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

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

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
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hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
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vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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LEI MUNICIPAL
LEI Nº 5.074

“Dispõe sobre a isenção de IPTU e da TCTL no exercício 2021 em decorrência dos 
efeitos socioeconômicos da pandemia COVID–19, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Em decorrência dos efeitos socioeconômicos provocados pela pandemia 
COVID-19, notadamente à população de baixa renda e aos pequenos empreendi-
mentos, fica concedida isenção sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU 
e sobre a Taxa de Coleta e Tratamento de Lixo – TCTL, relativos ao exercício de 
2021, incidente sobre os imóveis com as seguintes características:
I – Lançados em nome de proprietários, detentores da posse ou do domínio útil, a 
qualquer título, de imóvel único, cujo somatório do lançamento do crédito tributário 
do exercício de 2021, correspondentes ao IPTU e à TCTL, seja igual ou inferior a R$ 
150,00 (cento e cinquenta reais); ou
II – lançados em nome de proprietários, detentores da posse ou do domínio útil, a 
qualquer título, de dois ou mais imóveis que, cumulativamente, tenham somatório 
do lançamento do crédito tributário do exercício de 2021, correspondentes ao IPTU 
e à TCTL relativos a todos os imóveis, com valor igual ou inferior a R$ 300,00 
(trezentos reais), desde que nenhum deles tenha lançamento superior a R$ 150,00 
(cento e cinquenta reais). 
§ 1º Não serão contemplados pelo benefício de que trata esta Lei:
I – Imóveis identificados no Cadastro Imobiliário do Município como “não edifica-
dos” ou “baldios”;
II – imóveis que tenham como proprietário, detentores da posse ou do domínio útil, 
a qualquer título, entidades imunes, nos termos do artigo 150, VI, da Constituição 
Federal.
§ 2º Para fins da concessão do benefício de que trata este artigo, será considerado 
o somatório dos valores do IPTU e da TCTL lançados de acordo com a Planta Ge-
nérica de Valores Imobiliários – PGV, instituída pela Lei Municipal nº 4.533/2013, 
e com a base de cálculo de que trata a Lei nº 4.733/2015, desconsiderando-se, 
para efeitos de cálculo, quaisquer outros benefícios advindos de incentivo fiscal ou 
isenção estabelecidos em leis específicas.
Art. 2º A concessão do benefício fiscal de que trata esta Lei será aplicada de ofício, 
com base nos dados constantes do Cadastro Imobiliário do Município.
Art. 3º Em caso de imóveis situados em parcelamentos do solo, lançados em nome 
do responsável pelo empreendimento ou de anterior proprietário e ainda não trans-
feridos aos atuais adquirentes perante o Cadastro Imobiliário do Município, im-
pedindo a concessão do benefício automaticamente pela Secretaria Municipal de 
Fazenda, poderá o contribuinte comprovar, na forma regulamentar, sua condição de 
proprietário, titular do domínio útil ou da posse do imóvel.
Art. 4º Eventuais pedidos de revisão cadastral para fins de obtenção do benefício 
fiscal a que se refere esta Lei, deverão ser requeridos até a data de vencimento da 
primeira parcela do IPTU e da TCTL, na forma regulamentar.
Parágrafo único. As revisões cadastrais realizadas após o prazo estipulado no caput 
deste artigo não acarretarão na concessão do benefício fiscal a que se refere esta 
Lei.
Art. 5º A concessão do benefício fiscal a que se refere esta lei poderá ser revogada 
de ofício caso se apure, após revisão cadastral, que o imóvel ou o sujeito passivo 
não preenchiam os requisitos constantes do artigo 1º, ou que o lançamento do 
IPTU e da TCTL tenha sido efetuado em valores inferiores ao efetivamente devido.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
              

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

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 016/2021 – Autoria do Executivo)

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.845

“Suplementa dotações orçamentárias”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições de seu 
cargo, em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Federal nº 4.320, de 1964, na Lei Municipal n° 5.056, de 2020; e na forma do art. 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar no valor de R$ 
200.000,00 (duzentos mil reais), às seguintes dotações orçamentárias:
01 – Serviço de Água e Saneamento - SAS
01.01 – SAS
01.01.04.122.0011.2.183 – Manter as atividades administrativas do SAS
3.3.90.40.00.00.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção...100.000,00
01.01.17.512.0034.2.185 – Manter as atividades do Sistema de Abastecimento de 

Água do SAS 
3.3.90.40.00.00.00.00 – Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica-
ção...................................................................................................100.000,00
Total de Créditos .............................................................................. 200.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º, decor-
rem de anulação parcial de dotações orçamentárias:
01 – Serviço de Água e Saneamento - SAS
01.01 – SAS
01.01.04.122.0011.2.183 – Manter as atividades Administrativas do SAS
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .................
....................................................................................................... 100.000,00
01.01.17.512.0034.2.185 – Manter as atividades do Sistema de Abastecimento de 
Água do SAS
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica ...............
....................................................................................................... 100.000,00
Total de Recursos.............................................................................. 200.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 25 de fevereiro de 2021;
179° ano da Revolução Liberal, 91° da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.869

“Homologa o tombamento imaterial da cultura de Condomblé e Umbanda”
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 nos artigos 23, 
incisos III e IV; 30, inciso IX; 216, §1º, todos da Constituição Federal, na Lei Munici-
pal nº 4.153, de 2008; e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município;
CONSIDERANDO a deliberação constante da ata da 6ª reunião do Conselho Mu-
nicipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena - COMPHA, realizada em 
29.10.2020;

DECRETA:
Art. 1º Fica homologado o tombamento imaterial, deliberado pelo Conselho Mu-
nicipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA, da cultura de 
Condomblé e Umbanda, por seu valor histórico, cultural e memorialístico.
Parágrafo único. Os bens imateriais tombados ficam sujeitos às diretrizes de pro-
teção estabelecidas na Política Cultural Nacional, Estadual e, sobretudo, Municipal, 
não podendo ser destruído, mutilado ou sofrer intervenções sem prévia deliberação 
do Conselho Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA 
e autorização do Município, na forma da lei.
Art. 2º Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 29 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.870

“Declara ponto facultativo o dia 01 de abril de 2021” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo na Administração Pública Municipal Direta 
e Indireta, dentro das comemorações da Semana Santa, o dia 01 de abril de 2021 
– Quinta-Feira, com exceção para os serviços essenciais.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 31 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no artigo 26, 
inciso II, e no artigo 203, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 22.630 - 1 – REVOGAR as designações dos membros do CONSELHO 
MUNICIPAL DE DESPORTOS, constantes da Portaria nº 19.746, de 28.08.2018. 2 
– DESIGNAR para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE DESPORTOS, os seguintes 
membros: . Representante da Prefeitura Municipal: Reilson Weber Moreno dos San-
tos,. Representante da Entidade representativa dos times de futebol do Município 
ou Região: Carlos Gomes, . Representante da Entidade representativa de Desportos 
Especializados do Município ou Região: Ricardo Antônio de Assis Condé, . Repre-
sentantes de Emissoras radiofônicas, especializadas em esportes: a) Carlos Roberto 
Santos Oliveira - Rádio Correio da Serra AM, b) Wenceslau Resende de Assunção 
- Rádio Sucesso FM, . Representante da 3ª Superintendência Regional de Ensino: 
Titular: Anderson Hespanhol, . Representantes da Câmara Municipal de Barbacena:
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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a) Maria Aparecida Elias de Paula, b) Flávio Marques de Assis. 3 – DISPOR que a 
presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efei-
tos a 16.02.2021. Barbacena, 30 de março de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.003, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, II, da Constituição do 
Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.631 - EXONERAR Ana Cristina Almeida Rigotti, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor de Gabinete, na Secretaria Municipal de Saúde, a 
partir desta data. Barbacena, 31 de março de 2021.

PORTARIA Nº 22.632 - NOMEAR Ana Cristina Almeida Rigotti, para exercer o Cargo 
de Provimento em Comissão de Diretora Adjunta da Secretaria Municipal de Saúde, 
a partir desta data.  Barbacena, 31 de março de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.047, de 20 de outubro de 2020, combinada com o art. 34, inciso IV, da Lei 
Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020; e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.633 - 1 - REVOGAR as designações dos membros do Conselho Mu-
nicipal de Educação, constantes das Portarias nº 20.660, de 19.08.2019; 20.937, de 
24.10.2019; e 21.535, de 06.02.2020. 2 - REVOGAR as designações dos membros 
do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação - Conselho do FUNDEB, contidas nos Decretos nºs. 8.481, de 11.06.2019, 
e 8.570, de 10.12.2019. 3 - DESIGNAR para compor a Câmara de Educação Básica 
do Conselho Municipal de Educação, na forma do art. 5º, § 1º da Lei nº 5.047, de 
2020, os seguintes membros: 3.1 – Dos representantes da área governamental: 
a) representantes indicado pelo Poder Executivo Municipal: Rosária Aparecida Dias 
Eugênio Resende – Titular, Emiliane Tostes Flisch Pereira - Suplente. b) Secretária 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura: Eliza Maria Firmino. c) professor da 
Rede Municipal de Ensino: Fabíola Elias Rodrigues - Titular, Edilene Aparecida Perei-
ra - Suplente. d) Diretor de Escola Rede Municipal de Ensino: Marta Aparecida de 
Lima Tarcísio – Titular, Patrícia Marques de Oliveira Lima - Suplente. e) Técnico em 
Educação: Joanina Aparecida Garcia Almeida – Titular, Vanuza Margareth Candian 
Dezoult - Suplente. f) representante indicado pela Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social: Leonardo de Souza Ramos - Titular, Valéria Martim Campos - Suplente. 
3.2 – Dos representantes da sociedade civil: a) representante de entidades sindicais 
dos trabalhadores da educação pública: Sandro Alex Batista -Titular, Luan Ariel Siu-
gad Vasconcellos dos Santos - Suplente. b) representante de entidades sindicais dos 
trabalhadores da educação privada: Alessandra Cristina Rosa – Titular, Filipe Luís 
dos Santos - Suplente. c) representantes dos movimentos sociais e da diversidade:  
Aline Maia Silva – Titular, Bianca Franciane da Cruz – Suplente. d) representantes 
dos pais ou responsáveis dos alunos da educação básica: Luziana Maciel Garcia de 
Faria – Titular, Laís da Silva Neves Mazzoni – Suplente, Ronald Galvão Cândido – 
Titular, Leidiana Aparecida Fonseca – Suplente. e) representantes de gestores da 
educação básica privada: César Alexandre Nunes Ferreira – Titular, Vitória Beraldo 
Rigotti Furtado - Suplente. f) representante de instituições de ensino superior que 
ofereçam cursos de licenciatura ou pedagogia: Luciano Alves Nascimento - Titular, 
Sandra Lúcia Magri - Suplente. g) representante indicado pelo Conselho Municipal 
de Defesa da Criança e do Adolescente: Raquel Inês Siqueira – Titular, Giovanni 
Tarcísio de Souza - Suplente. 4 - DESIGNAR para compor a Câmara do FUNDEB 
do Conselho Municipal de Educação, na forma do art. 5º, § 2º, da Lei nº 5.047, 
de 2020, combinado com o art. 34, inciso IV, e § 1º da Lei Federal nº 14.113, 
de 2020, os seguintes membros: a) representantes do Poder Executivo Municipal: 
Nilda Moreira Paiva – Titular, Juliana Augusta Stefani de Moura e Silva - Suplente, 
Marta Maria Pinto Ramos – Titular, Francisco Gonçalves da Silva Júnior - Suplente. 
b) representante dos professores da educação básica pública: Inácia de Araújo 
Barbosa – Titular, Juliana Mary de Sousa Cantarino - Suplente. c) representante dos 
diretores das escolas básicas públicas: Ana Paula Brunelli Gomes – Titular, Edinéia 
Luciane Condé - Suplente. d) representante dos servidores técnicos-administrativos 
das escolas básicas públicas: Maria Aparecida Dias – Titular, Priscila Villela Delmont 
- Suplente. e) representantes dos pais de alunos da educação básica pública: Edi-
nilza Santana Ribeiro – Titular, Tatiane de Fátima Dornelas Nascimento – Suplente, 
Tatiana Mendes Kauffmann – Titular, Elisangela das Graças Custódio - Suplente. f) 
representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos quais indicados 
por entidades de estudantes secundaristas: Joaquina Aparecida Oliveira Vilela – 
Titular, Maria do Rosário Silva – Suplente, Aline Silva Oliveira – Titular, Leiciane 
Martins de Paula - Suplente. g) representante do Conselho Municipal de Educação: 
Marta Aparecida de Lima Tarcísio – Titular, Alessandra Cristina Rosa - Suplente. h) 
representante do Conselho Tutelar: José Luiz Isidoro de Paiva – Titular, Dolores 
Moreira Lopes - Suplente. i) representantes de organização da sociedade civil: Se-
bastião Olímpio Emídio Filho – Titular, José Geraldo Domiciano de Souza – Suplente, 
Giovanni Tarcísio de Souza – Titular, Leandro Eustáquio Elias - Suplente. j) repre-
sentantes das escolas do campo: Eliane de Paula Rocha – Titular, Maria Luiza Alves 
Júlio - Suplente. k) representantes das escolas quilombolas: Alex Magalhães de 
Andrade – Titular, Corina Rosa Bianchetti Coelho Lima - Suplente. 5 – DISPOR que 
a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 31 de 

março de 2021.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso II, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 22.634 - EXONERAR, a pedido, Fernanda Alves Paolucci Santana, 
do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor de Tecnologia da Informação e 
Modernização Administrativa, na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, a 
partir desta data. Barbacena, 31 de março de 2021.

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
Extrato de Termo de Apostilamento ao Contrato de Prestação de Serviços nº 
033/2018. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, 
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, e da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP. Contratada: ALL SAFE ALARMES LTDA, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 08.610.027/0001-08. Processo Licitatório nº 025/2018 - Pregão 
Presencial nº 014/2018. Objeto: Na forma do art.65, § 8º, da Lei nº 8.666 e poste-
riores alterações, vem, unilateralmente, proceder ao ajuste de despesas por fonte 
de financiamento, a ser incluído a Fonte 100, permanecendo inalterável a prestação 
de serviços de monitoramento predial com pontos de alarme, conforme Contrato 
de Prestação de Serviços nº 033/2018, ficando ajustada a seguinte classificação: 
04.122.0011.2.181 - MANUTENÇÃO DA SEGOV - 3.3.90.39 - Outros Serviços de 
Terceiros - PJ (330) - Fonte 100 - Valor Previsto: R$ 1.400,00. Data de Assinatura: 
22/03/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento 
(Prefeito Municipal), e Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de Pla-
nejamento e Gestão - SEPLAN).

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Secretário: Odilon Grossi Couto

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 
N.º 018/2021

A Prefeitura Municipal de Barbacena e a Autoridade de Trânsito  deste Município, 
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 
619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando a remessa 
através da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, das Notificações de 
Autuação por Infração de Trânsito, fica os proprietários dos veículos, abaixo relacio-
nados, notificados das respectivas Autuações por Infrações  de Trânsito cometidas, 
concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias  contados desta publicação, 
para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Barbacena.

Barbacena 31 de Março de 2021
Odilon Grossi Couto

Nro. AIT Placa Data Hora Local da Infração Cód Infração / 
Desdobramento

AG04598833 OPE9005 22/03/2021 09:06:02 PRACA EURICO GASPAR DUTRA, 375 7633 / 2

AG04598054 OWT9324 22/03/2021 08:57:07 RUA HENRIQUE DINIZ, SEM NUME 7633 / 2

AG04598055 QXI7096 22/03/2021 09:03:56 RUA HENRIQUE DINIZ, 60 7633 / 2

AG04598119 HAQ1187 23/03/2021 13:38:10 RUA PROFESSOR NOE DE LIMA, SEM NUME 6068 / 1

AG04598836 HFV8129 22/03/2021 11:48:38 RUA FRANCISCO FIGUEIREDO ABRANCHES, 44 5541 / 4

AG04598835 HNV6I00 22/03/2021 12:48:32 RUA SENA MADUREIRA, 188 7625 / 1

AG04598839 HMR3687 22/03/2021 11:42:28 AVENIDA BIAS FORTES, 911 5622 / 5

AG04598834 QWS0899 22/03/2021 11:45:16 RUA DOUTOR FRANCISCO FIGUEIREDO 
ABRANCHES, 47 

5541 / 7

AG04598838 HFX7J91 23/03/2021 09:25:52 PRACA EURICO GASPAR DUTRA, SEM NUME 7633 / 1

AG04598056 OOA5E39 22/03/2021 13:38:36 RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 416 7633 / 2

AG04598837 HNU3702 22/03/2021 11:52:51 RUA FRANCISCO FIGUEIREDO ABRANCHES, SEM 
NUME 

5541 / 4



Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo de Direito Público nº 039/2021. Contratante: SAS – Servi-
ço de Água e Saneamento. Contratado: PATRICK AFONSO DE OLIVEIRA. Funda-
mento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal 
n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal. Objeto: A pres-
tação de serviços temporários, por prazo determinado. Função: Gari - Nível A-08. 
Vigência: 12(doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início da 
vigência: 29/03/2021.

EXTRATO DE RESCISÕES
Rescisão do contrato de Direito Público nº 114/2018. Primeiro Rescindente: SAS 
- Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente:HERCOLES FERREIRA DE 
OLIVEIRA. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão unilateral, a pe-
dido do contratado, a partir de 19/03/2021. Data da Assinatura: 24 de Março de 
2021.

Rescisão do contrato de Direito Público nº 039/2019. Primeiro Rescindente: SAS - 
Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente: WILLIAM DA COSTA LUZ 
FERNANDES. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão unilateral, a 
partir de 22/03/2021. Data da Assinatura: 22 de Março de 2021.

EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
1° Termo de apostilamento aos contratos administrativos de direito público que es-
pecifica. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Objeto: A modificação 
unilateral dos contratos abaixo especificados, cujo objeto é a prestação de servi-
ços temporários por excepcional interesse público junto ao SAS, para dispor que 

AVISO DE LICITAÇÃO

TERCEIROS

Presidente: Washington Luis Graviana Teixeira

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA 
MICRORREGIÃO DA MANTIQUEIRA  - AMMA

AMMA - Pregão Presencial 001/2021 Registro de Preços. Locação de equipamentos 
de patrulha motomecanizada, conforme edital. Abertura: 14/04/2021 às 14 horas. 
Poderão participar todas as empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação 
que atendam às condições de habilitação. Edital disponível em: www.ammabar-
bacena.com.br, email: contabilidade@ammabarbacena.com.br. Outras informações 
(32)3332-3177. Bcena, 31/03/2021.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

os mesmos passarão a ter por fundamento o atendimento ao Convênio 05/2021: 
Contrato Administrativo de Direito Público 027/2020; Contrato Administrativo de 
Direito Público 028/2020;Contrato Administrativo de Direito Público 029/2020;Con-
trato Administrativo de Direito Público 031/2020;Contrato Administrativo de Direito 
Público 033/2020;Contrato Administrativo de Direito Público 034/2020;Contra-
to Administrativo de Direito Público 036/2020;Contrato Administrativo de Direito 
Público 037/2020;Contrato Administrativo de Direito Público 041/2020; Contrato 
Administrativo de Direito Público 045/2020; Contrato Administrativo de Direito Pú-
blico 046/2020;Contrato Administrativo de Direito Público 051/2019; Contrato Ad-
ministrativo de Direito Público 062/2019;Contrato Administrativo de Direito Público 
074/2019. Data da Assinatura: 24 de março de 2021.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2021
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Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

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

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