar as ações relativas 
à Tecnologia da Informação; e promover a moderniza-
ção administrativa.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão compreende:
I - Órgãos Superiores:
1 - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão:
1.1 - Chefia de Gabinete;
1.2 - Assessoria de Expediente;
2 - Diretoria de Licitações;
2.1 - Assessoria de Licitações;
3 - Diretoria de Apoio ao Empreendedorismo;
3.1 - Assessoria de Apoio ao Empreendedorismo;

4 - Diretoria de Desenvolvimento Econômico Munici-
pal;
II - Unidades Organizacionais:
a) - Diretoria de Administração:
1 - Assessoria de Expediente;
2 - Diretoria de Aquisições e Contratos;
2.1 - Chefia de Compras;
2.2 - Chefia de Contratos;
2.3 - Chefia de Convênios;
3 - Diretoria de Atendimento ao Público;
3.1 – Chefia do Serviço de Atendimento;
4 - Diretoria de Logística;
4.1 - Chefia de Recebimento, Estoque e Distribuição;
4.2 - Chefia de Manutenção e Serviços Gerais;
5 - Diretoria de Patrimônio;
6 - Diretoria de Transportes;
b) Diretoria de Recursos Humanos:
1 - Chefia de Recursos Humanos;
2 - Chefia de Folha de Pagamento;
3 - Chefia de Medicina do Trabalho e Perícia Médica;
4 - Chefia de Segurança do Trabalho;
c) Diretoria de Tecnologia da Informação e Moderniza-
ção Administrativa:
1 - Assessoria de Inovação e Internet;
2 - Assessoria de Modernização de Processos;
3 - Chefia de Sistemas; e
4 - Chefia de Tecnologia da Informação;

DESCRIÇÃO DOS CARGOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO
Art. 3º O Secretário Municipal de Planejamento e Ges-
tão, agente político diretamente subordinado ao Pre-
feito Municipal, de recrutamento amplo, livre nomea-
ção e exoneração pelo Chefe do Executivo, tem como 
atribuições coordenar, orientar, executar e fiscalizar 
as atividades relacionadas às políticas públicas para 
o desenvolvimento econômico, social e institucional 
do Município; à administração de logística e gestão 
interna; à gestão de recursos humanos, de tecnologia 
da informação e de modernização administrativa; obe-
decidos preceitos legais e regulamentares, além das 
atribuições previstas na Lei Orgânica do Município, 
competindo-lhe:
I - Dirigir os órgãos administrativos da SEPLAN, no 
exercício das atribuições que lhe são expressamente 
previstas;
II - expedir, privativamente, Instruções Normativas, 
Orientações, Ordens de Serviço e Notas Técnicas so-
bre as matérias de competência da SEPLAN e de seus 
órgãos;
III - proferir as decisões a que alude o art. 122, da 
Lei n.º 3.245/1995 - Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Município de Barbacena;
IV - propor as políticas municipais de desenvolvimen-
to econômico e de apoio ao empreendedorismo, em 
consonância com o plano de governo e demandas dos 
beneficiários;
V - conduzir a agenda de desenvolvimento local, con-
forme acordos de cooperação técnica celebrados com 
o órgão de registro público de empresas (JUCEMG) e 
o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais (SEBRAE-MG);
VI - deliberar sobre as decisões da Diretoria de Apoio 
ao Empreendedorismo que indeferir a instalação de 
empresa em determinado local, em razão da atividade 
econômica a ser desenvolvida;
VII - realizar as licitações públicas pelo Município, ex-
ceto as que sejam privativas do presidente da Comis-
são Permanente de Licitações, na forma do art. 87, X, 
da Lei Orgânica do Município;
VIII - deliberar, fundamentadamente e em instância 
recursal, sobre as decisões dos pregoeiros;
IX - decidir, em grau recursal, sobre as impugnações 
de editais licitatórios;
X - aprovar os atos da comissão de reajustamento de 
preços;
XI - fiscalizar o fornecimento de bens e a execução 
de serviços desenvolvidos por empresas contratadas, 
nos contratos que estejam sob a gestão da SEPLAN; e
XII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe do Executivo.
Parágrafo único. O cargo de Secretário Municipal de 

Planejamento e Gestão será exercido por agente polí-
tico com graduação de nível superior.

DA CHEFIA DE GABINETE
Art. 4º O Chefe de Gabinete, diretamente subordina-
do ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
exercerá função de chefia, nível IV, sendo cargo de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Chefiar os expedientes internos e o controle de 
demandas do gabinete do Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Gestão;
II - assessorar o Secretário Municipal de Planejamento 
e Gestão no desempenho de suas funções, 
III - auxiliar o Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão na execução de suas tarefas administrativas;
IV - cumprir, fazer cumprir e fiscalizar as disposições 
relativas a boletins de frequência, férias e outras re-
lativas à pessoal da Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão; e
V - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Gabinete será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DA ASSESSORIA DE EXPEDIENTE
Art. 5º O Assessor de Expediente, diretamente su-
bordinado ao Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão, exercerá função de assessoramento, nível V, 
sendo cargo de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, de re-
crutamento em observação aos limites e requisitos da 
Lei Municipal n.º 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
competindo-lhe:
I - Executar a movimentação de expedientes sigilosos 
e urgentes; 
II - colaborar com o Assessor de Gabinete na presta-
ção de informações à Ouvidoria Geral do Município;
III - colaborar com o Assessor de Gabinete no controle 
de demandas do Gabinete do Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão; e
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Expedien-
te será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA DIRETORIA DE LICITAÇÕES
Art. 6º O Diretor de Licitações, diretamente subordina-
do ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
exercerá função de direção, nível V, sendo cargo de 
provimento em comissão, de recrutamento limitado, 
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Execu-
tivo, competindo-lhe:
I – Dirigir a organização dos processos quanto às mo-
dalidades, distribuí-los para a equipe de pregoeiros, 
acompanhando o desenvolvimento de cada processo 
até a sua finalização;
II - receber os processos e verificar a organização, o 
atendimento aos requisitos necessários para o devido 
prosseguimento;
III - pesquisar junto aos diversos órgãos de controle 
sobre a adequação das formalidades legais para o de-
senvolvimento dos processos, vinculando-os à forma 
devida, antes de distribuí-los para elaboração de edital 
e envio à análise jurídica;
IV - atender às solicitações das secretarias do Municí-
pio nos pedidos de esclarecimento sobre o andamento 
dos processos e diligências necessárias à sua adequa-
ção;
V - auxiliar nas pesquisas necessárias ao desenvolvi-
mento dos editais, dirigindo à Consultoria do Município 
questionamentos e dúvidas;
VI - acompanhar as publicações de licitações;
VII - aquiescer os processos de Dispensa e Inexigibi-
lidade Licitatórias; 
VIII - solicitar parecer técnico nos processos de aquisi-
ção de materiais e equipamentos especializados;
IX - dar encaminhamento às solicitações de adesões 
para análise da Consultoria Geral do Município;
X - lançar no SICON e SICONV todas as etapas do 
procedimento licitatório; e
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XI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Licitação será 
exercido por servidor efetivo com graduação de nível 
superior, preferencialmente em Direito, Administração 
ou Ciências Contábeis.

DA ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
Art. 7º O Assessor de Licitações, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Licitações, exercerá função de as-
sessoramento, nível VI, sendo cargo de confiança de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – prestar assessoria no controle das demandas da 
Diretoria de Licitações;
II – assessorar o saneamento dos documentos junta-
dos desde o início do processo licitatório para verificar 
atendimento aos requisitos do mesmo;
III – assessorar a publicação e resguardar o envio de 
editais aos interessados;
V - receber impugnações e recursos;
VI - encaminhar convocações aos vencedores ou de-
mais classificados, quando ocorrer desistência ou res-
cisão dos contratos iniciais;
VII - dar encaminhamento das respostas para a Con-
troladoria Geral do Município sobre os processos licita-
tórios, quando solicitado;
VIII - promover contato com os setores da Adminis-
tração Municipal interessados no processo, para escla-
recimentos e saneamento de eventuais problemas; e
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Licitações.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Licitações 
será exercido por servidor com nível médio completo.
DA DIRETORIA DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO
Art. 8º O Diretor de Apoio ao Empreendedorismo, 
cargo exercido cumulativamente com o de Agente 
de Desenvolvimento, a que alude o art. 85-A, da Lei 
Complementar n.º 123, diretamente subordinado ao 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, exer-
cerá função de direção, nível V, sendo cargo de con-
fiança de provimento em comissão, de recrutamento 
limitado, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, competindo-lhe:
I - Executar a agenda de cooperação técnica celebra-
dos com o órgão de registro público de empresas, a 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), 
e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de 
Minas Gerais (SEBRAE-MG);
II - promover a aplicação da Lei Geral das Micro e 
Pequenas Empresas no Município; 
III - mobilizar e articular a aplicação de leis em prol do 
empreendedorismo e desenvolvimento local;
IV - identificar pontos críticos nos processos de licen-
ciamento e formalização de empresas e propor otimi-
zação e racionalização dos referidos processos; 
V - analisar e alinhar as práticas de registros e regu-
larização de empresas do Município às diretrizes dos 
governos Federal e Estadual;
VI - coordenar os serviços prestados pela Sala Mineira 
do Empreendedor;
VII - capacitar os servidores da Sala Mineira do Em-
preendedor, além de definir e acompanhar as rotinas 
de trabalho;
VIII – dirigir as atividades de recebimento de docu-
mentos e encaminhamento para a JUCEMG dos pro-
cessos de consulta de viabilidade dos registros em-
presariais;
IX – dirigir as atividades de recebimento de documen-
tos e encaminhamento para a Secretaria Municipal de 
Fazenda dos processos de solicitação de Alvará de Lo-
calização e Funcionamento;
X – promover a informação e orientação de empreen-
dedores, empresários e seus representantes, quanto à 
regularização dos negócios;
XI - efetivar o disposto na Lei Complementar n.º 123, 
inclusive propondo mudança nas normas municipais, a 
fim de atingir os objetivos; e
XII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Apoio ao Em-

preendedorismo será exercido por servidor efetivo 
com graduação de nível superior, preferencialmente 
em Direito, Administração ou Ciências Contábeis, ou 
com pós-graduação em gestão pública ou gestão pú-
blica municipal e ter concluído os treinamentos minis-
trados pelas instituições relacionadas no inciso I deste 
artigo.
DA ASSESSORIA DE APOIO AO EMPREENDEDORIS-

MO
Art. 9º O Assessor de Apoio ao Empreendedorismo, 
diretamente subordinado ao Diretor de Apoio ao Em-
preendedorismo, exercerá função de assessoramento, 
nível VI, sendo cargo de confiança de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
n.º 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I – Assessorar no controle de demandas da Diretoria 
de Apoio ao Empreendedorismo;
II - executar a movimentação de expedientes sigilosos 
e urgentes; 
III - prestar informações à Ouvidoria Geral do Muni-
cípio; e
IV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Apoio ao Empreendedorismo.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Apoio ao 
Empreendedorismo será exercido por servidor de nível 
médio.
DA DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

MUNICIPAL
Art. 10. O Diretor de Desenvolvimento Econômico 
Municipal, diretamente subordinado ao Secretário 
Municipal de Planejamento e Gestão, exercerá função 
de direção, nível V, sendo cargo de confiança de pro-
vimento em comissão, de recrutamento limitado, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
competindo-lhe:
I - Dirigir projetos para captação de recursos junto aos 
governos Federal e Estadual; 
II - promover parcerias com terceiro setor e setor pri-
vado para melhoria das condições econômica e social 
do Município;
III - acompanhar e monitorar o planejamento, a im-
plementação e a gestão de projetos;
IV - desenvolver indicadores estratégicos de gestão, 
para identificar pontos críticos e oportunidades de in-
vestimento; 
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Desenvolvi-
mento Econômico Municipal será exercido por servidor 
efetivo com graduação de nível superior, preferencial-
mente em Direito, Administração ou Contabilidade ou 
pós-graduação em gestão pública ou gestão pública 
municipal.

DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 11. O Diretor de Administração, diretamente su-
bordinado ao Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão, exercerá função de direção, nível III, sendo 
cargo de confiança de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Elaborar, propor, implantar, gerenciar diretrizes, po-
líticas, modelos e padrões de planejamento e gestão 
de recursos municipais nas áreas de modernização e 
eficiência administrativa;
II - gerir recursos logísticos relacionados ao sistema 
de compras, recepção, estoque e distribuição de ma-
teriais; ao controle de contratos, convênios e outros 
ajustes; à frota de veículos; à gestão patrimonial; ao 
protocolo central; bem como ao apoio e manutenção 
da sede e de outros sítios, integrantes da administra-
ção municipal;
III - promover a modernização e a eficiência admi-
nistrativa através de formulação, normatização e co-
ordenação das atividades, tendo em vista a melhoria 
dos serviços prestados e a otimização dos resultados;
IV - acompanhar os processos de compra e venda de 
imóveis, de dação em pagamento e de desapropria-
ção, fornecendo as informações solicitadas pela Ad-

vocacia-Geral do Município e a Secretaria Municipal de 
Fazenda;
V - supervisionar os serviços de apoio e de manuten-
ção das instalações da sede e outros sítios integrantes 
Administração Municipal;
VI - promover a orientação normativa, a execução, o 
controle e a coordenação da logística das atividades 
relativas à gestão e o registro dos bens móveis e imó-
veis, que constituem patrimônio do Município; 
VII - responder como órgão central pelas diretrizes 
e políticas voltadas para o sistema de protocolo, co-
municação e arquivo de documentos de contribuintes;
VIII - supervisionar o controle de contratos, convênios 
e outros ajustes da administração municipal;
IX - verificar a quitação dos aluguéis dos imóveis lo-
cados;
X - responsabilizar-se pela manutenção da frota ofi-
cial; e
XI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Administração 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior, preferencialmente em Administração, 
Ciências Contábeis, Direito ou Engenharia.

DA ASSESSORIA DE EXPEDIENTE
Art. 12. O Assessor de Expediente, diretamente subor-
dinado ao Diretor de Administração, exercerá função 
de assessoramento, nível V, sendo cargo de provimen-
to em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo 
Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá obser-
var os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Muni-
cipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar diretamente o Diretor de Administração 
em todas as suas atribuições;
II - atuar como elemento de ligação da Diretoria de 
Administração com os demais órgãos da Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão, dando encami-
nhamento aos documentos destinados ao Diretor de 
Administração; e
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Administração.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Expedien-
te será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA DIRETORIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS
Art. 13. O Diretor de Aquisições e Contratos, dire-
tamente subordinado ao Diretor de Administração, 
exercerá função de direção, nível VI, sendo cargo de 
confiança de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dirigir, orientar e controlar as atividades referentes 
à aquisição de material permanente, de consumo e 
prestação de serviços;
II - garantir a padronização e especificação de ma-
teriais, visando uniformizar a linguagem em todas as 
unidades de serviço da Administração Direta;
III - propor e coordenar estudos de mercado para 
orientar a melhoria do processo de compras, quanto 
à oferta, período oportuno, fontes de produção, entre 
outros;
IV - elaborar programação de compras para a Admi-
nistração Direta;
V - homologar produtos ou materiais, realizando a sua 
inclusão no catálogo de materiais e a inscrição dos 
fornecedores no respectivo cadastro;
VI - promover a organização e a manutenção atuali-
zada do cadastro de preços dos materiais de uso mais 
frequentes na Administração Direta;
VII - orientar e supervisionar a organização de catálo-
go de materiais da Administração Direta;
VIII - participar das comissões de licitação para aqui-
sição de material e contratação de obras e serviços;
IX – dirigir a elaboração dos contratos e respectivos 
aditamentos de obras, serviços ou fornecimento de 
material de acordo com as minutas aprovadas pela 
Consultoria Geral do Município;
X – dirigir, através do órgão oficial do município, a 
publicação de extratos de contratos e/ou aditamen-
tos, bem como a juntada dos mesmos aos processos 
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respectivos;
XI - orientar os órgãos da Administração Direta quanto 
à maneira de formular requisições de material;
XII – dirigir a revisão das requisições, solicitando aos 
órgãos requisitantes dados e esclarecimentos;
XIII - contribuir com Diretoria de Tecnologia da In-
formação e/ou empresa prestadora do serviço de 
informática, na análise do desempenho e no aperfei-
çoamento dos sistemas de gerenciamentoda Adminis-
tração disponibilizados nas áreas sob sua responsa-
bilidade;
XIV - propor e coordenar a execução de programas de 
capacitação e qualificação do pessoal lotado na sua 
área de atuação;
XV - acompanhar a execução dos contratos e aquisi-
ção de materiais/serviços necessários à manutenção 
das atividades administrativas operacionais, referen-
tes à sua área de atuação;
XVI - articular com todas as Secretarias, solucionando 
as pendências de compras;
XVII - observar a Tabela de Temporalidade e as di-
retrizes de organização documental, com relação ao 
arquivo corrente, guarda temporária, permanente e 
eliminação;
XVIII - supervisionar as publicações de extratos de 
contratos, nos prazos estabelecidos pela legislação, 
bem como a juntada dos mesmos aos processos res-
pectivos;
XIX - supervisionar a orientação de gestores quanto às 
solicitações, cotações, acompanhamento, execução e 
fornecimento de bens ou serviços; e
XX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Administração.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Aquisições e 
Contratos será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior, preferencialmente em Admi-
nistração, Ciências Contábeis ou Direito.

DA CHEFIA DE COMPRAS
Art. 14. O Chefe de Compras, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Aquisições e Contratos, exercerá 
função de chefia, nível III, sendo cargo de confiança 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I – Chefiar a autuação e tramitação dos processos ad-
ministrativos de aquisição de bens e/ou serviços da 
Administração Direta;
II - garantir que sejam efetuados contatos com as em-
presas, solicitando orçamentos;
III - formalizar o mapa com os orçamentos, definindo 
a empresa vencedora;
IV - receber e classificar as requisições de compras 
diretas das Secretarias, conforme produtos e tipo de 
fornecedores;
V – chefiar a efetivação dos processos de compras 
diretas;
VI - organizar e monitorar o sistema de controle de 
compras diretas no computador quanto ao andamento 
das requisições;
VII - garantir que sejam efetuados contatos com os 
fornecedores de acordo com os produtos ou materiais 
requisitados;
VIII - garantir a manutenção de arquivos contendo 
relação por fornecedores;
IX - garantir que sejam esclarecidas especificações de 
materiais e critérios para o fornecedor;
X - atuar diretamente na análise de valor e na redução 
de custos;
XI - elaborar mapas de preços entrelaçando preços, 
materiais e fornecedores;
XII - responsabilizar-se pela liberação ao fornecedor 
ou prestador, exclusivamente, de todas as autoriza-
ções de fornecimento da Administração Direta;
XIII - acompanhar a execução e o respectivo saldo 
de todas as atas de registros de preços e/ou instru-
mentos contratuais, formalizados pela Administração 
Direta;
XIV - liberar as notas fiscais atestadas, com seus de-
vidos instrumentos de pagamento, à Secretaria de 
Fazenda; e

XV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Aquisições e Contratos.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Compras será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior, preferencialmente em Administração, Ciên-
cias Contábeis ou Direito.

DA CHEFIA DE CONTRATOS
Art. 15. O Chefe de Contratos, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Aquisições e Contratos, exercerá 
função de chefia, nível III, sendo cargo de confiança 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe: 
I - Monitorar os prazos de vencimentos dos contratos 
e/ou aditivos, formalizando correspondências aos res-
pectivos gestores para as providências devidas;
II - receber e dar encaminhamento às ocorrências 
de ordem administrativa, referentes a irregularidades 
cometidas pelos fornecedores de materiais e serviços 
durante a execução dos contratos;
III - manter a guarda de processos licitatórios fina-
lizados;
IV - chefiar a elaboração de levantamentos e relatórios 
sobre a execução dos contratos, subsidiando com a 
documentação necessária;
V - propor o aperfeiçoamento da prestação de serviços 
e/ou fornecimento/aquisição de materiais, com base 
na experiência adquirida na execução de contratos;
VI - catalogar empresas vencedoras em processos li-
citatórios;
VII - encaminhar ao Diretor de Aquisições e Contratos, 
as informações atualizadas e relevantes sobre deter-
minados processos quando requeridas por outros ór-
gãos da administração; e
VIII - exercer outras atribuições que lhe forem delega-
das pelo Diretor de Aquisições e Contratos.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Contratos será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior, preferencialmente em Administração, Ciên-
cias Contábeis ou Direito.

DA CHEFIA DE CONVÊNIOS
Art. 16. O Chefe de Convênios, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Aquisições e Contratos, exercerá 
função de chefia, nível III, sendo cargo de confiança 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe: 
I - Acompanhar a revisão, a correção, a aprovação e 
a conferência de minutas de convênios de interesse 
do setor;
II - monitorar os prazos de vencimentos dos convênios 
e outros ajustes, bem como respectivos aditivos, for-
malizando correspondências aos respectivos gestores 
para as providências devidas;
III - promover através do órgão oficial do município, 
a publicação de extratos de convênios e outros ajus-
tes, bem como respectivos aditamentos, nos prazos 
estabelecidos pela legislação, bem como a juntada dos 
mesmos aos processos correspondentes;
IV - acompanhar levantamentos e relatórios sobre a 
execução dos convênios e outros ajustes, subsidiando 
com a documentação necessária;
V - operacionalizar e acompanhar as transferências de 
recursos recebidos pela Administração Direta via Sis-
tema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse 
do Governo Federal (SICONV);
VI - operacionalizar e acompanhar o Sistema de Ges-
tão de Convênios, Portarias e Contratos do Estado de 
Minas Gerais (SIGCON);
VII - acompanhar, solicitar prorrogações e subações 
no Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do Ministério da Educação no Brasil (SIMEC);
VIII - acessar e manter atualizado o cadastro de pro-
postas de convênios federais da saúde em desenvol-
vimento pela Administração Pública no sistemas do 
Fundo Nacional de Saúde (FNS);
IX - analisar Planos de Trabalho decorrentes dos Ter-
mos de Fomento, Termos de Colaboração, Convênios 

e outros instrumentos similares vigentes;
X - acompanhar os processos administrativos junto ao 
Governo do Estado de Minas Gerais pelo Sistema Ele-
trônico de Informações (SEI);
XI - catalogar órgãos conveniados;
XII - averiguar os documentos necessários para cele-
bração de Convênios Municipais, com o devido acom-
panhamento até as suas efetivações;
XIII - desenvolver, juntamente com equipe técnica 
da área, projetos com intuito de formalizar convênios 
com os governos estadual e federal;
XIV - acompanhar e fiscalizar a execução dos convê-
nios municipais, estaduais e federais sob sua respon-
sabilidade;
XV - conferir diariamente o Cadastro Geral de Con-
venentes – Estado (CAGEC) e o Serviço Auxiliar de 
Informações para Transferências Voluntárias – União 
(CAUC), buscando regularizar as não conformidades 
encontradas;
XVI - atuar como interveniente na Caixa Econômica 
Federal, junto ao Gerente de Convênios (GMC), res-
ponsável pelos convênios federais;
atuar junto às equipes executoras dos Programas de 
Aceleração do Crescimento (PAC), auxiliando-os no 
que for necessário;
XVII - elaborar a prestação de contas dos convênios 
e PACs em que a Caixa Econômica Federal atua como 
representante;
XVIII - participar da elaboração de todos os tipos de 
Termos de Cessão realizados pelo município junto a 
entidades;
XIX - encaminhar as minutas de Termos de Cessão 
de todos os tipos para análise pela Consultoria Geral 
do Município;
XX - ocupar-se das atividades necessárias (documen-
tos e ofícios) para a celebração dos Termos de Cessão 
e Doação de todos os tipos feitos pelos governo esta-
dual e federal para o município;
XXI – chefiar a elaboração dos extratos de publicação 
dos convênios, Termos Aditivos e Termos de Cessão 
celebrados pelo município com entidades;
XXII - responsabilizar-se pela guarda e arquivo de to-
dos os convênios celebrados pelo município;
XXIII - prospectar novos projetos, em atuação conjun-
ta com as secretarias municipais envolvidas;
XXIV - solicitar prorrogação de prazo de vigência de 
Termos de Convênio, dentre outros, mediante justifi-
cativa da secretaria municipal executora do referido;
XXV - discutir, negociar e participar da elaboração 
de Termos Aditivos a convênios estaduais e federais, 
quanto da ampliação de meta, submetendo a referida 
minuta à Consultoria Geral do Município; e
XXVI - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Diretor de Aquisições e Contratos.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Convênios será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior, preferencialmente em Administração, Ciên-
cias contábeis ou Direito.

DA DIRETORIA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Art. 17. O Diretor de Atendimento ao Público, dire-
tamente subordinado ao Diretor de Administração, 
exercerá função de direção, nível VI, sendo cargo de 
confiança de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dirigir e orientar o atendimento às exigências e 
condições gerais estabelecidas para o recebimento de 
documentos e petições na Administração Direta;
II - dirigir a atualização e disponibilização da legislação 
referente à cobrança de taxas de protocolo ao público 
interno e externo da Administração Pública;
III - dirigir a disponibilização de informações para 
instruções ao público, quanto às exigências de docu-
mentos a serem anexados para análise do objeto do 
requerimento;
IV - dirigir, orientar e controlar a execução das ativida-
des desenvolvidas pelo protocolo;
V - verificar a necessidade de emissão da taxa de ex-
pediente;
VI - dirigir o atendimento ao público interno e externo, 
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pessoalmente ou por telefone;
VII - verificar a atualização dos dados cadastrais de 
requerentes no Sistema de Protocolo;
VIII - dirigir as atividades de cadastramento de pro-
cessos com número, seguindo ordem numérica anual, 
data, hora, assunto, documentação anexa e observa-
ções;
IX - acompanhar o andamento geral dos processos;
X - dirigir a elaboração de correspondências e relató-
rios, quando for o caso, e outros significativos para 
o órgão;
XI - dirigir a organização do arquivo de processos;
XII - dirigir a conferência do rol diário dos processos;
XIII - dirigir a montagem de processos, contendo o 
carimbo, numeração e visto;
XIV - dirigir a convocação de requerentes para ciência 
de pareceres dos processos;
XV - dirigir a aplicação da Tabela de Temporalidade, 
nos respectivos arquivos: corrente, intermediário e 
permanente;
XVI - promover o desenvolvimento e a proposição de 
planos de trabalho para a racionalização e a moderni-
zação do protocolo;
XVII - dirigir os servidores de forma a assegurar um 
bom atendimento ao público;
XVIII - promover o aperfeiçoamento técnico e funcio-
nal dos servidores que trabalham no atendimento ao 
público;
XIX - verificar a disponibilização do Sistema de Proto-
colo aos diversos órgãos e entidades da Administração 
Direta e Indireta;
XX - verificar perante os órgãos da Administração 
Direta a atualização de modelos de requerimentos e 
documentos;
XXI - dirigir o repasse das informações aos diversos 
órgãos do Município, à respeito de processos e papéis 
arquivados, efetuando o seu empréstimo, mediante 
recibo, quando solicitado;
XXII - dirigir a execução das tarefas de recebimento, 
classificação, guarda e conservação dos processos, 
papéis, livros e outros documentos de interesse da 
Administração junto à Diretoria de Atendimento ao 
Público;
XXIII - dirigir o desenvolvimento de planos de trabalho 
de racionalização e modernização do arquivo;
XXIV - dirigir a elaboração dos planos de destinação 
de documentos existentes no arquivo e respectivas ta-
belas de temporalidade, executando as operações de 
descarte, quando for o caso;
XXV - garantir a organização do acervo documental e 
a otimização do espaço físico;
XXVI - controlar o ingresso e a circulação de pessoas, 
bem como a entrada e saída de materiais, equipamen-
tos e quaisquer outros objetos, nas dependências fí-
sicas do arquivo;
XXVII - garantir a execução do atendimento conside-
rando as especificidades de cada caso;
XXVIII - dirigir a execução do cadastramento de pro-
cesso com número, seguindo ordem numérica anual, 
data, hora, assunto, documentação anexa, observa-
ções, bem como geração do formulário pertinente e a 
colheita da assinatura e, se for o caso, emitir o com-
provante de protocolo;
XXIX - garantir a atualização dos dados cadastrais do 
requerente no Sistema de Protocolo;
XXX - garantir a ciência dos despachos e a conclusão 
dos processos aos requerentes, elucidando possíveis 
dúvidas quanto aos pareceres/despachos;
XXXI - garantir o repasse das informações sobre pro-
cessos em tramitação aos respectivos interessados;
XXXII - garantir a organização dos processos, em fase 
de tramitação;
XXXIII - dirigir a execução da conferência, ao fim do 
dia, do rol diário dos processos que deram entrada; e
XXXIV - dirigir as postagens diversas da Administração 
Direta; e
XXXV - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Diretor de Administração.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Atendimento 
ao Público será exercido por agente público com gra-
duação de nível superior, preferencialmente em Admi-
nistração, Ciências Contábeis ou Direito.

DA CHEFIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO
Art. 18. O Chefe de Atendimento, diretamente subor-
dinado ao Diretor de Atendimento ao Público, exercerá 
função de chefia, nível VI, sendo cargo de confiança 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Chefiar a execução do atendimento especializado 
quanto às especificidades e necessidades de protocoli-
zação de requerimentos diversos e a emissão da taxa 
de expediente, se necessário, solicitando o pagamento 
e a apresentação da via original quitada;
II - orientar o correto preenchimento de requerimen-
tos e, se necessário, auxiliar no preenchimento;
III - proceder à verificação dos documentos exigidos 
por lei ou por regulamentação específica da Secreta-
ria, para análise do objeto do requerimento;
IV - chefiar a execução do cadastramento de processo 
com número, seguindo ordem numérica anual, data, 
hora, assunto, documentação anexa, observações, 
bem como geração do requerimento e colheita da 
assinatura e, se for o caso, emitir o comprovante de 
protocolo;
V - garantir a atualização dos dados cadastrais do re-
querente no Sistema de Protocolo;
VI - garantir a ciência dos despachos e conclusão dos 
processos aos requerentes, elucidando possíveis dúvi-
das quanto aos pareceres/despachos;
VII - garantir o repasse das informações sobre proces-
sos em tramitação aos respectivos interessados;
VIII - garantir a organização e controlar a ordem de 
atendimento dos requerentes;
IX - garantir a organização dos processos, em fase de 
tramitação;
X - chefiar a execução da conferência, ao fim do dia, 
do rol diário dos processos que deram entrada; e
XI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Atendimento ao Usuário.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Atendimento 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

DA DIRETORIA DE LOGÍSTICA
Art. 19. O Diretor de Logística, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Administração, exercerá função de 
direção, nível VI, sendo cargo de confiança de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - estabelecer normas sobre a racionalização do con-
sumo de energia elétrica e água nas dependências dos 
próprios municipais e locados;
II - estabelecer normas de utilização pelo público em 
geral das instalações internas e externas dos próprios 
municipais e locados;
III - solicitar a aquisição dos materiais/serviços ne-
cessários à manutenção das atividades administrativas 
operacionais referentes à sua área de atuação;
IV - propor e dirigir a aplicação de medidas de preven-
ção contra incêndios;
V - promover inspeção periódica, a fim de verificar as 
necessidades de conservação e recuperação das ins-
talações internas e externas dos próprios municipais 
e locados;
VI - dirigir e programar os serviços de manutenção 
estrutural, elétrica, hidráulica, sanitária, nos próprios 
municipais e locados;
VII - dirigir a fiscalização do uso de telefones na Ad-
ministração Direta;
VIII - dirigir os serviços de reprografia prestados e o 
suprimento de papel;
IX - dirigir a execução das atividades de distribuição 
de materiais e produtos;
X - dirigir a montagem de roteiros de acordo com as 
unidades da Administração Direta, possibilitando a 
agilização das expedições;
XI - dirigir as atividades de carregamento dos veículos, 
distribuindo as requisições de entregas de acordo com 
roteiros pré-estabelecidos;
XII - responsabilizar-se pelo controle de materiais es-

tocáveis da Administração Direta, atentando para o 
controle de nível mínimo de estoque e requerimento 
ao setor de compras dos materiais para reposição;
XIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Administração.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Logística será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior, preferencialmente em Administração, Ciên-
cias Contábeis ou Direito.
DA CHEFIA DE RECEBIMENTO, ESTOQUE E DISTRI-

BUIÇÃO
Art. 20. O Chefe de Recebimento, Estoque e Distribui-
ção, diretamente subordinado ao Diretor de Logística, 
exercerá função de chefia, nível IV, sendo cargo de 
confiança de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe: 
I - Planejar as atividades operacionais de recebimento, 
estoque e distribuição de materiais (consumo e per-
manentes), ferramentas e equipamentos, adquiridos 
pela Administração Direta;
III - chefiar as atividades de recebimento, armazena-
mento, distribuição e transportes de materiais (con-
sumo e permanentes), ferramentas e equipamentos, 
adquiridos pela Administração Direta;
V - planejar expansão de capacidade de atendimento;
VI - planejar soluções de atendimento às solicitações 
de materiais (consumo e permanentes), ferramentas e 
equipamentos da Administração Direta;
VII - chefiar roteiros e itinerários de entrega de mer-
cadorias;
VIII - chefiar o fluxo de entrada e saída de materiais;
XI - chefiar a execução de inventários de estoque, pe-
riódicos e excepcionais;
XII - chefiar e controlar sistemicamente os estoques 
dos materiais pertencentes a programas específicos;
XIII - desenvolver juntamente com as áreas usuárias, 
normas e procedimentos, visando estabelecer rotinas 
de controle de materiais, assim como o processo de 
armazenamento;
XIV - requerer da Diretoria de Tecnologia da Informa-
ção o correto funcionamento do sistemas de gerencia-
mento e controle de estoque;
XV - promover o desenvolvimento de novos processos 
de recebimento, estoque e distribuição de materiais 
(consumo e permanentes), ferramentas e equipamen-
tos, adquiridos pela Administração Direta;
XVII - acompanhar a execução dos contratos, man-
tendo os respectivos gestores atualizados quanto aos 
níveis de estoque e as necessidades de solicitação de 
reposição ou aquisição de materiais (consumo e per-
manentes), ferramentas e equipamentos, adquiridos 
pela Administração Direta; e
XVIII - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Diretor de Logística;
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Recebimento, 
Estoque e Distribuição será exercido por agente públi-
co com nível médio completo.
DA CHEFIA DE MANUTENÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

Art. 21. O Chefe de Manutenção e Serviços Gerais, 
diretamente subordinado ao Diretor de Logística, 
exercerá função de chefia, nível IV, sendo cargo de 
confiança de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe: 
I - Chefiar os serviços de limpeza nos prédios inte-
grantes da Administração Direta, próprios ou locados, 
exceto naqueles pertencentes à Secretaria Municipal 
de Saúde e as escolas municipais;
II - chefiar a execução dos serviços de manutenção 
estrutural, elétrica, hidráulica, sanitária e de telefonia 
interna nos prédios da Administração Direta, exceto 
naqueles pertencentes à Secretaria Municipal de Edu-
cação, Desporto e Cultura e à Secretaria Municipal de 
Saúde;
III - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Logística.
Parágrafo Único. O cargo de Chefe de Manutenção e 
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Serviços Gerais será exercido por agente público com 
nível médio completo.

DA DIRETORIA DE PATRIMÔNIO
Art. 22. O Diretor de Patrimônio, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Administração, exercerá função de 
direção, nível VI, sendo cargo de confiança de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir as ações de assessoramento ao Diretor de 
Administração na política de administração do patri-
mônio mobiliário e imobiliário do Município;
II -manter o controle do uso dos bens patrimoniais 
do Município;
III - elaborar periodicamente o demonstrativo global 
de bens móveis e imóveis do Município;
IV - propor normas para a classificação e codificação 
dos bens patrimoniais do Município;
V - acompanhar junto ao setor de Tecnologia da Infor-
mação, o funcionamento do sistema de gerenciamen-
to disponibilizado nas áreas sob sua responsabilidade;
VI - acompanhar as atividades referentes aos registros 
dos bens patrimoniais do Município, 
VII - acompanhar processos administrativos que alte-
rem os bens imóveis do Município;
VIII - acompanhar as vistorias dos imóveis a serem 
locados, bem como na devolução de imóveis quando 
do término do contrato de locação;
IX - dirigir a execução dos procedimentos de aquisi-
ção, de transferência, de baixas e demais movimen-
tações dentro do sistema operacional de bens móveis, 
para fechamento do Inventário Geral;
X - dirigir o levantamento de áreas do Município com 
os respectivos croquis e documentos corresponden-
tes;
XI - acompanhar e dirigir a identificação das áreas pú-
blicas disponíveis;
XII - ocupar-se do levantamento dos bens inservíveis 
(sucatas de móveis, veículos e utilitários do Município) 
para a realização de leilão público de alienação; e
XIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Administração.
Parágrafo Único. O cargo de Diretor de Patrimônio e 
Serviços Gerais será exercido por agente público com 
graduação de nível superior, preferencialmente em Ad-
ministração, Ciências Contábeis ou Direito.

DA DIRETORIA DE TRANSPORTES
Art. 23. O Diretor de Transportes, diretamente subor-
dinado ao Diretor de Administração, exercerá função 
de direção, nível VI, sendo cargo de confiança de pro-
vimento em comissão, de livre nomeação e exonera-
ção pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento deve-
rá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Controlar as atividades da frota municipal própria 
ou terceirizada, bem como as atividades relacionadas 
ao credenciamento de servidores para condução de 
veículos oficiais da Administração Direta;
II - propor e implantar as normas necessárias ao de-
senvolvimento das atividades de transportes da Admi-
nistração Direta;
III - dirigir as atividades de conservação, manutenção 
e administração dos veículos da Administração Direta;
IV - controlar os roteiros e trajetos dos veículos da 
Administração Direta;
V - acompanhar a elaboração dos contratos de presta-
ção de serviços relativos à transportes a serem utiliza-
dos pela Administração Direta;
VI - elaborar e apresentar ao Diretor de Administra-
ção, relatórios das atividades do setor com estrita ob-
servância do orçamento proposto;
VII - executar as normas de utilização do transporte 
escolar para atendimento de alunos e servidores, tan-
to da zona urbana, quanto da zona rural, apontadas 
pelo Secretário Municipal de Planejamento de Gestão 
e pelo Secretário Municipal de Educação, Desporto e 
Cultura;
VIII - dirigir a gestão dos contratos de prestação de 
serviços de transporte escolar, verificando in loco os 
percursos realizados pelos contratados no embarque 
e desembarque de servidores e alunos, com vistas à 

melhoria dos serviços, economia de recursos e otimi-
zação dos roteiros, de modo a priorizar a eficácia do 
serviço prestado;
IX - atestar a medição dos serviços prestados de 
transporte terceirizado sob sua responsabilidade, me-
diante emissão de documentos hábeis para instruir os 
respectivos pagamentos;
X - dirigir as providências de vistorias periódicas nos 
veículos prestadores de serviço de transporte;
XI - dirigir o controle e organização diária, da progra-
mação de uso dos veículos da Administração Direta, 
visando sempre a otimização da frota;
XII - dirigir a organização e atualização do cadastro 
dos veículos da Administração Direta;
XIII - fazer observar as normas de segurança do tra-
balho por parte do pessoal vinculado à Direção de 
Transporte e demais chefias vinculadas ao Setor;
XIV - dirigir a elaboração de quadros demonstrativos 
mensais, por veículo, dos gastos de combustíveis e 
lubrificantes;
XV - dirigir a organização e o cumprimento da escala 
de revisão e lubrificação dos veículos;
XVI - acompanhar os serviços de reparos e manuten-
ção programada, prestados sob contratação pelas ofi-
cinas mecânicas para fins de recebimento de respec-
tivo serviço e a emissão de documentos hábeis para 
instruir os respectivos pagamentos;
XVII - garantir a observância das normas e prazos es-
tabelecidos nos contratos de seguro dos veículos da 
Administração Direta do Município, bem como daque-
les atinentes à frota terceirizada;
XVIII - acompanhar a compra de novos equipamentos 
e veículos, bem como a aquisição de peças de repo-
sição, responsabilizando-se pela inspeção de recebi-
mento;
XIX - realizar vistorias ocasionais, sem aviso prévio, 
nos veículos da frota municipal para verificar sua con-
dição geral, bem como de seus equipamentos
XX - apontar os veículos da frota municipal que neces-
sitem de reparos para prosseguimento dos serviços;
XXI - formalizar ao Diretor de Administração a aquisi-
ção de peças e acessórios para todos os veículos da 
frota da Administração Direta;
XXII - administrar, acompanhar e controlar a entrada 
e a saída de veículos, bem como o atendimento à pro-
gramação de viagem do pessoal lotado na Secretaria 
correspondente, em conformidade a agendamento 
prévio, devidamente autorizado;
XXIII - acompanhar a localização de todos os veículos 
e máquinas da Administração Direta, próprio ou tercei-
rizado, por meio de dispositivo de localização;
XXIV - dirigir o primeiro emplacamento dos veículos 
adquiridos pelo Município, bem como diligenciar as 
transferências e alterações de seus dados, quando 
devidos;
XXV - dirigir o licenciamento anual e seguro obriga-
tório, bem como a sua renovação, para os veículos 
da Administração Direta, próprios, cedidos ou tercei-
rizados;
XXVI - dirigir a realização de serviços externos perante 
a Delegacia de Trânsito e Superintendência do Estado 
de Arrecadação Fazendária, em todos os atos tribu-
tários administrativos para regularizar pendências ou 
verificar situações dos veículos pertencentes ao Mu-
nicípio;
XXVII - dirigir e manter controle de quilometragem 
rodada pelos veículos; e
XXVIII - executar outras tarefas que lhe forem delega-
das pelo Diretor de Administração.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Transportes 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
Art. 24. O Diretor de Recursos Humanos, diretamente 
subordinado ao Secretário Municipal de Planejamento 
e Gestão, exercerá função de direção, nível III, sendo 
cargo de confiança de provimento em comissão, de re-
crutamento limitado, de livre nomeação e exoneração 
pelo Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - Normatizar, orientar e supervisionar as atividades 
dos Órgãos/Entidades do Governo Municipal, rela-
tivamente a Administração de Pessoal e Arquivo de 

Pessoal;
II - promover processos seletivos e concursos públi-
cos, por meios próprios ou por contratação de empre-
sa, para o provimento dos quadros de servidores para 
a Administração Municipal;
III - promover a realização de treinamento pré-admis-
sional para fins de qualificação de pessoal, conforme 
interesse público;
IV - implementar atividades de atualização, recicla-
gem, aperfeiçoamento dos servidores, visando a me-
lhoria da qualidade dos serviços públicos;
V - coordenar as atividades de avaliação de desempe-
nho dos servidores da Administração Direta, seja no 
estágio probatório ou na avaliação periódica;
VI - desenvolver pesquisas na área de recursos hu-
manos, com vistas ao processo de desenvolvimento 
permanente do servidor público municipal;
VII - promover a assistência psicossocial e a reabi-
litação profissional dos servidores da Administração 
Municipal;
VIII - supervisionar os sistemas informatizados de Ad-
ministração de Recursos Humanos;
IX - supervisionar o controle da Folha de Pagamentos 
dos servidores ativos;
X - manter atualizado o cadastro e a documentação 
funcional dos servidores da Administração Direta;
XI - dirigir, mediante convênio, as atividades de está-
gio no âmbito da Administração Direta;
XII - disciplinar e orientar as atividades de protocolo e 
arquivo de documento e processos funcionais; e
XIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Planejamento e Gestão. 
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Recursos Hu-
manos será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior, preferencialmente em Adminis-
tração, Ciências Contábeis, Direito ou Psicologia.
DA CHEFIA DE MEDICINA DO TRABALHO E PERÍCIA 

MÉDICA
Art. 25. O Chefe de Medicina do Trabalho e Perícia Mé-
dica, diretamente subordinado ao Diretor de Recursos 
Humanos, exercerá função de chefia, nível III, sendo 
cargo de confiança de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe: 
I - Chefiar as atividades de perícia médica referentes 
aos servidores, bem como proceder a exames pré-ad-
missionais de candidatos a cargos ou funções públicas 
da Administração Direta, Fundações e Autarquias do 
Município;
II - chefiar a execução de perícias de avaliação de 
sanidade e de capacidade física em candidatos a car-
gos ou funções públicas no serviço municipal e emitir 
certificados, atestados, laudos e pareceres delas de-
correntes;
III - realizar perícias médicas em servidores para a 
comprovação de invalidez permanente, em casos de 
aposentadoria, emitindo laudo e encaminhando-o 
para a decisão final;
IV - realizar perícias médicas em servidores municipais 
para fins de licença para tratamento de saúde, licença 
ao servidor acidentado no exercício de suas atribui-
ções, licença a servidora gestante, readaptação, reas-
sunção do exercício e cessação da readaptação, bem 
como na pessoa da família, cuja doença deu origem ao 
pedido de licença de servidor municipal;
V - controlar e fiscalizar as licenças médicas dos servi-
dores municipais licenciados;
VI - fiscalizar as atividades médico-odontológicas re-
lativas a perícias médicas procedidas em servidores 
municipais;
VII - analisar e divulgar dados e informações sobre a 
natureza das doenças que ocasionam a maior incidên-
cia de licenças e aposentadorias;
VIII - observar e dar conhecimento das normas, ins-
truções e comunicados que orientam a realização de 
perícias médicas, a fixação dos prazos e os critérios a 
serem observados; e
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Recursos Humanos.
Parágrafo Único. O cargo de Chefe de Medicina do 
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Trabalho e Perícia Médica será exercido por agente 
público com graduação de nível superior em Medicina 
e especialização em Medicina do Trabalho.

DA CHEFIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO
Art. 26. O Chefe de Segurança do Trabalho, direta-
mente subordinado ao Diretor de Recursos Humanos, 
exercerá função de chefia, nível III, sendo cargo de 
confiança de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018 
competindo-lhe: 
I - Emitir documentos seguindo as normas e procedi-
mentos em conformidade com a legislação vigente;
II - orientar sobre normas e procedimentos que vi-
sem à proteção da integridade física e mental dos 
servidores e a melhoria das condições do ambiente 
de trabalho;
III - vistoriar e fiscalizar o cumprimento da legislação 
trabalhista, quanto à higiene e Segurança do Trabalho;
IV - propor programas de prevenção de doenças 
ocupacionais, desenvolvendo ações de controle de 
hipertensão arterial dos servidores e de ginástica er-
gonômica;
V - sugerir programas que contenham medidas técni-
cas, educacionais, médicas e psicológicas necessárias 
à prevenção de acidentes de trabalho, em conjunto 
com os demais Órgãos e Entidades do Município;
VI - manter registros sobre acidentes de trabalho de 
servidores municipais, arquivando as respectivas Co-
municações de Acidentes de Trabalho - CAT; e
VII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Recursos Humanos.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Segurança do 
Trabalho será exercido por agente público com gradu-
ação de nível superior, ou tecnólogo, preferencialmen-
te na área de Segurança do Trabalho.

DA CHEFIA DE RECURSOS HUMANOS
Art. 27. O Chefe de Recursos Humanos, diretamente 
subordinado ao Diretor de Recursos Humanos, exer-
cerá função de chefia, nível III, sendo cargo de con-
fiança de provimento em comissão, de recrutamento 
limitado, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, competindo-lhe:
I - Manter atualizado dos assentos funcionais dos ser-
vidores dos Órgãos da Administração Direta;
II - fazer cumprir as exigências legais no que se refe-
rirem à admissão, promoção, licença e exoneração de 
pessoal, verificando toda a documentação e pré-requi-
sitos necessários;
III - controlar todas as alterações referentes aos as-
sentos funcionais no Cadastro do Sistema Informatiza-
do da Diretor de Recursos Humanos;
IV - promover o cadastramento de servidores no PA-
SESP e programas afins;
V - manter arquivada e organizada toda a documenta-
ção comprobatória das alterações nos assentos funcio-
nais dos servidores em dossiês específicos; 
VI - responsabilizar-se pela inclusão dos dados dos 
servidores da Administração Direta no E-Social;
VII - receber e dar encaminhamento para as solici-
tações da Advocacia-Geral do Município oriundas de 
ações judiciais ou para as requisições do Ministério Pú-
blico, relativas a direitos e deveres do servidor público 
municipal, para a elaboração de resposta, bem como o 
levantamento das informações existentes em assentos 
funcionais e registros constantes em sistemas infor-
matizados da Diretoria de Recursos Humanos;
VII - realizar o acompanhamento dos concursos públi-
cos e dos processos seletivos realizados, bem como de 
seus respectivos prazos de validade;
IX - controlar o registro de atestados médicos homolo-
gados pelo Serviço de Perícia e Medicina do Trabalho; 
X - manter sistema de controle de férias prêmio dos 
servidores do Município;
XI - receber os requerimentos de aposentadorias e 
elaborar os processos para análise e conclusão sobre 
a concessão do benefício para os servidores da Admi-
nistração Direta; e
XII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Recursos Humanos.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Recursos Hu-

manos será exercido por servidor efetivo com gradua-
ção de nível superior.

DA CHEFIA DE FOLHA DE PAGAMENTO 
Art. 28. O Chefe de Folha de Pagamento, diretamente 
subordinado ao Diretor de Recursos Humanos, exer-
cerá função de chefia, nível III, sendo cargo de con-
fiança de provimento em comissão, de recrutamento 
limitado, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, competindo-lhe:
I - chefiar a elaboração da Folha de Pagamento com 
vencimentos, gratificações e demais vantagens remu-
neratórias do pessoal da Administração Direta, bem 
como retenção dos descontos legais;
II - chefiar a apuração, por meio de boletins, da frequ-
ência devidamente atestada dos servidores da Admi-
nistração Direta, pelos dirigentes de cada órgão, para 
todos os efeitos legais;
III - chefiar a confecção de folhas especiais ou suple-
mentares de pagamento, quando necessário;
IV - manter controle sobre os componentes da remu-
neração dos servidores, observando as condições que 
lhes deram origem, sua legalidade e temporalidade;
V - realizar a averbação e a classificação de descontos, 
bem como o controle e a liquidação de consignações;
VI - promover o levantamento e o controle das impor-
tâncias consignadas em Folha de Pagamento;
VII - observar o percentual da alíquota vigente, a ser 
aplicada sobre o vencimento, a fim de estabelecer o 
valor da contribuição previdenciária a ser recolhida, 
VIII - manter controle atualizado das decisões judiciais 
sobre pensões alimentícias para fins de desconto em 
Folha de Pagamento;
IX - manter atualizadas as tabelas de IRRF, FAP, salá-
rio-família e demais componentes pertinentes à gera-
ção correta da Folha de Pagamentos da Administração 
Direta;
X - efetuar a disponibilização de dados e informações 
para a inserção e o processamento para o envio men-
sal ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais 
(TCEMG), referentes à fiscalização da Folha de Paga-
mento, obedecendo aos prazos legais; e
XI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Recursos Humanos.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Folha de Paga-
mento será exercido por servidor efetivo com gradua-
ção de nível superior, preferencialmente em Adminis-
tração, Ciências Contábeis ou Direito.
DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Art. 29. O Diretor de Tecnologia da Informação e Mo-
dernização Administrativa, diretamente subordinado 
ao Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
exercerá função de direção, nível III, sendo cargo de 
confiança de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dotar a Prefeitura de sistemas e recursos existentes 
no mercado, através de contínuo acompanhamento de 
novos lançamentos e do aprimoramento dos hardwa-
res e softwares já existentes;
II - dirigir os projetos de desenvolvimento e manu-
tenção de sistemas de informação, de comunicação 
de voz e dados, de rede local com e sem fio, de infra-
estrutura computacional, de serviços de atendimento 
de informática e demais atividades de Tecnologia da 
Informação;
III - promover ações visando garantir a disponibilida-
de, a qualidade e a confiabilidade dos processos, pro-
dutos e serviços de Tecnologia da Informação;
IV - acompanhar e avaliar a elaboração e execução 
dos planos, programas, projetos e as contratações es-
tratégicas de Tecnologia da Informação;
V - estabelecer e coordenar a execução da política de 
segurança de Tecnologia da Informação;
VI - gerir os contratos da área de Tecnologia da Infor-
mação, fazendo as medições dos serviços prestados e 
garantindo a execução do orçamento; e
VII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe do Executivo e pelo Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão.

Parágrafo único. O cargo de Diretor de Tecnologia da 
Informação e Modernização Administrativa será exer-
cido por agente público com graduação de nível supe-
rior em Tecnologia da Informação.

DA ASSESSORIA DE INOVAÇÃO E INTERNET 
Art. 30. O Assessor de Inovação e Internet, direta-
mente subordinado ao Diretor de Tecnologia da In-
formação e Modernização Administrativa, exercerá 
função de assessoramento, nível I, sendo cargo de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar e desenvolver home pages (website da 
Prefeitura, portais, hotsites, intranet, etc.) para todos 
os setores da Prefeitura, participando de reuniões para 
levantamento de informações sobre o objetivo do site 
e conteúdos;
II - fazer a manutenção das home pages conforme so-
licitação dos usuários internos da Prefeitura, visando 
à atualização das informações e dos links ou a repagi-
nação do seu visual;
III - dar suporte aos clientes/usuários de home pages, 
via telefone, e-mail ou através de visitas presenciais, 
orientando-os quanto a solução de eventuais proble-
mas ou instruindo-os na operação do website;
IV - treinar os usuários nos aplicativos relacionados ao 
Portal da Prefeitura;
V - acompanhar as novas tendências do mercado de 
Tecnologia da Informação para sugerir implantações 
ou melhorias nos processos atuais;
VI - garantir a segurança do website da Prefeitura, da 
intranet, entre outros;
VII - participar do processo de planejamento estraté-
gico da área de Tecnologia da Informação; e
VIII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Moderni-
zação Administrativa.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Inovação e 
Internet será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior ou Tecnólogo, preferencialmente 
na área de Tecnologia da Informação.

DA ASSESSORIA DE MODERNIZAÇÃO DE PROCES-
SOS 

Art. 31. O Assessor de Modernização de Processos, 
diretamente subordinado ao Diretor de Tecnologia da 
Informação e Modernização Administrativa, exercerá 
função de assessoramento, nível II, sendo cargo de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar e planejar atividades da área de proces-
sos, compreendendo a elaboração e implementação 
de novos processos, com o propósito de promover a 
melhoria nas condições técnicas dos setores da Pre-
feitura;
II - mapear processos e procedimentos, elaborar 
fluxogramas de documentação de todas as áreas da 
Prefeitura;
III - sugerir ferramentas que facilitem os trabalhos de 
mapeamento de processos e de gerenciamento de do-
cumentos, acompanhando as implantações;
IV - acompanhar programas e sistemas aplicados aos 
processos, de forma a se obter aumento da confia-
bilidade, produtividade e a otimização de sistemas e 
processos, visando a melhoria dos serviços prestados 
ao cidadão;
V - participar do processo de planejamento estratégico 
da área de Tecnologia da Informação; e
VI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Moderni-
zação Administrativa.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Moderniza-
ção e Processos será exercido por agente público com 
graduação de nível superior ou tecnólogo, preferen-
cialmente nas áreas de Tecnologia da Informação, 
Administração ou Engenharia.

DA CHEFIA DE SISTEMAS 
Art. 32. O Chefe de Sistemas, diretamente subordi-
nado ao Diretor de Tecnologia da Informação e Mo-
dernização Administrativa, exercerá função de chefia, 
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nível IV, sendo cargo de confiança de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Chefiar as atividades inerentes a todos os sistemas 
utilizados na Prefeitura;
II - assegurar a operação dos sistemas, de forma a 
garantir a execução confiável dos processos, procedi-
mentos e controles internos;
III - participar do processo de planejamento estratégi-
co da área de Tecnologia da Informação;
IV - gerir e administrar a segurança, integridade e 
confiabilidade dos sistemas da Prefeitura;
V - propor a criação de normas e padrões de seguran-
ça no uso dos sistemas;
VI - realizar o acompanhamento do funcionamento 
dos sistemas em processamento, solucionando irregu-
laridades ocorridas durante a operação; e
VII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Moderni-
zação Administrativa.
Parágrafo Único. O cargo de Chefe de Sistemas será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to, preferencialmente técnico em sistemas.

DA CHEFIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 
Art. 33. O Chefe de Tecnologia da Informação, di-
retamente subordinado ao Diretor de Tecnologia da 
Informação e Modernização Administrativa, exercerá 
função de chefia, nível IV, sendo cargo de confiança de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe: 
I - Chefiar os trabalhos inerentes à área administrativa 
da Tecnologia da Informação em geral;
II - controlar documentos pertinentes ao setor de 
Tecnologia da Informação, tais como: contratos, no-
tas fiscais, termos de garantia, termos de entrega/
recebimento de materiais, termos de transferência 
patrimonial;
III – chefiar a elaboração dos Termos de Referência 
para Processos Licitatórios;
IV – chefiar a elaboração dos pedidos de pagamentos 
a fornecedores da área de Tecnologia da Informação, 
após atestar o recebimento dos serviços e materiais;
V – chefiar a elaboração e controle das correspondên-
cias oficiais da área de Tecnologia da Informação;
VI - acompanhar os processos licitatórios pertinentes 
à área de Tecnologia da Informação; e
VII - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor de Tecnologia da Informação e Moderni-
zação Administrativa.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Tecnologia da 
Informação será exercido por agente público com 
nível médio completo, preferencialmente na área de 
Tecnologia da Informação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 34. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 35. O organograma da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão encontra-se especificado no 
Anexo I e os níveis funcionais, vencimentos e requi-
sitos para provimento dos cargos ora instituídos estão 
especificados no Anexo II, partes integrantes desta lei.
Art. 36. As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão à conta de dotações orçamentárias próprias, 
nos termos do art. 43, da Lei Municipal n.º 4.886, de 
11 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício de 2019.
Art. 37. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de Subsecretário de Planejamento, Sub-
secretário de Recursos Humanos, Subsecretário da 
Ouvidoria Geral do Município, Coordenador de Plane-
jamento Governamental, Coordenador de Gestão de 
Recursos Humanos, Coordenador de Pagamentos de 
Pessoal, Coordenador de Aquisições e Contratos, Co-
ordenador de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais, 

Coordenador de Transportes, Gerente do Serviço de 
Ativos de Tecnologia da Informação, Gerente do Ser-
viço de Sistemas Corporativos, Gerente do Serviço de 
Suporte ao Usuário, Gerente do Serviço de Moderni-
zação de Processos, Gerente de Compras, Gerente de 
Licitações, Gerente de Contratos, Gerente de Almoxa-
rifado e Serviços Gerais, Gerente de Materiais e Patri-
mônio da Saúde, Gerente de Materiais e Patrimônio da 
Educação, Gerente de Atendimento ao Público, Geren-
te de Apoio Administrativo, Gerente da Junta  Militar, 
Chefe do Serviço Geral de Recursos Humanos, Chefe 
do Serviço Geral de Perícia Médica e Saúde Ocupacio-
nal, Chefe do Serviço Geral de Transportes, Chefe do 
Serviço de Transportes da Educação e Assistente de 
Gabinete, constantes da atual estrutura orgânica da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.
Art. 39. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso IV, do art. 1º, da Lei Delegada n.º 32, 
de 21 de fevereiro de 2013, e o inciso II, do art. 1º, 
da Lei Delegada n.º 36, de 28 de fevereiro de 2013.
Art. 40. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 093/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I - ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICI-
PAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ANEXO II
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO

 

 
 

       
C

ar
go

 
C

la
ss

ifi
ca

çã
o 

N
ív

el
 

Fu
nc

io
na

l 
Es

co
la

rid
ad

e 
Ve

nc
im

en
to

 d
o 

C
ar

go
 

Se
cr

et
ár

io
 M

un
ic

ip
al

 d
e 

Pl
an

ej
am

en
to

 e
 

G
es

tã
o 

- S
EP

LA
N

 
Ag

en
te

 P
ol

íti
co

 
Ag

en
te

 
Po

lít
ic

o 
Su

pe
rio

r 
co

m
pl

et
o 

Su
bs

íd
io

 
co

nf
or

m
e 

le
gi

sl
aç

ão
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento do 

Cargo 

Secretário Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN Agente Político Agente 

Político 
Superior 
completo 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Chefe de Gabinete Assessoramento IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

 Assessor de Expediente Assessoramento V Médio 
completo R$ 2.100,00 

 Diretor de Licitações Direção V Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Assessor de Licitações Assessoramento VI Médio 
completo R$ 1.800,00 

 Diretor de Apoio ao Empreendedorismo Direção V Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Assessor de Apoio ao 
Empreendedorismo Assessoramento VI Médio 

completo R$ 1.800,00 

 Diretor de Desenvolvimento Econômico 
Municipal Direção V Superior 

completo R$ 4.200,00 

 Diretor de Administração Direção III Superior 
completo R$ 5.400,00 

  Assessor de Expediente Assessoramento V Médio 
completo R$ 2.100,00 

  Diretor de Aquisições e Contratos Direção VI Superior 
completo R$ 3.600,00 

   Chefe de Compras Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   Chefe de Contratos Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

   Chefe de Convênios Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Diretor de Atendimento ao Público Direção VI Superior 
completo R$ 3.600,00 

   Chefe do Serviço de Atendimento Chefia VI Médio 
completo R$ 2.100,00 

  Diretor de Logística Direção VI Superior 
completo R$ 3.600,00 

   Chefe de Recebimento, Estoque e 
Distribuição Chefia IV Médio 

completo R$ 2.700,00 

   Chefe de Manutenção e Serviços 
Gerais Chefia IV Médio 

completo R$ 2.700,00 

  Diretoria de Patrimônio Direção VI Superior 
completo R$3.600,00 

  Diretor de Transportes Direção VI Superior 
completo R$ 3.600,00 

 Diretor de Recursos Humanos  Direção III Superior 
completo R$ 5.400,00 

  Chefe de Recursos Humanos Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Folha de Pagamento Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Medicina do Trabalho e Perícia 
Médica Chefia III Superior 

completo R$ 3.000,00 

  Chefe de Segurança do Trabalho Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Diretor de Tecnologia da Informação e 
Modernização Administrativa  Direção III Superior 

completo R$ 5.400,00 

  Assessor de Inovação e Web Assessoramento I Superior 
completo R$ 4.200,00 

  Assessor de Modernização de 
Processos Assessoramento II Superior 

completo R$ 3.600,00 

  Chefe de Sistemas Chefia IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

  Chefe de Tecnologia da Informação Chefia IV Médio 
completo R$ 2.700,00 

 
 

 
 

DECRETOS MUNICIPAIS

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

DECRETO DE 21 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Bar-
bacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado Fernando Antônio Mont’Alvão 
do Prado, do cargo de Controlador Geral do Município, 
a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 21 dias de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos 
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado Aderbal Neves Calmeto, do car-
go de Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, 
a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 dias de novembro de 2019; 
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada Giovanna Zappa Barbosa, do 
Cargo de Secretária Municipal de Obras Públicas, a 
partir desta data
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
    
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 dias de novembro de 2019; 

177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  
Luís Álvaro Abrantes Campos

Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, Lei Municipal nº 
4.670/2016, e na forma do art. 26, I, da Constituição 
do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º  Fica exonerado Luiz Carlos Rocha de Paula, do 
cargo de Secretário Municipal de Educação, Desportos 
e Cultura, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
  

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 77/2014, e na Lei Municipal 
nº 4.670/2015, e na forma do art. 26, I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerada Marcilene Dornelas de Araújo 
do cargo de Secretária Municipal de Saúde e Progra-
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mas Sociais - SESAPS, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de novembro de 2019; 
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 01/2005 e 32/2013, e na forma do 
art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado Tiago Siqueira Mota, do cargo 
de Advogado Geral do Município, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
    

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 dias de novembro de 
2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos 
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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. 01, de 2005 e na Lei Municipal nº 5.002, 
de 2019, e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Aderbal Neves Calmeto, para 
exercer o cargo de Secretário Municipal de Assistência 
Social.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 dias de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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. 01, de2005 e na Lei Municipal nº 4.997, 
de 2019; e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º  Fica nomeada Cacilda de Araújo Silva, para 
exercer o cargo de Secretária Municipal de Educação, 
Desportos e Cultura.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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. 01, de 2005 e na Lei Municipal nº 5.004, 
de 2019; e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena; 

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada Giovanna Zappa Barbosa, para 
exercer o Cargo de Secretária Municipal de Obras Pú-
blicas.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
    

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 dias de novembro de 
2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
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 vigentes, em especial com o disposto nos ar-
tigos 20 e seguintes da Lei Municipal nº 3.245/1995; 
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição 
do Município de Barbacena; Considerando a deci-
são exarada nos autos do Processo nº 0088668-
72.2019.8.13.0056, que tramitou no 2º Juizado Es-
pecial Cível da Comarca de Barbacena/MG; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 20.998 - 1 - NOMEAR, para provi-
mento do cargo público de Professor I, a candidata 
classificada no Concurso Público referente ao Edital 
nº 001/2015, homologado em 06 de junho de 2016, 
conforme listagens abaixo: 1.1 – Ampla concorrência:

Nome Ordem de classificação

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Lei 
Delegada nº. 01, de 2005, e na Lei Municipal nº 5.003, 
de 2019; e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada Marcilene Dornelas de Araújo 
para exercer o cargo de Secretária Municipal de Saú-
de - SESAP.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de novembro de 2019; 
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 nas Lei 
Delegada nº. 01, de 2005, e na Lei Municipal nº 5.003, 
de 2019; e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada Mariana Dias de Paiva para exer-
cer o cargo de Secretária Municipal do Gabinete do 
Prefeito - SEGAB.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO DE 27 DE NOVEMBRO DE 2019

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 
Delegadas nº. 01, de2005 e na Lei Municipal nº 5.005, 
de 2019; e na forma do art. 26, I, da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Silver Wagner de Souza, para 
exercer o cargo de Secretário Municipal de Planeja-
mento e Gestão - SEPLAN.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 27 dias de novembro de 
2019; 177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo
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2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor 
a partir desta data. Barbacena, 11 de novembro de 
2019. (Republicado por incorreção).

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 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto nº 8.085/2016, e na forma do art. 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
 
PORTARIA Nº 21.036 - EXONERAR Mirian de Pai-
va Damasceno Ladeira, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Coordenador de Assistência Jurídica, na 
Controladoria Geral do Município, a partir desta data. 
Barbacena, 21 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.037 - EXONERAR Gustavo Tavares 
Muniz Canton, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Assistente de Gabinete, da Controladoria Geral do 
Município - CGEM, a partir desta data. Barbacena, 21 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.038 - EXONERAR José Victor Silveira 
Avelar, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Controle Financeiro, na Controladoria Geral 
do Município - CGEM, a partir desta data. Barbacena, 
21 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.039 - EXONERAR Daniel Magri, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador 
Executivo, na Controladoria Geral do Município - 
CGEM, a partir desta data. Barbacena, 21 de novem-
bro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 32 e 61/2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.040 - EXONERAR Daniel Filipe de 
Andrade, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente da Corregedoria da Guarda Municipal, na 
Controladoria Geral do Município - CGEM, a partir des-
ta data. Barbacena, 21 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.041 - EXONERAR Marcília de Castro 
Moreira Jabrazi, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Controle Orçamentário, na Controlado-
ria Geral do Município - CGEM, a partir desta data. 
Barbacena, 21 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.042 - EXONERAR José Thadeu Cury 
Júnior, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente da Corregedoria do Município, na Controladoria 
Geral do Município - CGEM, a partir desta data. Barba-
cena, 21 de novembro de 2019.

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 4.984, de 21 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.043 - NOMEAR Fernando Antônio 
Mont’Alvão do Prado, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Controlador Geral do Municí-
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pio, a partir desta data. Barbacena, 21 de novembro 
de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 8.040/2016; e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.044 - EXONERAR Joseane Lúcio Pa-
checo Toledo de Paiva, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Coordenador de Apoio ao Gabinete, na 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de novem-
bro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.045 - EXONERAR Victor de Souza 
Moreira, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador de Gestão de Contratos e Convênios, na 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de novem-
bro de 2019.

PORTARIA Nº 21.046 - EXONERAR Maria Angélica Via-
na, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente 
de Ouvidoria, na Secretaria Municipal de Saúde e Pro-
gramas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barba-
cena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.047 - EXONERAR Polyana Resende 
Monteiro, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Coordenador Administrativo-Financeiro do Fundo Mu-
nicipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.048 - EXONERAR Elisângela de Fáti-
ma Campos Franco Martins, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Tesouraria, da Coordena-
doria Administrativo-Financeira do Fundo Municipal de 
Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.049 - EXONERAR Márcio de Campos, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente do 
CRAS São Pedro, da Subsecretaria de Programas So-
ciais, na Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.050 - EXONERAR Márcio Túlio do 
Carmo, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Empenhos, da Coordenadoria Administrativo-
Financeira do Fundo Municipal de Saúde, na Secreta-
ria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.051 - EXONERAR Éricko de Paula 
Voigt, do Cargo de Provimento em Comissão de Coor-
denador Administrativo-Financeiro do Fundo Municipal 
de Assistência Social, na Subsecretaria de Programas 
Sociais, na Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.052 - EXONERAR Hilda Maluf Cal-
das Nalon, do cargo de Provimento em Comissão de 
Assessor Técnico, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.053 - EXONERAR Ariane de Souza 
Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente do CREAS, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.054 - EXONERAR Marcélio Bertoli-
no Condé, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente da Casa de Acolhimento, da Subsecretaria de 
Programas Sociais, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.055 - EXONERAR Maria Auxiliadora 
de Jesus Souza Discaciatti, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Programas Habitacionais, 
da Subsecretaria de Programas Sociais, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.056 - EXONERAR Paulo Sérgio de 
Souza Cunha, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Programas Assistenciais, da Subsecre-
taria de Programas Sociais, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.057 - EXONERAR Tadeu José Gomes, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Subsecretá-
rio de Programas Sociais, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 8.059/2016; e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.058 - EXONERAR Ana Paula Freitas 
da Trindade, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Apoio Administrativo, na Subsecretaria de 
Programas Sociais, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

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 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto Municipal nº 8.083/2016, e na forma do art. 26 
inciso II da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.059 - EXONERAR Sônia Maria Tei-
xeira Flausino, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe de Apoio Operacional, da Subsecretaria de 
Programas Sociais, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.060 - EXONERAR Dr. Patrício Araú-
jo da Silva, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Subsecretário-Adjunto, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 Municipal nº 77/2014, na Lei nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.889/2015; e na forma do art. 26, II, 

da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.061 - EXONERAR Prisciliani de Miran-
da Campos Silva, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Coordenador de Projetos, na Subsecretaria Ad-
junta, da Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.062 - EXONERAR Phelipe José An-
dretto Pereira, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador do Sistema de Metas da Vigilância Sa-
nitária, na Subsecretaria Adjunta, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.063 - EXONERAR Ana Waldemira de 
Paula Dornelles, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Subsecretária de Promoção e Ações em Saúde, 
na Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
– SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.064 - EXONERAR Flávia Denise Bar-
bosa Vasques Silva, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenadora de Saúde Mental, da Subse-
cretaria de Promoção e Ações em Saúde, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a 
partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.065 - EXONERAR Regina Célia Ro-
drigues Monteiro, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente do Centro de Atenção Psicossocial, da 
Coordenadoria de Saúde Mental, da Subsecretaria de 
Promoção e Ações em Saúde, na Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.066 - EXONERAR Leandra Mara de 
Vilhena Melo Vidal, do cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente de Residência Terapêutica e Unidade 
de Acolhimento Infanto-Juvenil, da Coordenadoria de 
Saúde Mental, da Subsecretaria de Promoção e Ações 
em Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde e Progra-
mas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 
27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.067 - EXONERAR Maurício Becho 
Campos Júnior, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador de Vigilância em Saúde, da Subsecre-
taria de Promoção e Ações em Saúde, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.068 - EXONERAR Gilberto Cardoso 
Ramos Júnior, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Vigilância Sanitária, da Coordenadoria 
de Vigilância em Saúde, da Subsecretaria de Promo-
ção e Ações em Saúde, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.069 - EXONERAR Evaniléa Marcela 
de Paiva Benedito, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente do Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador - CEREST, da Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde, da Subsecretaria de Promoção e Ações em 
Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.070 - EXONERAR Leila Miranda de 
Souza Carvalho, do Cargo de Provimento em Comis-
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são de Coordenadora de Assistência Farmacêutica, da 
Subsecretaria de Promoção e Ações em Saúde, na Se-
cretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SE-
SAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

PORTARIA Nº 21.071 - EXONERAR Sérgio Augusto 
Curi Abalém, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador de Atenção Especializada, da Subse-
cretaria de Promoção e Ações em Saúde, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais – SESAPS, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.072 - EXONERAR Shirley Gava, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Gerente do 
Centro de Reabilitação, na Subsecretaria de Promoção 
e Ações em Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

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 Municipal nº 77, de 14.02.2014; e na forma 
do art. 26, II, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.073 - EXONERAR Luciana Apareci-
da da Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente do Serviço de Transporte Sanitário – GEST, 
na Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.074 - EXONERAR Evaldo de Oliveira, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do 
Serviço de Logística, da Subsecretaria de Promoção e 
Ações em Saúde, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data.Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.075 - EXONERAR Maria Alexsandra  
da Costa, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Subsecretária de Regulação e Planejamento Assis-
tencial - SUPLAS, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data.Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 8.040/2016; e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbace-
na;RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.076 - EXONERAR Daniel Ramalho 
Dutra, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador do SIMACRA, na Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.077 - EXONERAR Lourena Apareci-
da Condé, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Chefe do Serviço do Complexo Regulador, da Subse-
cretaria de Regulação e Planejamento Assistencial, na 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 

SESAPS, a partir desta data.Barbacena, 27 de novem-
bro de 2019.

PORTARIA Nº 21.078 - EXONERAR Maria Conceição 
D’Albuquerque Souza Barbosa, do Cargo de Provimen-
to em Comissão de Chefe do Serviço de Planejamento 
e Programação Assistencial, da Subsecretaria de Re-
gulação e Planejamento Assistencial, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a 
partir desta data.Barbacena, 29 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.079 - EXONERAR Luciano Geraldo 
Rocha Lopes, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Serviço de Informação em Saúde, da Sub-
secretaria de Regulação e Planejamento Assistencial, 
na Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.080 - EXONERAR Suzana Maria Fer-
reira da Silva, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Serviço de Governança Regional, da Sub-
secretaria de Regulação e Planejamento Assistencial, 
na Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS, a partir desta data. Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 8.062/2016; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.081 - EXONERAR Giselle Aparecida 
Campos, do Cargo de Provimento em Comissão de As-
sessora Jurídica, na Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e com a 
Lei Delegada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 
2013 e com a Lei Municipal nº 4.670, de 27.07.2015; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.082 - EXONERAR Cacilda de Araújo 
Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
de Gabinete, no Gabinete do Prefeito Municipal, a par-
tir desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.083 - EXONERAR, a pedido, Eloina 
Aparecida Neves Santos, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Gerente de Cerimonial, na Chefia de Ga-
binete do Prefeito Municipal, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.084 - EXONERAR Sidilene Perla Ser-
pa dos Santos, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe do Serviço de Expedientes Urgentes, na 
Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.085 - EXONERAR Gabriela Junqueira 
Martins Rettori Mendes, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Chefe do Serviço de Expedientes Exter-
nos, na Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.086 - EXONERAR Matheus dos San-
tos Barbosa, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Chefe do Serviço de Expedientes Internos, na Chefia 
de Gabinete do Prefeito, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

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 De-
legada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e na forma 
do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.087 - EXONERAR Denner de Sou-
za Martins, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Coordenador de Atos e Publicações Oficiais - COAP, 
na Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.088 - EXONERAR João Carlos de 
Castro Mourão, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Coordenador de Assuntos Legislativos - CAL, 
na Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir desta data.
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.089 - EXONERAR Wesley Henrique 
de Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente Executivo de Representação na Capital do Es-
tado, na Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.090 - EXONERAR Letícia Fabiana 
Candian de Oliveira, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Guarda Municipal Assistente, na Chefia de 
Gabinete do Prefeito, a partir desta data. Barbacena, 
27 de novembro de 2019.

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 Municipal nº 32/2013, na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e no Decreto nº 8.073/2016, e na forma 
do art. 26, II da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.091 - EXONERAR Júlia Otoni Pereira 
de Souza, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Assessor Especial de Integração Regional, na Chefia 
de Gabinete do Prefeito, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.092 - EXONERAR Dimas da Silva Tei-
xeira, do Cargo de Provimento em Comissão de Asses-
sor Especial de Relações Institucionais, na Chefia de 
Gabinete do Prefeito, a partir desta data. Barbacena, 
27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no 
uso das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com a Constituição do Município de Barbacena, a Lei 
Delegada Municipal nº 32/2013, a Lei Municipal nº 
4.670/2015 e com o Decreto nº 8.075, de 14.12.2016; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.093 - EXONERAR Ísis Mota de Faria, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Coordena-
dor de Apoio da Assessoria Especial de Relações Ins-
titucionais, na Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 8.005/2016; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.094 - EXONERAR Paulo Octávio de 
Araújo Lima, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Coordenador de Comunicação, na Chefia de Gabinete 
do Prefeito, a partir desta data.Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.
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O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no 
uso das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com a Constituição do Município de Barbacena, a Lei 
Delegada Municipal nº 32/2013, a Lei Municipal nº 
4.670/2015 e com o Decreto nº 8.075, de 14.12.2016;  
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.095 - EXONERAR Leonardo de Paula 
Heleno, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador de Apoio ao Gabinete, na Chefia de Gabi-
nete do Prefeito, a partir desta data.Barbacena, 27 de 
novembro de 2019

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 Municipal nº 32/2013, na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e no Decreto nº 8.075/2016, e na forma 
do art. 26, II da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.096 - EXONERAR Anabela Magalhães 
de Andrade, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Assistente de Gabinete, na Chefia de Gabinete do 
Prefeito, a partir desta data.Barbacena, 27 de novem-
bro de 2019.

PORTARIA Nº 21.097 - EXONERAR Mariana Dias de 
Paiva, do Cargo de Provimento em Comissão de As-
sessora Jurídica do Gabinete do Prefeito, na Chefia de 
Gabinete do Prefeito, a partir desta data. Barbacena, 
27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.098 - EXONERAR Éder Felipe Gon-
zaga Aguiar, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Advogado Adjunto Administrativo, na Advocacia Geral 
do Município - AGM, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.099 - EXONERAR Aline Gonçalves 
Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Advogado Adjunto de Saúde, na Advocacia Geral do 
Município - AGM, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.100 - EXONERAR Colimara Dias Bra-
ga, do Cargo de Provimento em Comissão de Advoga-
do Adjunto Fiscal, na Advocacia Geral do Município - 
AGM, a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

PORTARIA Nº 21.101 - EXONERAR Flávia Pereira Ro-
sas, do Cargo de Provimento em Comissão de Assis-
tente de Gabinete, na Advocacia Geral do Município - 
AGM, a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

PORTARIA Nº 21.102 - EXONERAR Sônia Aparecida da 
Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Coor-
denadora de Assistência Jurídica, na Advocacia Geral 
do Município - AGM, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

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 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto Municipal nº 8.084/2016 e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.103 -  EXONERAR Gabriel Tafuri 
Mota, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Apoio Jurídico, na Advocacia Geral do Mu-
nicípio - AGM, a partir desta data. Barbacena, 27 de 
novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.104 - EXONERAR Silver Wagner de 
Souza, do Cargo de Provimento em Comissão de Sub-
secretário de Planejamento – SUPLAN, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.105 - EXONERAR Cristiano Denilson 
Gomes, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador de Planejamento Governamental, da Sub-
secretaria de Planejamento – SUPLAN, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 nas Leis 
Delegadas nºs 32 e 36/2013, na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e no Decreto nº 7.890, de 21.10.2015, e 
na forma do art. 26, II da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.106 - EXONERAR Daiane Hellen Teo-
doro de Almeida, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente do Serviço de Ativos de Tecnologia da 
Informação, na Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.107 - REVOGAR a designação de 
Fernanda Alves Paolucci Santana, para responder pela 
Gerência do Serviço de Sistemas Corporativos, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SE-
PLAN, a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

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 nas Leis 
Delegadas nºs 32 e 36/2013, e na forma do art. 26, II 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.108 - EXONERAR Victor Hugo Ferrei-
ra, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente 
do Serviço de Suporte ao Usuário, na Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.109 - EXONERAR Natália Viol, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Gerente do 
Serviço de Modernização de Processos, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.110  - EXONERAR Maria Cristina Dias 
Paiva, do Cargo de Provimento em Comissão de Sub-
secretária de Recursos Humanos – SUBRH, na Secre-
taria Municipal de Plane-jamento e Gestão - SEPLAN, 
a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.111 - EXONERAR Fábio Russo Gui-
marães, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador de Gestão de Recursos Humanos, Subse-
cretaria de Recursos Humanos - SUBRH, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em con-formidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 

Delegadas Municipais nºs 32, de 21 de fevereiro de 
2013 e 37 de 06 de março de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.112 -  EXONERAR Márcio Luciano 
Vitorio de Souza, do Cargo de Provimen-to em Co-
missão de Chefe do Serviço Geral de Recursos Huma-
nos, Subsecretaria de Recursos Humanos - SUBRH, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SE-
PLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
Constituição do Município de Barbacena e as Leis De-
legadas Municipais nºs 32, de 21 de fevereiro de 2013 
e 37 de 06 de março de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.113 - EXONERAR Adriana Renata 
Costa, do Cargo de Provimento em Comissão de Coor-
denadora de Pagamentos de Pessoal, da Subsecretaria 
de Recursos Humanos - SUBRH, na Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.114 - EXONERAR Greiciela Roman 
Rodrigues, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Compras, na Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.115 - REVOGAR a designação de 
Pablo Herthel Candian, para responder pela Coorde-
nadoria de Aquisições e Contratos, na Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.116 - EXONERAR Maria Aparecida 
Eugênia, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Licitações, da Coordenadoria de Aquisições e 
Contratos, na Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.117 - EXONERAR Rodrigo Salvador 
Ferreira, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Contratos - GCONT, na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.118 -  EXONERAR Antonio Pedro 
Santos da Silva, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador de Transportes – COTRAN, na Secre-
taria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, 
a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.119 -  EXONERAR Adilson Martins Ri-
beiro, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
de Serviço Geral de Transportes, da Coordenadoria de 
Transportes, na Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.120 - EXONERAR Marcos Vinícius 
Sandy do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
do Serviço de Transportes da Educação – GTRAN Edu-
cação, da Coordenadoria de Transportes – COTRAN, 
na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - 
SEPLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 de novem-
bro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:
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PORTARIA Nº 21.121 - EXONERAR Willian de Oliveira 
Faria do Cargo de Provimento em Comissão de Coor-
denador de Materiais, Patrimônio e Serviços Gerais, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SE-
PLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.122 - EXONERAR Emerentino José 
Antônio Júnior, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Gerente de Materiais e Patrimônio da Saúde, da 
Coordenadoria de Materiais, Patrimônio e Serviços Ge-
rais, na Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.123 - EXONERAR Lawrence Siepier-
ski, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente 
de Atendimento ao Público – GOAP, na Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no 
uso das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com a Constituição do Município de Barbacena, a Lei 
Delegada Municipal nº 32/2013, a Lei Municipal nº 
4.670/2015 e com o Decreto nº 8.075, de 14.12.2016; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.124 - EXONERAR Marco Antônio Né-
sio, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente 
de Apoio Administrativo, na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta data.
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.125 - EXONERAR Carla Luciene Go-
mes Dutra, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Assistente de Gabinete, na Secretaria Municipal de 
Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.126 - EXONERAR Marco Antonio 
Coura Paiva do Cargo de Provimento em Comissão 
de Subsecretário da Ouvidoria Geral do Município, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SE-
PLAN, a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

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 De-
legadas nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.127 - EXONERAR Gilmara Julita de 
Mendonça, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Relações Públicas do Terminal Rodoviário, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 

RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.128 - EXONERAR Leandro Augusto 
Pinto Abidalla, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador Executivo – CODEX/SEMOP, na Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.974/2016; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.129 - EXONERAR Sérgio Pereira de 
Souza Júnior, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Assessor Especial, na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.130 - EXONERAR Clécio Fernando 
de Aquino, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Assessor Especial, na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.131 - EXONERAR Marley Richard 
Cardoso, do cargo de provimento em comissão de Co-
ordenador do Serviço de Limpeza Urbana - COLURB, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.132 - EXONERAR Liliana Rodrigues 
Neto, do Cargo de Provimento em Comissão de Assis-
tente de Gabinete, na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.133 - EXONERAR Ricardo Felipe Re-
zende Cantarutti, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe do Serviço de Logística, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 32, de 21.02.2013, e 37, de 
28.02.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.134 - EXONERAR Arthur Augusto 
Braga Almada, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador de Urbanismo, na Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas - SEMOP, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 32, de 21.02.2013, e 37, de 
28.02.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.135 - EXONERAR Cláudio Luiz To-
nholo Simões, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Serviço de Controle de Plantas, na Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.136 - EXONERAR Márcio de Paiva, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Ser-
viço de Fiscalização, na Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.137 - EXONERAR Henrique Vieira 

Dapieve, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe do Serviço de Almoxarifado, na Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.138 - EXONERAR Geraldo Leonel da 
Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
do Serviço de Transportes, na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

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 32/2013; e na forma do art. 26, II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.139 - EXONERAR Dailto de Carvalho 
Piva, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
de Serviço de Parques e Jardins, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 32, de 21.02.2013, e 37, de 
28.02.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.140 - EXONERAR Cláudio Lúcio de 
Abranches Franco, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe do Serviço de Execução de Obras, na 
Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a par-
tir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.141 - EXONERAR Jorge Adriano de 
Faria, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe 
do Serviço de Conservação de Vias Públicas, na Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor em especial como disposto na Lei 
Municipal nº 4.670/2015 e no Decreto nº 8.048/2016 
e na forma do art. 26, indico II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.142 - EXONERAR Marcos César 
Antunes Carvalho Dias, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Gerente de Gabinete, na Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.143 - EXONERAR Karina Nézio de 
Souza, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.144 - EXONERAR Jorge Arnaldo do 
Nascimento, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.145 - EXONERAR Neuza Maria de 
Souza, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.146 - EXONERAR Beatriz Maria Fer-
reira, do Cargo de Provimento em Comissão de Agente 
de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.
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PORTARIA Nº 21.147 - EXONERAR Valéria Nascimen-
to Franco, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.148 - EXONERAR Márcia Cristina 
Capistrano, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019

PORTARIA Nº 21.149 - EXONERAR Luciane Barbo-
sa Grossi, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.150 - EXONERAR Maria Gabriela 
Campos da Silva, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Agente de Mobilização de Serviços - AG, na 
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a 
partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019

PORTARIA Nº 21.151 - EXONERAR Ana Carolina Silva, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Agente de 
Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Municipal 
de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.152 - EXONERAR João Lino Coelho, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Agente de 
Mobilização de Serviços, na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.153 - EXONEAR Paulo Otávio Mora-
es Copati, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.154 - EXONERAR Luiz Almeida de 
Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.155 - EXONERAR Maria Aparecida 
Emídio, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.156 - EXONERAR Rômulo de Araú-
jo Campos, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.157 - EXONERAR Suely Andrade 
Mendes Silva, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secre-
taria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.158 - EXONERAR Ailton Martins, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Agente de Mo-
bilização de Serviços - AG, na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.159 - EXONERAR Geraldo Milagres 
Sobrinho, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.160 - EXONERAR Wanderley Ribeiro, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Agente de 
Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas – SEMOP, com efeito retroativo 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 

2019.

PORTARIA Nº21.161 - EXONERAR Lauro Vicentini, do 
Cargo de Provimento em Comissão de Agente de Mo-
bilização de Serviços - AG, na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data.Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.162 - EXONERAR Lúcia Maria Gomes 
Rodrigues de Souza, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Agente de Mobilização de 
Serviços - AG, na Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas – SEMOP, a partir desta data.Barbacena, 27 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº  21.163 - EXONERAR Tharles Mendes 
Carvalho, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.164 - EXONERAR Arielle Aparecida 
Braz Andretto Barros, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Agente de Mobilização de Serviços - AG, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, 
a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº21.165 - EXONERAR Raniel Aparecido 
Marques de Morais, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Agente de Mobilização de Serviços - AG, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, 
a partir desta data.Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA  Nº21.166 - EXONERAR Afonso Henrique 
Garcia Ferreira, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secre-
taria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.167 - EXONERAR José Luiz Acerbi, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Agente de 
Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Municipal 
de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data.Barba-
cena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.168 - EXONERAR Jennifer Katyllene 
da Silva Braz, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secre-
taria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir 
desta data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.169 EXONERAR João Batista Mila-
gres, do Cargo de Provimento em Comissão de Agente 
de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data.
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.170 - EXONERAR Diego Barbosa To-
ledo, do Cargo de Provimento em Comissão de Agente 
de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data.
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.171 - EXONERAR Elcilaine Resende 
Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Agente 
de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data.
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.172 - EXONERAR Jaderson Apareci-
do Teixeira, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.173 - EXONERAR Argemira Isabel da 
Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Agente 
de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria Muni-
cipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data.
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.174 - EXONERAR Flávia Bersan Mo-
reira, do Cargo de Provimento em Comissão de Agente 
de Mobilização de Serviços, na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.175 - EXONERAR Marcos Paulo de 
Oliveira, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços - AG, na Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta 
data.Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº21.176 - EXONERAR Vanda Aparecida 
de Jesus, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Agente de Mobilização de Serviços, na Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas – SEMOP, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019. 

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 38/2013, e na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e nos Decretos nºs 8.031 e 8.049/2016, e 
na forma do art. 26, II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.177 - EXONERAR Paulo Octávio de 
Araújo Vieira Baêta, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Gerente de Unidades Culturais, da Subse-
cretaria de Cultura Desporto e Turismo, na Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

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. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.178 - EXONERAR Mauro Lúcio Soa-
res Ribeiro, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Gerente de Projetos Especiais, na Secretaria Municipal 
de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.179 - EXONERAR João Carlos Batis-
ta, do Cargo de Provimento em Comissão de Geren-
te de Apoio Operacional, na Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.180 - EXONEARAR Maria Eugênia 
Castro Silva Oliveira, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Subsecretária de Assuntos Pedagógicos, na 
Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº. 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.181 - EXONERAR Juliana Augusta 
Stefani de Moura e Silva, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Ensino Fundamental, da 
Subsecretaria de Assuntos Pedagógicos, na Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

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 
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Delegada nº. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.840/2015, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.182 - EXONERAR Suellen Silva Perei-
ra, do Cargo de Provimento em Gerente de Orientação 
Ambiental, na Secretaria Municipal de Educação, Des-
portos e Cultura - SEDEC, a partir desta data. Barba-
cena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº. 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.183 - EXONERAR Larissa Domith de 
Paula Oliveira, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente de Educação de Jovens e Adultos, da 
Subsecretaria de Assuntos Pedagógicos, na Secretaria 
Municipal de Educação, Cultura e Desporto - SEDEC, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

PORTARIA Nº 21.184 - EXONERAR Mariane Leonel Azi 
Almeida, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Merenda Escolar, na Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.185 - EXONERAR Antonieta Kilson 
Borges de Medeiros, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Gerente Geral do CAIC, na Secretaria Muni-
cipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, a par-
tir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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. 32/2013, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 8.093/2016, e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.186 - EXONERAR Flávio Pastorini 
Borges de Medeiros, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Coordenador Administrativo e Financeiro, 
na Secretaria Municipal de Educação, Desportos e Cul-
tura - SEDEC, a partir desta data. Barbacena, 27 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.187 - EXONERAR Eduardo José Lima 
Sad, do Cargo de Provimento em Comissão de Co-
ordenador Administrativo, na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto e Cultura - SEDEC, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 nas Leis 
Delegadas nºs. 32 e 38/2013, e na Lei Municipal nº 
4.670/2015 e nos Decretos nºs 8.031 e 8.049/2016, e 
na forma do art. 26, II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.188 - REVOGAR a designação de Ma-
ria Eugênia Castro Silva Oliveira, para responder pelos 
expedientes da Subsecretaria de Cultura, Desporto e 
Turismo, na Secretaria Municipal de Educação, Des-
porto e Cultura - SEDEC, a partir desta data. Barbace-
na, 27 de novembro de 2019.

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 forma 
do art. 26, II, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.189 - EXONERAR César Damião Cus-
tódio, do Cargo de Provimento em Comissão de As-
sistente de Vistorias Veiculares, na Diretoria de Ope-
rações de Trânsito e Mobilidade Urbana, na Gerência 
Executiva de Trânsito e Mobilidade Urbana, na Secre-
taria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 forma 
do art. 26, II, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.190 - EXONERAR Maria Aparecida 
Patrício Campos, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Gerente Executiva do Terminal Rodoviário, na 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.191 - EXONERAR Marcelo de Almei-
da, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente 
Executivo de Trânsito e Mobilidade Urbana, na Direto-
ria de Operações de Trânsito e Mobilidade Urbana, na 
Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 nas Leis 
Delegadas nº 32/2013, e na Lei nº 4.670/2015, e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena;RESOLVE:

PORTARIA Nº21.192 - EXONERAR Pablo Herthel Can-
dian, do Cargo de Provimento em Comissão de Sub-
secretário de Direitos Humanos e Movimentos Sociais, 
no Gabinete da Vice-Prefeita, a partir desta data.Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

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 32/2013, e na forma do art. 26, II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.193 - EXONERAR Rhaynan Felipe da 
Silva Rodrigues, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Coordenador Executivo, no Gabinete da Vice-Pre-
feita, a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro 
de 2019.

PORTARIA Nº 21.194 - EXONERAR Lívia Vieira Wer-
neck Araújo, do Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Serviço de Gabinete, no Gabinete da 
Vice-Prefeita, a partir desta data. Barbacena, 27 de 
novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.195 - EXONERAR Beatriz Maria Fer-
reira, do Cargo de Provimento em Comissão de As-
sistente de Gabinete, no Gabinete da Vice-Prefeita, 
a partir desta data. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

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 4.984, de 21 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.196 - EXONERAR Fernando Antônio 
Mont’Alvão do Prado, do Cargo de Provimento em 
Comissão de Controlador Geral do Município, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.197 - NOMEAR Marco Antônio de 
Lima Araújo, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Controlador Geral do Município, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 5.001, de 27 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Municí-
pio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.198 - NOMEAR Tiago Siqueira Mota, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Advogado Geral do Município - AGM, a partir desta 
data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 4.976, de 20 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.199 - EXONERAR Leandro Lombar-
di Campos, do Cargo de Provimento em Comissão de 
Diretor do Sistema Municipal de Previdência e Assis-
tência ao Servidor - SIMPAS, a partir desta data. Bar-
bacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.200 - REVOGAR a designação de 
Felipe Dorneles Costa, para responder pela Diretoria 
do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao 
Servidor - SIMPAS, constante da Portaria nº 21.034, 
de 21.11.2019. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.201 - NOMEAR Luiz Carlos Rocha de 
Paula, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Diretor do Sistema Municipal de Previdência e 
Assistência ao Servidor - SIMPAS, a partir desta data. 
Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 4.977, de 20 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.202 - NOMEAR Marco Antônio Coura 
Paiva, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe de Ouvidoria-Geral, na Secretaria Muni-
cipal de Governo, a partir desta data. Barbacena, 27 
de novembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.203 - NOMEAR Maria Angélica Viana, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Assessor de Ouvidoria da Saúde, na Chefia de Ouvido-
ria-Geral, na Secretaria Municipal de Governo, a partir 
desta data. Barbacena, 27 de novembro de 2019.

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 4.975, de 20 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.204 - NOMEAR Patrícia Imaculada 
Moreira Pereira, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Assessor de Ouvidoria, na Vice-Dire-
toria do Serviço de Água e Saneamento - SAS, com 
efeito retroativo a 20.11.2019. Barbacena, 27 de no-
vembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.205 - NOMEAR Elisangela Apareci-
da Ferreira, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Diretora Administrativa e Financeira, no 
Serviço de Água e Saneamento - SAS, com efeito re-
troativo a 20.11.2019. Barbacena, 27 de novembro de 
2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
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AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PE 
039/2019 – PRC 088/2019. OBJETO: Aquisição de 
forro PVC. Abertura: 11/12/2019 – Horário: 14:00. In-
formações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. 
Eugênia – Gerente de Licitação.

SAS – PP 007/2019 – PRC 054/2019. OBJETO: RP para 
aquisição de Etanol Hidratado, Gasolina comum e Óleo 
Diesel S10. ABERTURA: 12/12/2019 – 14:00hs. Infor-
mações 32–3339–2026. Maria A. Eugênia – Gerente 
de Licitação.

SAS – PROCESSO Nº 048/2019 - PE Nº 029/2019 
– Objeto: aquisição de ferragens, a serem utiliza-
das no barrilhete de captação do Rio das Mortes e 
na travessia do Córrego Pinheiro Grosso. Fornece-
dores: DIPAR FERRAGENS – EIRELI – EPP, CNPJ nº 
16.868.674/0001-42, lote 1 – R$ 51,64; lote 4 – R$ 
129,38. DANI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, 
CNPJ nº 27.589.503/0001-09, lote 2 – R$ 31,65; lote 3 
– R$ 81,97. Homologado em 26 de novembro de 2019. 
Bruno Moreira Mota – Diretor Geral - SAS.

SAS – PROCESSO Nº 058/2019 - PE Nº 034/2019 
– Objeto: registro de preços para futura e eventual 
contratação de empresa para fornecimento de co-
ffee break à Autarquia. Fornecedor: PANIFICADO-
RA LAGUARDIA LTDA - ME, inscrito no CNPJ sob nº 
17.367.467/0001-77, o lote único, no valor total de R$ 
19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais). Homo-
logado em 25 de novembro de 2019. Bruno Moreira 
Mota – Diretor Geral - SAS.

EXTRATO DE 
HOMOLOGAÇÕES

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Loca-
ção de Bem Imóvel nº 005/2018. Contratante: Mu-
nicípio de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS, e do Fundo Municipal de Saúde/
FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Lo-
cador: JOÃO MARTINS LOPES, inscrito no CPF sob o 
nº 026.801.526-03. Processo Licitatório nº 061/2016 
- Inexigibilidade Licitatória nº 005/2016. Objeto: Pror-
rogação do prazo de vigência constante da “Cláusula 
Quarta - Da Vigência Contratual”, ficando prorrogado 
por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 02 de ou-
tubro de 2019. Data de assinatura: 01/10/2019. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Cam-
pos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS), e João Martins Lopes (Locador).

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

DECRETOS LEGISLATIVOS
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena 
aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único 
da Constituição Municipal e eu, Amarílio Augusto de 
Andrade, Presidente, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 887/2019

“Comemora os 160 (cento e sessenta) anos da Igreja 
Presbiteriana do Brasil, com sessão solene promovida 
pelo Poder Legislativo e dá outras providencias”. 

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO AQUISIÇÃO CARTÕES ALIMENTAÇÃO

Pregão Presencial nº 0001/2019
Processo nº 0043/2019.

Objeto: Contratação de Empresa Administradora de 
Cartões Vale-Alimentação.

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA-MG, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 20.289.385.0001-66, com sede 
na cidade de Barbacena-MG, na Praça dos Andradas, 
nº 112, centro, representada por seu Presidente: Ve-
reador AMARÍLIO AUGUSTO DE ANDRADE, doravante 
designada CONTRATANTE, e a Empresa M&S Serviços 
Administrativos Ltda EPP, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 26.069.189/0001-62, com sede na cidade de Nova 
Odessa- SP, à Rua Independência, 637, sala 06, Bairro 
Centro, CEP: 13.380-025 ,neste ato representada por 
Marcos Sartori, CPF:097.002.346-49,doravante desig-
nada CONTRATADA, têm justo e contratado entre si, 
em decorrência do Pregão Presencial nº 001/2019, 
Processo nº 0043/2019 e observados os preceitos 
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas al-
terações, o presente CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE  
CARTÕES ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES IN-
TERNA CORPORIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAR-
BACENA-MG, que regerá pelas cláusulas e condições 
seguintes:
1 – OBJETO

Art. 1º.  Fica autorizado o Poder Legislativo de Barba-
cena a realizar Sessão Solene em comemoração aos 
os 160 (cento e sessenta) anos da Igreja Presbiteriana 
do Brasil data celebrada em 12 de agosto de 2019.
Art. 2º. Será confeccionada uma placa especial para 
entregar o Pastor da Igreja.
Art. 3º. A sessão poderá ser realizada em ambiente 
externo com capacidade de acolher maior número de 
convidados para a sessão.
Art. 4º. A data e o local serão definidos pela Mesa da 
Câmara Municipal de Barbacena.
Art. 5º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 20 de novembro de 2019, 177º. ano da Revolução Liberal, 

89º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 010/19 – autoria Vereador Ovídio 

Daniel de Souza)

Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena 
aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único 
da Constituição Municipal e eu, Amarílio Augusto de 
Andrade, Presidente, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 888/2019

“Comemoração do Centenário de Nascimento de José 
Eugênio Dutra Câmara e dá outras providencias”. 
Art. 1º.  Fica autorizado o Poder Legislativo de Bar-
bacena a realizar Sessão Solene em comemoração 
ao Centenário de Nascimento de José Eugênio Dutra 
Câmara.
Art. 2º. Para a comemoração de que trata o artigo 
anterior será especialmente confeccionada uma placa 
em aço especial, com gravações destacadas e entre-
gue em sessão solene na data marcada pelo Presiden-
te Câmara Municipal de Barbacena, em comum acordo 
com um familiar do homenageado.
Art. 3º. A sessão será realizada no Salão do Palácio da 
Revolução Liberal.
Art. 4º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 20 de novembro de 2019, 177º. ano da Revolução Liberal, 

89º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 008/19 – autoria Mesa Diretora 

da Câmara)

ITEM QUANT. DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁ-
RIO

V A L O R 
TOTAL

TAXA DE 
ADMINIS-
TRAÇÃO

01 21 un. C a r t õ e s 
magnéticos 
de benefício 
v a l e - a l i -
mentação

R $ 
406.56

R $ 
8.537,76

- 3 , 6 6 % 
por mês

VALOR MENSAL: Valor mensal: (- 3,66%) = três vírgu-
la sessenta e seis por cento de desconto negativos, de 
R$ 8.537,76 (oito mil quinhentos e trinta e sete reais 
e setenta e seis centavos), podendo ocorrer alteração 
do valor total mensal, dada a oscilação da quantidade 
de cartões magnéticos de beneficio vale-alimentação, 
para mais ou para menos, de acordo com a admissão 
e baixa de servidores. 
2 - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
2.1- A CONTRATADA terá um prazo de até 10 (dez) 
dias úteis, contados a partir da data de assinatura des-
te Contrato para disponibilizar os cartões magnéticos 
do benefício.
3 - PREÇO E CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO
3.1 - Pela aquisição dos serviços, a CONTRATANTE 
pagará à CONTRATADA o valor mensal de (-3,66%) 
três vírgula sessenta e seis por cento de desconto ne-
gativos de 8.537,76 (oito mil, quinhentos e trinta e 
sete reais e setenta e seis centavos), podendo ocor-
rer oscilação para mais ou para menos com relação a 
quantidade de cartões magnéticos do beneficio vale-a-
limentação, de acordo com a admissão e/ou baixa de 
servidores, estabelecendo que o valor do serviço será 
atualizado anualmente com base no UPFMB (Unidade 
Padrão Fiscal do Município de Barbacena), ou outro 
índice que vier a substituí-lo. 
3.2 - O pagamento de que trata o item 3.1 será efe-
tuado mensalmente, por meio de boleto bancário e 
nota fiscal emitida pela CONTRATADA, no prazo de até 
10(dez) dias após a emissão da respectiva nota fiscal.
4 – VIGÊNCIA E GARANTIA 
4.1 – A vigência deste contrato será de 12(doze) me-
ses contados da data de assinatura, podendo ser pror-
rogado em até 60 (sessenta) meses.
5 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
5.1 - As despesas decorrentes desta contratação cor-
rerão integralmente por conta de dotação orçamentá-
ria própria da CONTRATANTE, contida nas rubricas: 
01.031.0047.2.188 – Manutenção das Atividades da 
Câmara Municipal.
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Ju-
rídica.
6 – RESPONSABILIDADES
6.1 - A CONTRATADA, neste ato, assume perante a 
CONTRATANTE a responsabilidade civil relativamente 
a qualquer dano que os produtos por ela fornecidos 
venham a causar aos servidores da CONTRATANTE.
6.2 - A CONTRATADA,  assume a responsabilidade dos 
encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais 
e securitários resultantes da execução deste Contrato. 
6.3 – A CONTRATADA deverá cumprir integralmente 
o objeto licitado.
6.4 - A CONTRATADA é obrigada a manter, durante a 
vigência deste Contrato, as condições de habilitação 
exigidas no processo licitatório. 
6.5 – A CONTRATADA fornecerá à CONTRATANTE, a 
relação de, no mínimo, 20 (vinte) estabelecimentos, 
conforme previsto no objeto, no prazo de até 90 (no-
venta dias), contados da publicação deste Contrato, 
sob pena de rescisão unilateral, independentemente 
de aviso ou notificação, com direito de receber apenas 
o valor do serviço até a data da rescisão, com o cha-
mamento imediato da segunda licitante que apresen-
tou o segundo menor preço. 
6.6 – A CONTRATADA deverá cumprir fielmente este 
Contrato, em observância ao contido do Código de De-
fesa do Consumidor e demais legislações pertinentes 
à espécie. 
7 - CAUSAS DE EXTINÇÃO DO CONTRATO
7.1 - Este Contrato se extinguirá pelas hipóteses de 
rescisão e de resolução previstas nos subitens seguin-
tes. 
7.2 - A CONTRATANTE poderá, sem prejuízo da multa 
contratual, promover a rescisão do Contrato nos se-



guintes casos: 
a) inexecução parcial ou total das obrigações previstas 
neste Contrato; 
b) injustificada baixa na qualidade da manutenção 
prestada no período de garantia, nos termos e a juízo 
da CONTRATANTE. 
c) unilateralmente e sem notificação prévia, se não 
atender o item 6.5 deste Contrato.
d) unilateralmente, em decorrência da predominân-
cia do interesse público sobre o particular, devendo 
a CONTRATANTE pagar o serviço prestado pela CON-
TRATADA até a rescisão.
8 – MULTA
8.1 – Resguardados os procedimentos legais perti-
nentes, a Câmara Municipal aplicará penalidade (s) á 

CONTRATADA conforme a seguir: 
8.1.1 - 10% (dez por cento) sobre o somatório global 
mensal do valor do vale alimentação, no caso de pro-
blema com o cartão até 30 (trinta) dias.
8.1.2 - 20% (vinte por cento) sobre o somatório global 
mensal do valor do vale alimentação na hipótese de a 
CONTRATADA, injustificadamente, desistir do Contrato 
ou der causa à sua rescisão, bem como nos demais 
casos de descumprimento contratual.
8.1.3 - O valor do Contrato será definido como sendo 
o somatório dos preços ao mês, adjudicados à CON-
TRATADA. 
9 – ADITAMENTO
Este Contrato poderá ser alterado, nos termos e limi-
tes da legislação vigente, e sempre por meio de Termo 

Aditivo. 
10 - PEÇAS INTEGRANTES DO CONTRATO
Independentemente de transcrição, integram o pre-
sente Contrato o Edital do Pregão nº 0001/2019, Pro-
cesso nº 0043/2019 e seus anexos, a documentação e 
a proposta comercial da CONTRATADA.
11 – FORO
Fica eleito o foro da Comarca de Barbacena-MG, para 
dirimir  dúvidas oriundas deste Contrato, com exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
12 – ACEITAÇÃO
E por estarem assim justas e contratadas, assinam as 
partes o presente Contrato em 3 (três) vias de igual 
teor, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 
Barbacena-MG, 18 de novembro de 2019. 

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019

46


		2019-11-28T00:49:41-0300
	MUNICIPIO DE BARBACENA:17095043000109
	Eu sou o autor deste documento




