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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

LEI MUNICIPAL
LEI Nº 4.518

“Define a organização das Conferências Municipais de  
Saúde como espaço democrático e reformula o Con-
selho Municipal de Saúde de Barbacena garantindo a 
sua adequação aos termos da Resolução CNS 453 de 
10 de maio de 2012.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata 
a Lei nº 8.080, de setembro de 1990, Lei nº 8.142 de 
28 de dezembro de 1990 contará, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instân-
cias colegiadas no âmbito do Município de Barbacena:
I - a Conferência de Saúde; 
II - o Conselho de Saúde.
Da Conferência Municipal de Saúde
Art. 2°  As Conferências de Saúde são espaços de-
mocráticos de construção da política de Saúde, com 
a representação dos vários segmentos sociais, serão 
realizados a cada dois anos e tem por objetivo avaliar 
a organização e funcionamento do sistema local de 
saúde e propor diretrizes para a sua organização; dis-
cutir temas específicos para propor novas diretrizes da 
política de saúde; eleger Conselheiros Municipais de 
Saúde do segmento usuários, trabalhadores da saú-
de, prestadores de serviços; escolher delegados para 
as Conferências Estaduais e Nacionais, quando for o 
caso, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordi-
nariamente pelo Conselho de Saúde.
§ 1º As conferências municipais de saúde deverão ser 
precedidas por pré- conferências de saúde garantindo 
a participação de todos os setores da sociedade de 
Barbacena.
§ 2º A composição do número de delegados será de-
finida pelo Conselho Municipal de Saúde na seguinte 
proporção: 50% usuários, 25% trabalhadores da saú-
de, 25% prestadores de serviços públicos e privados.
§ 3º A organização e funcionamento das Conferências 
Municipais de Saúde terão regimento próprio, aprova-
do pelo Conselho Municipal de Saúde.
§ 4º O Regimento Interno da conferência será definido 
pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo estas nor-
mas submetidas à aprovação da Conferência Municipal 
de Saúde no momento de sua abertura.
§ 5º Os delegados da Conferência deverão ser esco-
lhidos em Assembléia representativa de seus pares 
para garantia de democracia no processo de escolha, 
salvo as especificações das instituições prestadoras de 
serviço.
§ 6º Cada segmento, por meio das instituições que o 
compõem, deverá fazer indicação formal dos delega-
dos, conforme quantitativo estabelecido no regimento 
da Conferência.
Do Conselho Municipal de Saúde
Art. 3º Fica reformulado o Conselho Municipal de Saú-
de de Barbacena em consonância com a Lei nº 8.080, 
de 19 de Setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 
28 de dezembro de 1990, Resolução CNS nº 333/03; a 
Lei Complementar nº 141, de 31 de janeiro de 2012, e 
o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, Resolu-
ção do CNS 453 de 10 de maio de 2012.
Art. 4º O Conselho de Saúde é uma instância colegia-
da, deliberativa e permanente do Sistema Único de 
Saúde (SUS), integrante da estrutura organizacional 
do Município de Barbacena, atua na formulação e pro-
posição de estratégias e no controle da execução das 
políticas de saúde, inclusive nos seus aspectos econô-
micos e financeiros, composto por  representantes  do  
governo,  dos  prestadores  de  serviços, profissionais  
de saúde e usuários, cujas decisões, consubstanciadas 
em resoluções, são homologadas pelo Prefeito Muni-
cipal de Barbacena.
§ 1º Sempre que o Conselho Municipal de Saúde 
julgar necessário poderá ser instituído os conselhos 
locais de saúde como espaços de participação da co-

munidade nas políticas públicas e na administração da 
saúde no respectivo território, ficando os conselhos 
locais subordinados ao Conselho Municipal de Saúde.
§ 2º A composição dos conselhos locais se dará em 
Assembléia extraordinária do Conselho Municipal de 
Saúde, que deverá definir quantos, área de atuação, 
composição, sendo obrigatório haver paridade entre o 
segmento de usuários sobre os demais segmentos. Os 
conselhos locais terão caráter consultivo.
Art. 5º Quando não houver Conselho de Saúde cons-
tituído ou em atividade no Município de Barbacena, 
caberá ao Conselho Estadual de Saúde de Minas Ge-
rais assumir, junto ao executivo municipal, a convoca-
ção e realização da Conferência Municipal de Saúde, 
que terá como um de seus objetivos a estruturação e 
composição do Conselho Municipal. Não havendo Con-
selho Estadual instituído, esta atribuição será dada ao 
Conselho Nacional de Saúde.
Art. 6º Cabe ao Conselho Municipal de Saúde:
I - atuar na formulação e no controle da execução da 
política de saúde, incluindo os seus aspectos econô-
micos e financeiros, e propor estratégias para a sua 
aplicação aos setores público e privado;
II - fortalecer a participação e o controle social no 
SUS, mobilizar e articular a sociedade de forma per-
manente na defesa dos princípios constitucionais que 
fundamentam o SUS;
III - elaborar o Regimento Interno do Conselho e ou-
tras normas de funcionamento; 
IV - discutir, elaborar e aprovar propostas de operacio-
nalização das diretrizes aprovadas pelas Conferências 
de Saúde;
V - definir diretrizes para elaboração dos planos de 
saúde e deliberar sobre o seu conteúdo, conforme as 
diversas situações epidemiológicas e a capacidade or-
ganizacional dos serviços;
VI - anualmente deliberar sobre a aprovação ou não 
do relatório de gestão;
VII - estabelecer estratégias e procedimentos de 
acompanhamento da gestão do SUS, articulando-se 
com os demais colegiados, a exemplo dos de segu-
ridade social, meio ambiente, justiça, educação, tra-
balho, agricultura, idosos, criança e adolescente e 
outros;
VIII - proceder à revisão periódica dos planos de saú-
de;
IX - deliberar sobre os programas de saúde e aprovar 
projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, 
propor a adoção de critérios definidores de qualidade 
e resolutividade, atualizando-os face ao processo de 
incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na 
área da saúde;
X - avaliar, explicitando os critérios utilizados, a orga-
nização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde 
(SUS); 
XI - avaliar e deliberar sobre contratos, consórcios e 
convênios, conforme as diretrizes dos Planos de Saúde 
Nacional e Estadual;
XII - acompanhar e controlar a atuação do setor pri-
vado credenciado mediante contrato ou convênio na 
área de saúde;
XIII - aprovar a proposta orçamentária anual da saú-
de, tendo em vista as metas e  prioridades  estabele-
cidas  na lei de diretrizes orçamentárias,observado o 
princípio do processo de planejamento e orçamento 
ascendentes, conforme legislação vigente e garantir 
a compatibilidade com o PPA (Plano Plurianual do Go-
verno Municipal); 
XIV - propor critérios para programação e execução 
financeira e orçamentária do Fundo Municipal de Saú-
de e acompanhar a movimentação e destino dos re-
cursos;
XV - fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre 
critérios de movimentação de recursos da saúde, 
incluindo o Fundo Municipal de Saúde e os recursos 
próprios do Município e os transferidos pelo Estado e 
pela União, com base no que a Legislação disciplinar;  
XVI - analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, 
com a prestação de contas e informações financeiras, 
repassadas em tempo hábil aos conselheiros, e garan-
tia do devido assessoramento; 
XVII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das 

ações e dos serviços de saúde e encaminhar denún-
cias aos respectivos órgãos de controle interno e ex-
terno, conforme legislação vigente;
XVIII - examinar propostas e denúncias de indícios de 
irregularidades, responder no seu âmbito a consultas 
sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de 
saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deli-
berações do Conselho no âmbito da atuação;
XIX - estabelecer a periodicidade de convocação e or-
ganizar as Conferências de Saúde, propor sua convo-
cação ordinária ou extraordinária e estruturar a comis-
são organizadora, submeter o respectivo regimento e 
programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspon-
dente, convocar a sociedade para a participação nas 
pré- conferências e conferências de saúde;
XX - estimular articulação e intercâmbio entre os Con-
selhos de saúde, entidades, movimentos populares, 
instituições públicas e privadas para a promoção da 
saúde;
XXI - estimular, apoiar e promover estudos e pesqui-
sas sobre assuntos e temas na área de saúde perti-
nente ao desenvolvimento do Sistema Único de saúde 
(SUS);
XXII - acompanhar o processo de desenvolvimento e 
incorporação científica e tecnológica, observados os 
padrões éticos compatíveis com o desenvolvimento 
sociocultural do Município de Barbacena;
XXIII - estabelecer ações de informação, educação e 
comunicação em saúde, divulgar as funções e com-
petências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e 
decisões nos meios de comunicação, incluindo infor-
mações sobre as agendas, datas e local das reuniões 
e dos eventos;
XXIV - deliberar, elaborar, apoiar e promover a edu-
cação permanente para o controle social, de acordo 
com as diretrizes e a Política Nacional de Educação 
Permanente para o Controle Social do SUS;
XXV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sis-
temático com os poderes constituídos, Ministério Pú-
blico, Judiciário e Legislativo, meios de comunicação, 
bem como setores relevantes não representados nos 
conselhos; 
XXVI - acompanhar a aplicação das normas sobre éti-
ca em pesquisas aprovadas pelo CNS;
XXVII - deliberar, encaminhar e avaliar a Política de 
Gestão do Trabalho e Educação para a saúde no SUS; 
XXVIII - estabelecer instruções e diretrizes gerais para 
a formação e funcionamento do conselho de nível local 
e regional;
XXIX - acompanhar a implementação das propostas 
constantes do relatório das plenárias dos Conselhos 
de saúde;
XXX - atualizar periodicamente as informações sobre o 
Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento 
dos Conselhos de saúde (SIACS);
XXXI - zelar para que os Conselheiros Municipais de 
Saúde participem do processo de educação perma-
nente em saúde para que detenham conhecimento 
suficiente para o seu espaço de atuação.
Da organização do Conselho Municipal de Saúde
Art. 7º O Conselho Municipal de Saúde será composto 
por 24 membros, terá composição partidária, sendo 
que a paridade se dará entre representantes do seg-
mento usuário dos serviços de saúde e o conjunto dos 
demais segmentos da seguinte forma:
I - doze representantes da população usuária dos ser-
viços de saúde eleitos nas Conferências Municipais de 
saúde advindos das seguintes entidades devidamente 
regulamentadas: 
a) associação de portadores de patologia; 
b) entidades congregadas de sindicatos, centrais sin-
dicais, confederações e federações de trabalhadores 
urbanos e rurais; 
c) entidades de defesa do consumidor; 
d) organizações de moradores; 
e) organizações religiosas. 
II - seis representantes dos trabalhadores da saúde 
indicados pelas associações, confederações, conselhos 
de profissões regulamentadas, federações e sindica-
tos, obedecendo às instâncias federativas e eleitos na 
Conferência de Saúde;
III - três representantes dos prestadores de serviços 
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indicados pelos estabelecimentos de serviços comple-
mentares da rede assistencial eleito na Conferência 
Municipal de Saúde;
IV - três representantes do Poder Executivo indicado 
pelo Prefeito Municipal de Barbacena.
§ 1º Cada um destes representantes terá um respec-
tivo suplente.
§ 2º Será considerada como existente para fins de 
participação no Conselho Municipal de Saúde, a enti-
dade regularmente organizada no município.
§ 3º Os membros efetivos e suplentes do Conselho 
Municipal de Saúde serão nomeados pelo Prefeito Mu-
nicipal de Barbacena que deverá dar posse aos conse-
lheiros em ato solene.
§ 4º As entidades mencionadas nos itens I, II e III fa-
rão indicação dos delegados municipais de saúde, em 
quantidade definida em regulamento da Conferência 
Municipal de Saúde que participarão das eleições para 
conselheiros por segmento, onde participarão os dele-
gados indicados pelas entidades devidamente regula-
rizadas, por escrito, conforme processos estabelecidos 
pelas respectivas entidades, movimentos e instituições 
e de acordo com a sua organização.
§ 5º A representação nos segmentos deve ser distinta 
e autônoma em relação aos demais segmentos que 
compõem o Conselho, por isso, um profissional com 
cargo de direção ou de confiança na gestão do SUS, 
ou como prestador de serviços de saúde não pode ser 
representante dos (as) usuários (as) ou de trabalha-
dores (as).
§ 6º O mandato do conselheiro é de dois anos, a cada 
eleição, os segmentos de representações de usuários, 
trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu crité-
rio, deverão garantir a renovação de pelo menos 30% 
dos conselheiros de saúde no âmbito do Conselho 
Municipal de Saúde. Sendo assim, cada conferência 
poderá reeleger somente 70% dos conselheiros do 
mandato anterior.
§ 7º A ocupação de funções na área de saúde que 
interfiram na autonomia representativa do conselhei-
ro (a) deve ser avaliada como possível impedimento 
da representação de usuário (a) e trabalhador (a), 
e, a juízo da entidade, indicativo de substituição do 
conselheiro(a).
§ 8º Não é permitida a participação dos membros 
eleitos do Poder Legislativo, representação do Poder 
Judiciário e do Ministério  Público, como conselheiros 
municipais de saúde.
§ 9º Nas conferências municipais de saúde serão rea-
lizadas processo eleitoral para definição dos conselhei-
ros municipais de saúde, os primeiros eleitos de cada 
segmento serão considerados titulares e os subse-
quentes considerados suplentes, sendo que os demais 
ficarão em fila para substituição em caso de vacância.
§ 10 As funções, como membro do Conselho de Saú-
de, não serão remuneradas, considerando-se o seu 
exercício de relevância pública e, portanto, garante a 
dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro. 
Para fins de justificativa junto aos órgãos, entidades 
competentes e instituições de onde advir o conselhei-
ro, o Conselho de Saúde emitirá declaração de partici-
pação de seus membros durante o período das reuni-
ões, representações, capacitações e outras atividades 
específicas.
§ 11 O conselheiro, no exercício de sua função, res-
ponde pelos seus atos conforme legislação vigente.
Estrutura e Funcionamento do Conselho Municipal de 
Saúde
Art. 8º O Município de Barbacena deverá garantir au-
tonomia administrativa para o pleno funcionamento do 
Conselho de saúde, dotação orçamentária, autonomia 
financeira e organização da secretaria-executiva com a 
necessária infraestrutura e apoio técnico. 
Art. 9º Cabe ao Conselho de Saúde deliberar em re-
lação à sua estrutura administrativa e o quadro de 
pessoal.
Art. 10 O Conselho de Saúde contará com uma se-
cretaria-executiva coordenada por pessoa preparada 
para a função, para o suporte técnico e administrativo, 
subordinada ao Plenário do Conselho de Saúde, que 
definirá sua estrutura e dimensão.
Art. 11 O Conselho de Saúde decide o seu orçamento.

Art. 12 O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, 
no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quan-
do necessário, e terá como base o seu Regimento 
Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões 
devem ser encaminhados aos conselheiros com ante-
cedência mínima de 05 (cinco) dias.
Art. 13 As reuniões Plenárias dos Conselhos de Saúde 
são abertas ao público e deverão acontecer em es-
paços e horários que possibilitem a participação da 
sociedade.
§ 1º As Sessões Plenárias ordinárias e extraordinárias 
deverão ter acesso assegurado ao público com divul-
gação prévia da pauta, data e local das reuniões, atra-
vés de comunicação escrita afixada em mural próprio.
§ 2º Nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde 
será assegurado ao povo o direito a voz, conforme 
normas do Regimento Interno.
§ 3º As reuniões extraordinárias serão convocadas 
para deliberar sobre matéria urgente e inadiável de-
vendo haver um quórum mínimo de 2/3 dos membros 
do Conselho Municipal de Saúde.
§ 4º O Presidente conduzirá o processo de votação, 
mas não terá direito a voto, exceto nas situações de 
empate.
§ 5º Cada membro do Conselho Municipal de Saúde 
terá direito a um único voto na Sessão Plenária.
§ 6º Os membros que faltarem sem a devida justifica-
tiva a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas 
sem justificativa durante um ano, deverão ser substi-
tuídos por seus suplentes.
§ 7º O membro titular deverá comunicar o seu respec-
tivo suplente sobre eventuais ausências.
§ 8º As reuniões do Conselho Municipal de Saúde se-
rão consubstanciadas em atas, e afixadas em local de 
fácil acesso ao público. 
Art. 14 O Conselho de Saúde exerce suas atribuições 
mediante o funcionamento do Plenário, que, além 
das comissões intersetoriais, estabelecidas na Lei nº 
8.080/90, instalará outras comissões intersetoriais e 
grupos de trabalho de conselheiros para ações transi-
tórias. As comissões poderão contar com integrantes 
não conselheiros.
Art. 15 O Conselho Municipal de Saúde terá uma Mesa 
Diretora eleita e composta por Presidente, Vice- presi-
dente, Primeiro Secretário, Relações Públicas que, de 
acordo com os critérios de paridade do Conselho será 
composta por:
I - 01 (um) representante do governo (prestadores 
de serviços);
II - 01 (um) representante dos trabalhadores da saú-
de; 
III - 02 (dois) representantes dos usuários. 
Art. 16 São atribuições da Comissão Executiva do Con-
selho Municipal de Saúde: 
I - encaminhar e fazer cumprir as deliberações toma-
das pelo Conselho Municipal de Saúde; 
II - encaminhar as questões administrativas e organi-
zativas do Conselho Municipal de Saúde; 
III - acompanhar a administração do Fundo Municipal 
de Saúde.
§ 1º Compete ao presidente do Conselho Municipal 
de Saúde:
a) zelar pelo pleno funcionamento do Conselho Muni-
cipal de Saúde;
b) presidir a Comissão Executiva do Conselho Munici-
pal de Saúde;
c) cumprir e fazer cumprir as resoluções do Conselho 
Municipal de Saúde; 
d) convocar reuniões da Comissão Executiva e do Con-
selho Municipal de Saúde; 
e) representar o Conselho Municipal de Saúde judicial 
ou extrajudicialmente;
f) presidir as reuniões e Assembleias; 
g) assinar correspondências, emitir portarias, assumir 
compromissos em nome da entidade; 
h) promover a execução dos serviços administrativos 
do Conselho Municipal de Saúde.
§ 2º Compete ao Vice-Presidente da Comissão Exe-
cutiva: 
a) assessorar o Presidente da Comissão Executiva; 
b) substituir o Presidente em seus impedimentos tem-
porários. 

§ 3º Compete ao Primeiro Secretário da Comissão 
Executiva:
a) Encarregar-se da correspondência e promover o ex-
pediente do Conselho Municipal de Saúde;
b) responsabilizar-se pela guarda da documentação 
do Conselho Municipal de Saúde; 
c) lavrar as atas e fazer a leitura das mesmas.
§ 4º Compete às Relações Públicas: 
a) organizar a comunicação e divulgação das ativida-
des e resoluções do Conselho Municipal de Saúde; 
b) desempenhar outras funções que sejam atribuídas 
pelo presidente; 
c) manter contato com as entidades sociais do Muni-
cípio e demais órgãos integrantes do Conselho Muni-
cipal de Saúde; 
d) acompanhar e assessorar os Conselhos Locais de 
Saúde.
Art. 17 As decisões do Conselho de Saúde serão ado-
tadas mediante quórum mínimo (metade mais um) 
dos seus integrantes, ressalvados os casos regimen-
tais nos quais se exija quórum especial, ou maioria 
qualificada de votos. 
a) Entende-se por maioria simples o número inteiro 
imediatamente superior à metade dos membros pre-
sentes.
b) Entende-se por maioria absoluta o número intei-
ro imediatamente superior à metade de membros do 
Conselho.
c) Entende-se por maioria qualificada 2/3 (dois terços) 
do total de membros do Conselho.
Art. 18 Quando for esgotada a substituição de con-
selheiros, titulares por seus respectivos suplentes, o 
Conselho seguirá a relação de delegados eleitos para o 
cargo de conselheiros em cada conferência de saúde, 
havendo a necessidade de redefinição, quando esgo-
tada a lista de suplentes até a realização de nova con-
ferência. Caberá a entidade do conselheiro excluído, 
realizar indicação de um novo membro.
Art. 19 Qualquer alteração na organização do Conse-
lho de Saúde preservará o que está garantido em lei 
e deve ser proposta pelo próprio Conselho e votada 
em Reunião Plenária, com quórum qualificado, para 
depois ser alterada em seu Regimento Interno e ho-
mologada pelo Prefeito Municipal.
Art. 20 A cada quadrimestre deverá constar dos itens 
da pauta o pronunciamento do gestor, das respecti-
vas esferas de governo, para que faça a prestação de 
contas, em relatório detalhado, sobre andamento do 
plano de saúde, agenda da saúde pactuada, relató-
rio de gestão, dados sobre o montante e a forma de 
aplicação dos recursos, as auditorias iniciadas e con-
cluídas no período, bem como a produção e a oferta 
de serviços na rede assistencial própria, contratada 
ou conveniada, de acordo com o art. 12 da Lei nº 
8.689/93 e com a Lei Complementar nº 141/ 2012.
Art. 21 O Conselho Municipal de Saúde, com a devi-
da justificativa, poderá solicitar auditorias externas e 
independentes sobre as contas e atividades do gestor 
do SUS.
Art. 22 O Pleno do Conselho de Saúde deverá manifes-
tar-se por meio de resoluções, recomendações, mo-
ções e outros atos deliberativos. As resoluções serão 
obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder 
constituído em cada esfera de governo, em um prazo 
de 30 (trinta) dias, dando-lhes publicidade oficial. De-
corrido o prazo mencionado e não sendo homologada 
a resolução e nem enviada justificativa pelo gestor ao 
Conselho de Saúde com proposta de alteração ou da 
rejeição  a  ser  apreciada  na  reunião
seguinte, as entidades que integram o Conselho de 
Saúde podem buscar a validação das resoluções, 
recorrendo à justiça e ao Ministério Público, quando 
necessário.
Art. 23 O Conselho Municipal de Saúde deverá criar 
comissões internas para promover estudos e emitir 
pareceres, descentralizando suas ações para obter 
melhor grau de eficiência no cumprimento de suas 
finalidades.
Art. 24 O Conselho, quando entender oportuno, po-
derá convidar para participar de suas reuniões as 
atividades técnicas representantes de instituições ou 
Sociedade Civil organizada, desde que diretamente 
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envolvidos nos assuntos que estiverem sendo trata-
dos a fim de prestar assessoria e/ ou esclarecimentos, 
apenas com direito a voz. 
Art. 25 O Conselho em vigência poderá voltar a legiti-
midade e conferência em caso de detectar e compro-
var irregularidades no processo de sua convocação. 
Nova conferência no prazo mínimo de 30 (trinta) dias 
deverá ser realizada.
Art. 26 Revogam-se as disposições em contrário 
das Leis Municipais nºs. 3.695/2002, 3.919/2006, 
3.983/2006, 4.179/2009 e, ainda, as Leis nºs. 40/2013 
e 72/2013.
Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 27 de novembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº  215/2013 – Autoria do Executivo)

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 38, de 13 de março de 2013, e na forma 
do art. 26, I, da Constituição do Município de Barba-
cena;

DECRETA:
Art. 1º Fica designado Mário Raimundo de Melo para 
responder, cumulativamente, pela Presidência da 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR, sem quaisquer outras 
vantagens além das de seu cargo, a partir desta data.
Art. 2º  Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 03 de dezembro de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada.
Prefeito Municipal.

DECRETO MUNICIPAL

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 38, de 13 de março de 2013, e na forma 
do art. 26, I, da Constituição do Município de Barba-
cena;

DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a designação de Edson Carlo 
Brandão Silva para responder  pela Presidência da 
Agência Municipal de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revo-
gando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 03 de dezembro de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada.
Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo

Secretário: Samir Carvalho Moysés

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

ATOS ORDINATÓRIOS
ATO ORDINATÓRIO Nº 017/ABR2013 – DECRE-
TO 7512/2013 - QUINQUÊNIO - CONCEDE QUIN-
QUÊNIO, nos termos do art. 76, Lei nº 3.245/1995 

e art. 97, Lei nº3.330/96, referente ao mês de 
abril/2013, aos servidores abaixo relacionados: AMÉ-
LIA ELISA BIANCHEI D’AVILA, Matrícula nº 3.028/01, 
lotada na Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, referente ao 3º e 4º Quinquênios, a partir de 
16/02/2004 e 17/02/2009, respectivamente;BÁRBARA 
ISABEL FERREIRA DA SILVA, Matrícula nº 2.886/01, lo-
tada na Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
referente ao 5º Quinquênio, a partir de 24/01/2013; 
DARDÂNIA APARECIDA ARAÚJO TOJO, Matrícula nº 
3.908/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, a partir de 
14/08/2012;EDNA PATRÍCIA REZENDE DA SILVA, Ma-
trícula nº 3.008/01, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, referente ao 5º Quinquênio, a 
partir de 17/04/2013;ILIANO SEBASTIÃO DE CASTRO, 
Matrícula nº 2.582/01,lotado na Guarda Municipal, 
referente ao 6º Quinquênio, a partir de 13/04/2013; 
IOLANDA MARIA FURTADO DE ANDRADE, Matrícula 
nº 4.141/01, lotada na Secretaria Municipal de Educa-
ção e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, a partir 
de 05/04/2013;IRACI MARIA DA SILVA, Matrícula nº 
2.930/01, lotada na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto, referente ao 5º Quinquênio, a partir de 
03/04/2013; JACYR GUIMARÃES OLIVEIRA, Matrícula 
nº 2.579/01, lotado na Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão, referente ao 6º Quinquênio, a 
partir de 07/04/2013. JORGE DA SILVA, Matrícula nº 
2.919/01, lotado na Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão, referente ao 5º Quinquênio, a partir 
de 12/04/2013;JOSÉ LUIZ MARINHO DE PAULA, Ma-
trícula nº 2.895/01, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, referente ao 5º Quinquênio, a partir 
de 25/02/2013;JOSINALDA VALESCA FAGUNDES, Ma-
trícula nº 11.602/01, lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 3º Quinquênio, 
a partir de 08/04/2013;LETÍCIA RODRIGUES COSTA 
CARNEIRO, Matrícula nº 2.928/01, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, referente ao 
5º Quinquênio, a partir de 26/03/2013;LILIAN MEDEI-
ROS GONÇALVES, Matrícula nº 7.108/01, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, refe-
rente ao 3º Quinquênio, a partir de 26/04/2013;LUCI-
MAR DE SOUZA MELO, Matrícula nº 4.126/01, lotada 
na Secretaria Municipal de Fazenda, referente ao 4º 
Quinquênio, a partir de 01/04/2013;LUCY PORTES DO 
NASCIMENTO, Matrícula nº 2.585/01, lotada na Secre-
taria Municipal de Planejamento e Gestão, referente 
ao 6º Quinquênio, a partir de 09/04/2013;MÁRCIA 
MAGDA MIRANDA DA SILVA, Matrícula nº 4.080/01, 
lotada na Secretaria Municipal de Comunicação e In-
formação Social, referente ao 4º Quinquênio, a partir 
de 29/03/2013;SÉRGIO DE CÁSSIO FERREIRA, Matrí-
cula nº 4.086/01, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, referente ao 4º Quinquênio, a partir 
de 22/03/2013;SÉRGIO ROMANO QUINTÃO, Matrí-
cula nº 2.581/01, lotado na Secretaria Municipal de 
Obras Públicas, referente ao 6º Quinquênio, a partir 
de 09/04/2013;VALDELI SALVADOR CIMINO, Matrí-
cula nº 4.166/01, lotada na Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, a 
partir de 02/03/2013;VANDA HELENA LIMA CABRAL, 
Matrícula nº 4.149/01,lotada na Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, referente ao 4º Quinquênio, 
a partir de 07/04/2013.     

ATO ORDINATÓRIO Nº 018/ABR2013 – DECRE-
TO 7512/2013 - FÉRIAS REGULAMENTARES - 
Conforme Decreto Municipal nº 7.512/2013 e de con-
formidade com o disposto nos artigo 86 e seguintes da 
Lei 3.245/95RESOLVE conceder FÉRIAS REGULAMEN-
TARES aos servidores abaixo relacionados: JULIO CE-
SAR DA COSTA matrícula nº 1930601 lotado(a) na 
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO, período aquisitivo 
06/06/2011 a 05/06/2012, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; MARIA IGNES PENNA ES-
TEVES matrícula nº 262701 lotado(a) na CONTROLE 
INTERNO MUNICIPAL, período aquisitivo 25/03/2012 
a 24/03/2013, período de gozo de 15/04/2013 a 
14/05/2013; SEBASTIAO BENEDITO RAMOS matrícula 
nº 220701 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDU-
CAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 16/02/2012 a 

15/02/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013; FERNANDO CAMPOS matrícula nº 
281601 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDUCA-
ÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 06/04/2012 a 
05/04/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013;IRACI MARIA DA S  NASCIMENTO matrí-
cula nº 293001 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE 
EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013;CELIO PIRES CONDE matrí-
cula nº 755801 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE 
EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
15/04/2012 a 14/04/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; ROSANA APARECIDA DA 
SILVA matrícula nº 1971601 lotado(a) na SECRETARIA 
MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
30/01/2012 a 29/01/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; ALVARO JOSE FERREIRA 
DA SILVA matrícula nº 269101 lotado(a) na SECRETA-
RIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aqui-
sitivo 10/04/2012 a 09/04/2013, período de gozo de 
15/04/2013 a 14/05/2013; DEBORA CRISTINA DE 
PAIVA OLIVEIRA matrícula nº 1924601 lotado(a) na 
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, perí-
odo aquisitivo 01/02/2012 a 31/01/2013, período de 
gozo de 30/04/2013 a 29/05/2013;DULCE MARIA 
ABREU E ARAUJO matrícula nº 711401 lotado(a) na 
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, perí-
odo aquisitivo 12/04/2012 a 11/04/2013, período de 
gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; WALDINEI DA SIL-
VA SIQUEIRA matrícula nº 974301 lotado(a) na SE-
CRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período 
aquisitivo 22/04/2012 a 21/04/2013, período de gozo 
de 01/04/2013 a 30/04/2013; MARIA APARECIDA DE 
M VARGAS matrícula nº 1208901 lotado(a) na SECRE-
TARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período 
aquisitivo 19/04/2012 a 18/04/2013, período de gozo 
de 01/04/2013 a 30/04/2013; CLAUDIA CRISTINA TE-
LES HERTHEL I matrícula nº 1509402 lotado(a) na 
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, perí-
odo aquisitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de 
gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; LUCIMAR GON-
CALVES DE MELO matrícula nº 1913901 lotado(a) na 
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, perí-
odo aquisitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de 
gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; ALINE APARECIDA 
DE OLIVEIRA BIANCHETTI matrícula nº 1914101 
lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E 
DESPORTO, período aquisitivo 01/04/2012 a 
31/03/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013; GRACIELLE ROCHA DE CARVALHO MILA-
GRES matrícula nº 1914201 lotado(a) na SECRETARIA 
MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; SEBASTIANA ELIANE VIEI-
RA FERNANDES matrícula nº 1914501 lotado(a) na 
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, perí-
odo aquisitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de 
gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; GISLENE BARBA-
RA DE SIQUEIRA SILVA CAMPOS matrícula nº 1914601 
lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E 
DESPORTO, período aquisitivo 01/04/2012 a 
31/03/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013; CRISTIANE HELENA DE ALMEIDA matrí-
cula nº 1914901 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE 
EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; MARTA MARY REZENDE 
GOMES matrícula nº 1915101 lotado(a) na SECRETA-
RIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aqui-
sitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
10/04/2013 a 09/05/2013; GLAUCIA MARA PAIVA 
SANTOS matrícula nº 1915501 lotado(a) na SECRETA-
RIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aqui-
sitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; ELIZABETH APARECIDA 
NETTO matrícula nº 1917501 lotado(a) na SECRETA-
RIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aqui-
sitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; FLAVIA CRISTINA DA SIL-
VA matrícula nº 1917901 lotado(a) na SECRETARIA 
MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
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30 dias; LUCIA HELENA RIBEIRO TOSTES, matrícu-
la nº 265101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, início em 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 18/06/2013, referente ao 1º 
Periodo Quinquenal de 13/08/84 a 13/08/89, por 90 
dias; SUELI ROSA DOS SANTOS, matrícula nº 302401, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, início em 02/04/2013, com retorno ao servi-
ço em 01/07/2013, referente ao 2º Periodo Quinque-
nal de 01/01/94 a 01/01/99, por  90 dias; SILVANA 
ROMAN TEIXEIRA, matrícula nº 255301, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão, início em 02/04/2013, com retorno ao serviço em 
01/07/2013, referente ao 6º Periodo Quinquenal de 
09/08/07 a 09/08/12, por  90 dias; IZABEL ANALIA 
DE ALMEIDA SILVA, matrícula nº 797001, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, 
início em 08/04/2013, com retorno ao serviço em 
08/05/2013, referente ao 2º Periodo Quinquenal de 
18/03/04 a 18/03/09, por 30 dias; VIVIANE MARIA 
LODI, matrícula nº 633501, lotado (a) no (a) Guarda 
Municipal, início em 15/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 15/05/2013, referente ao 2º Periodo Quinque-
nal de 14/06/02 a 14/06/07, por 30 dias; JOSE ROSA 
DA SILVA, matrícula nº 283401, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade 
Urbana, início em 15/04/2013, com retorno ao serviço 
em 14/07/2013, referente ao 5º Periodo Quinquenal 
de 18/07/07 a 18/07/12, por 90 dias; AUREA LUCY 
VALADARES DE PAULA E LIMA, matrícula nº 298601, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, início em 19/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 18/07/2013, referente ao 2º Periodo Quin-
quenal de 01/01/94 a 01/01/99, por 90 dias; HELOISA 
BERGAMASCHI DE PAULA, matrícula nº 273401, lota-
do (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, início em 19/04/2013, com retorno ao serviço 
em 18/07/2013, referente ao 3º Periodo Quinquenal 
de 03/02/96 a 03/02/01, por  90 dias; MARCIA HE-
LENA EVANGELISTA DE PAULA, matrícula nº 301601, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, início em 20/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 19/07/2013, referente ao 2º periodo quinque-
nal de 01/01/94 a 01/01/99,  por  90 dias; MARIA 
FATIMA DA S BERNARDO, matrícula nº 583901, lota-
do (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão, início em 30/04/2013, com retorno ao serviço 
em 29/07/2013, referente ao 2º Periodo Quinquenal 
de 03/03/02 a 03/03/07, por  90 dias. 

ATO ORDINATÓRIO Nº 020/ABR2013 – DECRE-
TO 7512/2013 – LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DA SAÚDE - De acordo com os Artigos 215 ao 218 da 
Lei Municipal nº 3,245/95 foi concedida licença para 
tratamento da saude aos servidores: MARIA DO RO-
SARIO OLIVEIRA, matrícula 1530703, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
41366; SUZANA DE CARVALHO RODRIGUES, matrícu-
la 1694802, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 41366; ANDREZA MIRANDA DE 
SENA PEREIRA, matrícula 1950502, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 41366; IL-
ZALEIA BATISTA DA COSTA NASCIMENTO, matrícula 
1996202, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 41366; MARINA PULIER GON-
ÇALVES, matrícula 2015201, lotado (a) no (a) Advoca-
cia Geral do Município, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 01/05/2013; RAFAEL MAGNO 
TIBIRICA MEIRA, matrícula 1951601, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade 
Urbana, a partir de 01/04/2013, com retorno ao servi-
ço em 02/04/2013; FATIMA RODRIGUES SILVA SAN-
TOS, matrícula 280601, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 02/04/2013; 
EDNA DE FATIMA F FORTES CARNEVALE, matrícula 
383701, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com retor-

01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; WANDERLANYA ISABEL 
CAMPOS CRUZ matrícula nº 1918001 lotado(a) na SE-
CRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período 
aquisitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo 
de 01/04/2013 a 30/04/2013; ELIETE MARTINS PIN-
TO matrícula nº 1918301 lotado(a) na SECRETARIA 
MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 
01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
13/04/2013 a 12/05/2013; ALINE FERREIRA VIDAL 
CAMPOS matrícula nº 1918801 lotado(a) na SECRETA-
RIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período aqui-
sitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; VERA LUCIA LOPES DA C 
COIMBRA matrícula nº 1919401 lotado(a) na SECRE-
TARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, período 
aquisitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de gozo 
de 01/04/2013 a 30/04/2013; MARIA DA PIEDADE TA-
VARES DE CASTRO matrícula nº 1921201 lotado(a) na 
SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E DESPORTO, perí-
odo aquisitivo 01/04/2012 a 31/03/2013, período de 
gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; MARIA PAULA 
PINTO DOS SANTOS BELCAVELLO matrícula nº 
1922101 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDUCA-
ÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 01/04/2012 a 
31/03/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013; CIRLENE DOS SANTOS SILVA matrícula 
nº 1922201 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDU-
CAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 01/04/2012 a 
31/03/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013; ADRIANA GONÇALVES SOARES matrícula 
nº 1925701 lotado(a) na SECRETARIA MUN. DE EDU-
CAÇÃO E DESPORTO, período aquisitivo 01/02/2012 a 
31/01/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013; EUGENIA DAS GRACAS C  DIAS matrícula 
nº 201001 lotado(a) na SEC. MUN. DE PLANEJAMEN-
TO E GESTÃO, período aquisitivo 12/03/2012 a 
11/03/2013, período de gozo de 19/04/2013 a 
18/05/2013; JOSE DE PAULA DA CRUZ GUEDES matrí-
cula nº 205401 lotado(a) na SEC. MUN. DE PLANEJA-
MENTO E GESTÃO, período aquisitivo 01/12/2011 a 
30/11/2012, período de gozo de 04/04/2013 a 
03/05/2013;NILTON DOS SANTOS LIMA matrícula nº 
246301 lotado(a) na SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO, período aquisitivo 31/03/2012 a 30/03/2013, 
período de gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; EFIGE-
NIA ROSA DE JESUS REIS matrícula nº 288101 
lotado(a) na SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GES-
TÃO, período aquisitivo 16/11/2011 a 15/11/2012, 
período de gozo de 30/04/2013 a 29/05/2013; JORGE 
DA SILVA matrícula nº 291901 lotado(a) na SEC. MUN. 
DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, período aquisitivo 
19/04/2012 a 18/04/2013, período de gozo de 
19/04/2013 a 18/05/2013; RAUFIM RIBEIRO DE SOU-
ZA matrícula nº 486001 lotado(a) na SEC. MUN. DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, período aquisitivo 
15/02/2012 a 14/02/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013; JOSE CLAUDIO GARCIA 
PINHEIRO matrícula nº 270201 lotado(a) na SEC 
MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL, período aquisi-
tivo 15/10/2010 a 14/10/2011, período de gozo de 
08/04/2013 a 07/05/2013;MARCOS ALEXANDRE DA 
COSTA matrícula nº 278701 lotado(a) na SEC. MUN. 
DE COORDENAÇÃO E PROGRAMAS SOCIAIS, período 
aquisitivo 08/08/2011 a 07/08/2012, período de gozo 
de 30/04/2013 a 29/05/2013; FABRICIA TOSTES SAN-
CHES matrícula nº 1974401 lotado(a) na SEC. MUN. 
DE COORDENAÇÃO E PROGRAMAS SOCIAIS, período 
aquisitivo 01/03/2012 a 28/02/2013, período de gozo 
de 01/04/2013 a 30/04/2013;PAULO ROBERTO SOA-
RES matrícula nº 267601 lotado(a) na SEC MUN DEF 
SOC  DETRAN, período aquisitivo 28/02/2012 a 
27/02/2013, período de gozo de 22/04/2013 a 
21/05/2013;LUIZ PAULO DE OLIVEIRA matrícula nº 
288801 lotado(a) na SEC MUN DEF SOC  DETRAN, 
período aquisitivo 12/02/2012 a 11/02/2013, período 
de gozo de 02/04/2013 a 01/05/2013;ADEMIR JOSE 
DE PAIVA matrícula nº 565801 lotado(a) na GUARDA 
MUNICIPAL, período aquisitivo 02/07/2011 a 
01/07/2012, período de gozo de 03/04/2013 a 
02/05/2013;ARTUR NEVES SFREDO matrícula nº 
568901 lotado(a) na GUARDA MUNICIPAL, período 

aquisitivo 02/07/2011 a 01/07/2012, período de gozo 
de 02/04/2013 a 01/05/2013;DALMO LINDOMAR DE 
ALMEIDA matrícula nº 569501 lotado(a) na GUARDA 
MUNICIPAL, período aquisitivo 17/09/2011 a 
16/09/2012, período de gozo de 03/04/2013 a 
02/05/2013; SEBASTIAO ROBERTO DA SILVA matrícu-
la nº 595101 lotado(a) na GUARDA MUNICIPAL, perí-
odo aquisitivo 01/03/2011 a 29/02/2012, período de 
gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013; ROSANGELA CRIS-
TINA BAUMGRATZ matrícula nº 634101 lotado(a) na 
GUARDA MUNICIPAL, período aquisitivo 19/03/2011 a 
18/03/2012, período de gozo de 15/04/2013 a 
14/05/2013; DOMINGOS SAVIO DO NASCIMENTO 
matrícula nº 241201 lotado(a) na SEC. MUN. DE 
OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 22/04/2010 a 
21/04/2011, período de gozo de 29/04/2013 a 
28/05/2013; VALTERCI DA CRUZ matrícula nº 249401 
lotado(a) na SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, período 
aquisitivo 15/10/2008 a 14/10/2009, período de gozo 
de 01/04/2013 a 30/04/2013;JULIANO FERNANDES 
DE O FILHO matrícula nº 252601 lotado(a) na SEC. 
MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 
06/07/2010 a 05/07/2011, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013;PAULO CESAR MELO DO 
NASCIMENTO matrícula nº 262001 lotado(a) na SEC. 
MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 
20/02/2012 a 19/02/2013, período de gozo de 
01/04/2013 a 30/04/2013;MARIA INES MORAES CO-
PATE matrícula nº 262201 lotado(a) na SEC. MUN. DE 
OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 15/03/2012 a 
14/03/2013, período de gozo de 01/04/2013 a 
30/04/2013;ADILSON DOS SANTOS FABRI matrícula 
nº 262401 lotado(a) na SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLI-
CAS, período aquisitivo 09/04/2012 a 08/04/2013, 
período de gozo de 10/04/2013 a 09/05/2013;TARCI-
ZO SEBASTIAO CRISTIANO matrícula nº 288301 
lotado(a) na SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, período 
aquisitivo 11/01/2010 a 10/01/2011, período de gozo 
de 02/04/2013 a 01/05/2013; PAULO ATADEMO GUI-
MARAES matrícula nº 291201 lotado(a) na SEC. MUN. 
DE OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 30/03/2012 a 
29/03/2013, período de gozo de 02/04/2013 a 
01/05/2013;NELSON LUIZ CAETANO FILHO matrícula 
nº 306601 lotado(a) na SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLI-
CAS, período aquisitivo 14/01/2010 a 13/01/2011, 
período de gozo de 08/04/2013 a 07/05/2013; WAN-
DERLEY RIBEIRO matrícula nº 418601 lotado(a) na 
SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 
01/08/2009 a 31/07/2010, período de gozo de 
08/04/2013 a 07/05/2013; CARLOS ALBERTO PEREI-
RA matrícula nº 420601 lotado(a) na SEC. MUN. DE 
OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 01/08/2012 a 
31/07/2013, período de gozo de 02/04/2013 a 
01/05/2013; LUIZ FERNANDO CIMINO matrícula nº 
487301 lotado(a) na SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, 
período aquisitivo 22/02/2012 a 21/02/2013, período 
de gozo de 01/04/2013 a 30/04/2013;JOSE LUIZ MI-
RANDA DE S PEREIRA matrícula nº 573101 lotado(a) 
na SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS, período aquisitivo 
11/04/2012 a 10/04/2013, período de gozo de 
15/04/2013 a 14/05/2013; 

ATO ORDINATÓRIO Nº 019/ABR2013 – DECRE-
TO 7512/2013 - FÉRIAS PREMIO - De acordo com 
artigo 100 da Lei Municipal nº 3.245/95 foi concedi-
da férias-prêmio aos servidores: CARLOS JOSE DIAS, 
matrícula nº 568001, lotado (a) no (a) Guarda Muni-
cipal, início em 01/04/2013, com retorno ao serviço 
em 01/05/2013, referente ao 2º Periodo Quinquenal 
de 16/09/01 a 16/09/06, por 30 dias; DOROTEU LEO 
SANTANNA, matrícula nº 569201, lotado (a) no (a) 
Guarda Municipal, início em 01/04/2013, com retorno 
ao serviço em 01/05/2013, referente ao 3º Periodo 
Quinquenal de 16/09/06 a 16/09/11, por 30 dias; FA-
TIMA VIOL, matrícula nº 633901, lotado (a) no (a) 
Guarda Municipal, início em 01/04/2013, com retorno 
ao serviço em 01/05/2013, referente ao 3º Periodo 
Quinquenal de 10/04/07 a 10/04/12, por 30 dias; 
JOSE MARCIO ANDRETO, matrícula nº 567001, lotado 
(a) no (a) Guarda Municipal, início em 01/04/2013, 
com retorno ao serviço em 01/05/2013, referente ao 
3º Periodo Quinquenal de 16/09/06 a 16/09/11, por 
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no ao serviço em 29/04/2013; APARECIDA PAIVA M 
DE CASTRO, matrícula 750601, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 04/04/2013; 
MARGARETE FATIMA DA R ALVES, matrícula 797301, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 01/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 02/04/2013; MARINA LUCIA DE C M OLIVEI-
RA, matrícula 910701, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 03/04/2013; 
VANDERLEA COSTA CARNEIRO I, matrícula 911101, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 01/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 02/04/2013; MARCIA NOEMI COBUCI, matrí-
cula 911801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 02/04/2013; ROGERIO PEREI-
RA FONSECA, matrícula 970701, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 02/04/2013; 
ELIETE MARTINS PINTO, matrícula 1918301, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
03/04/2013; LUIZ PAULO TEIXEIRA, matrícula 
551801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com retor-
no ao serviço em 02/04/2013; MARLAISY HELENA 
ALVES, matrícula 751201, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 02/04/2013; 
LUCIANA APARECIDA B LOSANO, matrícula 911501, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 01/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 02/04/2013; NILDA MOREIRA DE PAIVA I, 
matrícula 1029101, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, 
com retorno ao serviço em 03/04/2013; ROSANA MA-
GALHAES DA COSTA I, matrícula 1029501, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
03/04/2013; ADRIANA C DA SILVA D SOUZA, matrícu-
la 1088201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 02/04/2013; PATRICIA BARRA 
FERREIRA, matrícula 1147201, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 06/04/2013; 
MARIELA AUGUSTA SILVA DE PAIVA, matrícula 
1148201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 02/04/2013; MARGARETH CA-
BRAL C DE BARROS, matrícula 1159901, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
06/04/2013; ANA LUCIA VIDAL DA ROCHA, matrícula 
1276201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 08/04/2013; TATIANA SANTOS 
DE OLIVEIRA, matrícula 1917101, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
04/04/2013; MARIA HELENA MANULLI, matrícula 
1919201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 02/04/2013; ALDA REGINA DE 
O BISSULLE, matrícula 298801, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013, com retorno ao serviço em 02/04/2013; 
REGINA MARA C MOTA DE CARVALHO, matrícula 
381401, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com retor-
no ao serviço em 02/04/2013; LUCIANA MARIA DE 
MELO JABRASI DIAS, matrícula 381501, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
03/04/2013; ANA MARIA DE CARVALHO SILVA, matrí-
cula 540401, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 01/04/2013, com 
retorno ao serviço em 02/04/2013; MARLENE FERREI-
RA DIONISIO, matrícula 1159801, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 

de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
02/04/2013; ALEXANDRE ANTONIO DE BARROS, ma-
trícula 569601, lotado (a) no (a) Guarda Municipal, a 
partir de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
02/04/2013; GISELE MARIA TURQUETI, matrícula 
1982301, lotado (a) no (a) Guarda Municipal, a partir 
de 01/04/2013, com retorno ao serviço em 
09/04/2013; SANDRA APARECIDA CHAVES, matrícula 
560301, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 02/04/2013, com retor-
no ao serviço em 07/04/2013; VANDERLEA COSTA 
CARNEIRO I, matrícula 911101, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
02/04/2013, com retorno ao serviço em 04/04/2013; 
MARIA GORETE BRAGA PEREIRA, matrícula 1088401, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 02/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 17/04/2013; ENILCE MARIA VARGAS, matrí-
cula 1207001, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 02/04/2013, com 
retorno ao serviço em 03/04/2013; MARIA AUXILIA-
DORA C MOREIRA, matrícula 1206401, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 03/04/2013, com retorno ao serviço em 
04/04/2013; EDVAL MACHADO DE O JUNIOR, matrí-
cula 1207401, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 03/04/2013, com 
retorno ao serviço em 04/04/2013; MARIA APARECI-
DA DE SOUZA II, matrícula 381001, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 03/04/2013, com retorno ao serviço em 
06/04/2013; FERNANDA TAIS R E SOUZA ROCHA, ma-
trícula 796901, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 03/04/2013, com 
retorno ao serviço em 04/04/2013; NILDA MOREIRA 
DE PAIVA I, matrícula 1029101, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
03/04/2013, com retorno ao serviço em 04/04/2013; 
ALINE DIAS FERNANDES, matrícula 1926101, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir de 03/04/2013, com retorno ao serviço em 
10/04/2013; HELDER COLOMBINI DE BARROS, matrí-
cula 1988601, lotado (a) no (a) Guarda Municipal, a 
partir de 03/04/2013, com retorno ao serviço em 
08/04/2013; SHIRLEY DO LIVRAMENTO CAMPOS, ma-
trícula 750501, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 04/04/2013, com 
retorno ao serviço em 06/04/2013; VANDERLEA COS-
TA CARNEIRO I, matrícula 911101, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 04/04/2013, com retorno ao serviço em 
05/04/2013; GESIANE MARIA FERREIRA MENDES DE 
MELO, matrícula 1961802, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
04/04/2013, com retorno ao serviço em 06/04/2013; 
SHIRLEY DO LIVRAMENTO CAMPOS, matrícula 
308401, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 04/04/2013, com retor-
no ao serviço em 06/04/2013; LUIZ PAULO TEIXEIRA, 
matrícula 551801, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, a partir de 04/04/2013, 
com retorno ao serviço em 05/04/2013; CLAUDIA 
IVONE ZANETTI CABRAL, matrícula 552101, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 04/04/2013, com retorno ao serviço em 
05/04/2013; MARIA FATIMA DE SOUZA, matrícula 
775501, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 04/04/2013, com retor-
no ao serviço em 03/06/2013; JOSE EDUARDO LIMA 
MARTINS, matrícula 802101, lotado (a) no (a) Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
04/04/2013, com retorno ao serviço em 06/04/2013; 
MARIELA AUGUSTA SILVA DE PAIVA, matrícula 
1148201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 04/04/2013, com 
retorno ao serviço em 05/04/2013; THELMA SIMONE 
NOVAK DE A ALVIM, matrícula 1392401, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 04/04/2013, com retorno ao serviço em 
06/04/2013; ANDREA DA CONCEICAO PIRES FRANCA, 
matrícula 1926401, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, a partir de 04/04/2013, 

com retorno ao serviço em 06/04/2013; GERALDO 
GABRIEL DA SILVA, matrícula 569101, lotado (a) no 
(a) Guarda Municipal, a partir de 04/04/2013, com re-
torno ao serviço em 05/04/2013; MARIA IGNES PEN-
NA ESTEVES, matrícula 262701, lotado (a) no (a) Con-
troladoria Geral do Município, a partir de 05/04/2013, 
com retorno ao serviço em 13/04/2013; ALEX MAGA-
LHAES DE ANDRADE, matrícula 1147901, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 05/04/2013, com retorno ao serviço em 
06/04/2013; IZABEL CRISTINA PAULA MENDONCA, 
matrícula 1961102, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, a partir de 05/04/2013, 
com retorno ao serviço em 06/04/2013; MARIA JOSE 
NACAIRA S VENTURA, matrícula 751901, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 05/04/2013, com retorno ao serviço em 
04/06/2013; MARIA CRISTINA DA SILVA ALVES, ma-
trícula 861101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 05/04/2013, com 
retorno ao serviço em 06/04/2013; ERILENE ALVES 
LIMA, matrícula 1914801, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
05/04/2013, com retorno ao serviço em 07/04/2013; 
MARIA HELENA MANULLI, matrícula 1919201, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir de 05/04/2013, com retorno ao serviço em 
06/04/2013; TANIA LUCIA DOS SANTOS, matrícula 
273301, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 05/04/2013, com retor-
no ao serviço em 06/04/2013; IZABEL CRISTINA PAU-
LA MENDONCA, matrícula 1274601, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 05/04/2013, com retorno ao serviço em 
06/04/2013; MARIZE FAGUNDES FURTADO, matrícula 
1935001, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 06/04/2013, com 
retorno ao serviço em 01/05/2013; ISAURA BERTOLIN 
DE PAIVA, matrícula 269501, lotado (a) no (a) Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
07/04/2013, com retorno ao serviço em 07/05/2013; 
ELIANE APARECIDA CIMINO DE FARIA, matrícula 
1323203, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 08/04/2013, com 
retorno ao serviço em 41373; RAFAEL MAGNO TIBIRI-
CA MEIRA, matrícula 1951601, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Ur-
bana, a partir de 08/04/2013, com retorno ao serviço 
em 17/04/2013; MARTA MARIA DAS DORES SILVA, 
matrícula 910901, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, a partir de 08/04/2013, 
com retorno ao serviço em 23/04/2013; ELIETE MAR-
TINS PINTO, matrícula 1918301, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
08/04/2013, com retorno ao serviço em 13/04/2013; 
RENATA CRISTINA DE BARROS VIEIRA MARQUES, 
matrícula 1925501, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, a partir de 08/04/2013, 
com retorno ao serviço em 11/04/2013; ALESSANDRA 
CRISTINA ROSA, matrícula 1926501, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 08/04/2013, com retorno ao serviço em 
13/04/2013; GEYZA FERREIRA DA FONSECA, matrícu-
la 570101, lotado (a) no (a) Guarda Municipal, a partir 
de 08/04/2013, com retorno ao serviço em 
10/04/2013; NEIDE MARIA DE CARVALHO, matrícula 
748801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 09/04/2013, com retor-
no ao serviço em 24/04/2013; MARTA MARY REZENDE 
GOMES, matrícula 751101, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
09/04/2013, com retorno ao serviço em 10/04/2013; 
MARTA MARY REZENDE GOMES, matrícula 1915101, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 09/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 10/04/2013; CARLOS ROBERTO DO E SANTO, 
matrícula 290501, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, a partir de 
10/04/2013, com retorno ao serviço em 21/05/2013; 
APARECIDA PAIVA M DE CASTRO, matrícula 750601, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 10/04/2013, com retorno ao ser-
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viço em 11/04/2013; ELIZABETH GONCALVES DE 
SOUZA, matrícula 748901, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
10/04/2013, com retorno ao serviço em 13/04/2013; 
NEDIO AUGUSTO VIEIRA, matrícula 750001, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir de 10/04/2013, com retorno ao serviço em 
11/04/2013; BIANCA DILAILA PRENAZZI, matrícula 
815501, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 10/04/2013, com retor-
no ao serviço em 11/04/2013; ODETE HELENA AQUI-
NO DA SILVA, matrícula 969701, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 10/04/2013, com retorno ao serviço em 
12/04/2013; PATRICIA BARRA FERREIRA, matrícula 
1147201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 10/04/2013, com 
retorno ao serviço em 11/04/2013; MARIELA AUGUS-
TA SILVA DE PAIVA, matrícula 1148201, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 10/04/2013, com retorno ao serviço em 
11/04/2013; ALINE DIAS FERNANDES, matrícula 
1926101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 10/04/2013, com 
retorno ao serviço em 18/04/2013; ELISA SARAIVA 
FELIPE MOURA, matrícula 1928801, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 10/04/2013, com retorno ao serviço em 
12/04/2013; URSULA MONTEIRO DA SILVA, matrícula 
1929301, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 10/04/2013, com 
retorno ao serviço em 11/04/2013; MILVO ADELINO 
DOS SANTOS, matrícula 243001, lotado (a) no (a) Se-
cretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito Municipal, a 
partir de 11/04/2013, com retorno ao serviço em 
26/04/2013; ADRIANA MARIA DISCACCIATI, matrícu-
la 993101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 11/04/2013, com 
retorno ao serviço em 10/06/2013; MARIA SOLANGE 
LUCINDO MAGNO, matrícula 1147301, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 11/04/2013, com retorno ao serviço em 
12/04/2013; JOSE EDUARDO LIMA MARTINS, matrí-
cula 802101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 11/04/2013, com 
retorno ao serviço em 13/04/2013; MARIA CRISTINA 
DA SILVA ALVES, matrícula 861101, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 11/04/2013, com retorno ao serviço em 
12/04/2013; ADRIANA C DA SILVA D SOUZA, matrícu-
la 1088201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 11/04/2013, com 
retorno ao serviço em 12/04/2013; PATRICIA BARRA 
FERREIRA, matrícula 1147201, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
11/04/2013, com retorno ao serviço em 26/04/2013; 
MARCIA NOEMI COBUCI, matrícula 911801, lotado (a) 
no (a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 12/04/2013, com retorno ao serviço em 
15/04/2013; VALERIA MORAIS PEREIRA, matrícula 
1920001, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 12/04/2013, com 
retorno ao serviço em 13/04/2013; MARIA DE LOUR-
DES C RODRIGUES, matrícula 398501, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 15/04/2013, com retorno ao serviço em 
25/04/2013; LILIAN MEDEIROS GONCALVES, matrícu-
la 710801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 15/04/2013, com 
retorno ao serviço em 17/04/2013; DENIS ALVES SAN-
TOS, matrícula 756201, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
15/04/2013, com retorno ao serviço em 16/04/2013; 
MARIA ANGELICA O F GIVISIEZ, matrícula 1029401, 
lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 15/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 16/04/2013; ROMULO PAIVA RIBEIRO DE SA, 
matrícula 1207201, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Educação e Desporto, a partir de 15/04/2013, 
com retorno ao serviço em 19/04/2013; ANDREIA 
APARECIDA LIGUORI DE CARVALHO, matrícula 

1916001, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 15/04/2013, com 
retorno ao serviço em 16/04/2013; MARIA ANGELICA 
O F GIVISIEZ, matrícula 1918101, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 15/04/2013, com retorno ao serviço em 
16/04/2013; ZAINA TAMEME SAD JORGE, matrícula 
299801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 15/04/2013, com retor-
no ao serviço em 20/04/2013; WENCESLAU GERMANO 
MARTINS, matrícula 1971302, lotado (a) no (a) Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
16/04/2013, com retorno ao serviço em 41395; REGI-
NA MARIA DE OLIVEIRA BECK, matrícula 383001, lo-
tado (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e 
Desporto, a partir de 16/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 20/04/2013; TATIANE MARCIA CAMPOS, ma-
trícula 1916601, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 16/04/2013, com 
retorno ao serviço em 17/04/2013; ANA CLAUDIA VI-
CENTINI DIAS, matrícula 1940001, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 16/04/2013, com retorno ao serviço em 
19/04/2013; ONEIDA APARECIDA PINHEIRO RODRI-
GUES, matrícula 1914001, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
16/04/2013, com retorno ao serviço em 17/04/2013; 
LUCAS JORGE DE OLIVEIRA, matrícula 2004601, lota-
do (a) no (a) Secretaria da Chefia de Gabinete do Pre-
feito Municipal, a partir de 17/04/2013, com retorno 
ao serviço em 41384; CLAUDILENE BARBOSA DE CAS-
TRO, matrícula 2009301, lotado (a) no (a) Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
17/04/2013, com retorno ao serviço em 41382; MA-
RIA APARECIDA DE ALMEIDA  JABRAZZI I, matrícula 
1223201, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 17/04/2013, com 
retorno ao serviço em 18/04/2013; MARIA APARECI-
DA DE ALMEIDA  JABRAZZI I, matrícula 307201, lota-
do (a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Des-
porto, a partir de 17/04/2013, com retorno ao serviço 
em 18/04/2013; LUIZ PAULO TEIXEIRA, matrícula 
551801, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 17/04/2013, com retor-
no ao serviço em 18/04/2013; AUREA MARIA BELO 
VESPOLI, matrícula 1973203, lotado (a) no (a) Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
17/04/2013, com retorno ao serviço em 20/04/2013; 
SHIRLEY DO LIVRAMENTO CAMPOS, matrícula 
750501, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 18/04/2013, com retor-
no ao serviço em 19/04/2013; MARIA SOLANGE LU-
CINDO MAGNO, matrícula 1147301, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 18/04/2013, com retorno ao serviço em 
19/04/2013; SHIRLEY DO LIVRAMENTO CAMPOS, ma-
trícula 308401, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto, a partir de 18/04/2013, com 
retorno ao serviço em 19/04/2013; FERNANDA TAIS R 
E SOUZA ROCHA, matrícula 796901, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 18/04/2013, com retorno ao serviço em 
19/04/2013; ALINE DIAS FERNANDES, matrícula 
1926101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 18/04/2013, com 
retorno ao serviço em 23/04/2013; ALDA REGINA DE 
O BISSULLE, matrícula 298801, lotado (a) no (a) Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
18/04/2013, com retorno ao serviço em 18/05/2013; 
CLAUDIA BRAGA FRANCISCO CAPISTRANO, matrícula 
879301, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto, a partir de 18/04/2013, com retor-
no ao serviço em 19/04/2013; JOSIANE DOS SANTOS, 
matrícula 1950302, lotado (a) no (a) Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e Gestão, a partir de 
19/04/2013, com retorno ao serviço em 41384; ANA 
CLAUDIA VICENTINI DIAS, matrícula 1940001, lotado 
(a) no (a) Secretaria Municipal de Educação e Despor-
to, a partir de 19/04/2013, com retorno ao serviço em 
20/04/2013; LUCIANA APARECIDA B LOSANO, matrí-
cula 911501, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 

Educação e Desporto, a partir de 19/04/2013, com 
retorno ao serviço em 20/04/2013; LUCIMAR GON-
CALVES DE MELO, matrícula 1147701, lotado (a) no 
(a) Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a 
partir de 19/04/2013, com retorno ao serviço em 
27/04/2013; VALERIA MORAIS PEREIRA, matrícula 
1920001, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto, a partir de 19/04/2013, com 
retorno ao serviço em 20/04/2013; WAGNER MATOS 
DE ASSIS, matrícula 412801, lotado (a) no (a) Guarda 
Municipal, a partir de 19/04/2013, com retorno ao ser-
viço em 29/04/2013; MARIA ELZI VARGAS SAVIOTTI, 
matrícula 301901, lotado (a) no (a) Secretaria Munici-
pal de Educação e Desporto, a partir de 22/04/2013, 
com retorno ao serviço em 23/04/2013; VANIA LUCIA 
DOS SANTOS, matrícula 1150201, lotado (a) no (a) 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 22/04/2013, com retorno ao serviço em 
24/04/2013; ANGELA MARIA PEREIRA, matrícula 
207101, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Co-
ordenação de Programas Sociais, a partir de 
22/04/2013, com retorno ao serviço em 23/04/2013;

ATO ORDINATÓRIO Nº 021/ABR2013 – DECRE-
TO 7512/2013 – LICENÇA MATERNIDADE - De 
acordo com o artigo 219 da Lei Municipal nº 3245/95 
foi concedida licença gestante à: MICHELE GOMES 
DA SILVA, matrícula nº 1917801, lotada na Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto, a partir de 
01/04/2013 com retorno em 22/09/2013, médico: DR. 
RICARDO VIDIGAL PAOLUCCI; LUCIANA DE FATIMA 
DO NASCIMENTO, matrícula nº 1137902, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 12/04/2013 com retorno em 09/10/2013, médi-
co: DR. NIVALDO DE PAIVA BRANDÃO / DR. RICAR-
DO VIDIGAL PAOLUCCI; GESIANE MARIA FERREIRA 
MENDES DE MELO, matrícula nº 1961802, lotada na 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto, a partir 
de 16/04/2013 com retorno em 13/10/2013, médico: 
DR. NIVALDO DE PAIVA BRANDÃO.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 070/2012 - PP 
035/2012. Locação de veículos para atender ao CAPS. 
Empresa vencedora do único item: DJALMA DE ASSIS 
NOGUEIRA – ME - CNPJ 06.857.545/0001-03. Valor 
total R$39.456,00. Homologado em 22/011/2013. An-
tonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 084/2013 - PP 
046/2013 - Objeto: aquisição de gêneros alimentícios 
não perecíveis, para a merenda escolar do município. 
Vencedores: DISTRIBUIDORA SEGUNDO LTDA - ME., 
CNPJ 86.519.915/0001-23, itens 02, 03, 05, 06, 08, 
10, 12, 13, 14 e 15, no valor total de R$ 27.598,80 
(vinte sete mil quinhentos e noventa e oito reais e 
oitenta centavos). AMAZÔNIA INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO LTDA., CNPJ 66.476.052/0001-47, itens 01, 
04, 07, 09, 16 e 18, no valor total de R$ 23.308,60 
(vinte três mil trezentos e oito reais e sessenta cen-
tavos). SUPERMERCADO RESENDE COSTA LTDA., 
CNPJ 19.804.905/0001-42, item 17, no valor total de 
R$ 482,50 (quatrocentos e oitenta e dois reais e cin-
qüenta centavos). Valor total da licitação R$51.389,90 
(cinqüenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
noventa centavos). Homologado em 29/11/2013. An-
tonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 087/2013 – PP 
047/2013 –- Objeto: aquisição de materiais para ma-
nutenção de bens imóveis, para atender a SEDUC e a 
SECOPS. Vencedora: PREDAPI INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO LTDA. CNPJ – 17.087.222/0001-96, itens 1, 2, 3 
e 4, no valor total de R$ 5.037,00 (cinco mil e trinta 
e sete reais). Homologado em 27/11/2013. Antônio 
Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário Municipal de Governo
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CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Presidente: Flávio Maluf Caldas

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 54/2013, 08 DE OUTU-
BRO 2013 - “DISPÕE SOBRE COMISSÃO PARA RE-
DIGIR SOLICITAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL AO 
SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE MATERIA DE ESCLARECIMENTO SOBRE  NOTA 
PUBLICADA NO JORNAL PRAÇA PUBLICA  A RESPEITO 
DE REPASSE DE RECURSOS ÀS ENTIDADES SOCIOAS-
SISTENCIAIS.” O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL - CONAS,  no uso de suas atribuições 
conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de feve-
reiro de 2000 e  alterações através da Lei Delegada 
nº39 de 12 de março de 2013 e considerando o que 
dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social nº8.742 de 
07 de dezembro de 1993 – LOAS, através da delibe-
ração lavrada em ata Nº149. de 08 Outubro de 2013,
RESOLVE: Art. 1º - Compor a Comissão para redigir 
solicitação do conselho ao setor de Comunicação da 
Prefeitura sobre matéria de repasse de recursos às 
Entidades socioassistenciais.Mariane Presoti Salvador 
Martin, Eliane Mota Monteiro, Sonia Maria Oliveira. 
Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na presente 
data.Barbacena, 08 de outubro de 2013.Flavio Maluf 
Caldas.Presidente do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 55/2013, DE 10 de SE-
TEMBRO 2013 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS: GESTÃO FINANCEIRA DO PISO 
MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO FINANCEI-
RA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, 
DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA DE 
SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NO AMBITO DO 
SUAS, DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA 
DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PSE NO AMBITO DO SUAS, 
REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013.O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as altera-
ções decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de 
outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº148, de dez de setembro de dois mil e treze.
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros os seguintes questionários relativo ao 
mês Agosto de 2013: Gestão Financeira do Piso Minei-
ro de Assistência Social, exercício 2012; Gestão Finan-
ceira do Piso Mineiro de Assistência Social, exercício 
2013; Gestão Financeira do Serviço de Atendimento 
ao Migrante; Demonstrativo Físico Mensal de oferta de 
serviços e benefícios; socioassistenciais de proteção 
básica – PSB no âmbito do SUAS; Demonstrativo Físico 
mensal de oferta de serviços e Benefícios socioassis-
tenciais de proteção social Especial PSE no âmbito do 
SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na 
presente data.Barbacena, 10 de setembro de 2013.
Flavio Maluf Caldas .Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 56/2013, DE 10 DE SE-
TEMBRO 2013 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA 
MINUTA DOS BENEFICIOS EVENTUAIS.”O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as altera-
ções decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de 
outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 
07 de dezembro de 1993 através da deliberação lavra-
da em ata nº148, de dez de setembro de dois mil e 

treze.RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de 
seus conselheiros a minuta dos benefícios eventuais. 
Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na presente 
data.Barbacena, 10 de setembro de 2013.Flavio Maluf 
Caldas.Presidente do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 57/2013, 08 DE OU-
TUBRO 2013 - DISPOE SOBRE APROVAÇÃO DO DE-
MONSTRATIVO PARA CO-FINANCIAMENTO DO GO-
VERNO FEDERAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL – IGD – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALI-
ZADA - SUAS E IGD BOLSA FAMÍLIA. O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as altera-
ções decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de 
outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº149, de oito de outubro de dois mil e treze. 
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros o Demonstrativo para Co-Financiamento 
do Governo Federal Sistema único da Assistência So-
cial – IGD – Índice de Gestão descentralizada – SUAS 
e IGD Bolsa Família. Art. 2º - Esta deliberação entra 
em vigor na presente data. Barbacena, 08 de outubro 
de 2013.Flavio Maluf Caldas.Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 58/2013, 08 DE OU-
TUBRO 2013 - DISPOE SOBRE APROVAÇÃO DO 
DEMONSTRATIVO SERVIÇOS/ PROGRAMAS DO GO-
VERNO FEDERAL SISTEMA ÚNICO DA ASSISTENCIA 
SOCIAL ANO 2012.” O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no uso de suas atri-
buições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 
de Março de 2000, com as alterações decorrentes da 
Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e 
considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assis-
tência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 
1993 através da deliberação lavrada em ata nº149, de 
oito de outubro de dois mil e treze. RESOLVE: Art. 1º 
- Aprovar por unanimidade de seus conselheiros o De-
monstrativo Serviços / Programas do Governo Federal 
do Sistema Único da Assistência social. Art. 2º - Esta 
deliberação entra em vigor na presente data.Barbace-
na, 08 de outubro  de 2013.Flavio Maluf Caldas.Pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 59/2013, 08 DE OUTU-
BRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS: GESTÃO FINANCEIRA DO PISO 
MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO FINANCEI-
RA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, 
DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA DE 
SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NO AMBITO DO 
SUAS, DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA 
DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PSE NO AMBITO DO SUAS, 
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013.”O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Muni-
cipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 
de 07 de dezembro de 1993 através da deliberação 
lavrada em ata nº149, de oito de outubro de dois mil e 
treze. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de 
seus conselheiros os seguintes questionários relativo 
ao mês setembro de 2013: Gestão Financeira do Piso 
Mineiro de Assistência Social, exercício 2012; Gestão 
Financeira do Piso Mineiro de Assistência Social, exer-
cício 2013; Gestão Financeira do Serviço de Atendi-
mento ao Migrante; Demonstrativo Físico Mensal de 
oferta de serviços e benefícios; socioassistenciais de 
proteção básica – PSB no âmbito do SUAS; Demons-

trativo Físico mensal de oferta de serviços e Benefícios 
socioassistenciais de proteção social Especial PSE no 
âmbito do SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 08 de outubro de 
2013.Flavio Maluf Caldas.Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 60/2013, 08 DE OU-
TUBRO 2013 - DISPOE SOBRE A COMISSÃO PARA 
LEVANTAMENTO, DOS RECURSOS EM CAIXA JUNTO 
AO GESTOR DA ASSISTENCIA SOCIAL.”O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as altera-
ções decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de 
outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 
07 de dezembro de 1993 através da deliberação la-
vrada em ata nº149, de oito de outubro de dois mil 
e treze.RESOLVE: Art. 1º - Compor a Comissão para 
levantamento, dos recursos em caixa junto ao Gestor 
da Assistência social.Ilza das Graças Simões, Marlene 
Tonholo Silva de Oliveira, Marco Antonio Coura Paiva, 
Elizabeth Aparecida Mateus. Art. 2º - Esta delibera-
ção entra em vigor na presente data.Barbacena, 08 
de outubro  de 2013.Flavio Maluf Caldas.Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 61/2013, DE 12 DE NO-
VEMBRO 2013 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS: GESTÃO FINANCEIRA DO PISO 
MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO FINANCEI-
RA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, 
DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA DE 
SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NO AMBITO DO 
SUAS, DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA 
DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PSE NO AMBITO DO SUAS, 
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2013.”O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Muni-
cipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº150, de doze de novembro de dois mil e 
treze.RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de 
seus conselheiros os seguintes questionários relativo 
ao mês Outubro de 2013: Gestão Financeira do Piso 
Mineiro de Assistência Social, exercício 2012; Gestão 
Financeira do Piso Mineiro de Assistência Social, exer-
cício 2013; Gestão Financeira do Serviço de Atendi-
mento ao Migrante; Demonstrativo Físico Mensal de 
oferta de serviços e benefícios; socioassistenciais de 
proteção básica – PSB no âmbito do SUAS; Demons-
trativo Físico mensal de oferta de serviços e Benefícios 
socioassistenciais de proteção social Especial PSE no 
âmbito do SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data.Barbacena, 12 de novembro 
de 2013.Flavio Maluf Caldas.Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 62/2013, 25 DE NO-
VEMBRO 2013 - “DISPÕE SOBRE COMISSÃO PARA 
ANALISE DOS PROCEDIMENTOS NECESSARIOS À 
APROVAÇÃO DAS ENTIDADES DO PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS.”O CONSELHO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS,  no uso de 
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 
3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alterações através 
da Lei Delegada nº39 de 12 de março de 2013 e con-
siderando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência 
Social nº8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, 
através da deliberação lavrada em ata Nº151. de 25 
Novembro de 2013,RESOLVE: Art. 1º - Compor a Co-
missão para analise dos procedimentos necessários à 
aprovação das entidades do Programa de Aquisição 
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CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA
Presidente:Luiza Mara Afonso da Silva

Resolução nº 022/2013 CMDCA de 09 de setembro de 
2013 - “Dispõe sobre o processo de Escolha dos mem-
bros do Conselho Tutelar de Barbacena – 2013/2015”. 
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente – CMDCA, no que se refere à atribuição 
de regulamentar o Processo de Escolha dos Membros 
do Conselho Tutelar de Barbacena – 28/10/2013 a 
09/01/2016, tendo como base a Constituição Federal 
de 1988, a Lei Federal nº 8.069/1990, Lei 12.696/2012 
e a Lei Municipal nº 3.740/2003, resolve:
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - A escolha dos Conselheiros Tutelares e seus 
Suplentes será feita mediante procedimentos estabe-
lecidos na presente Resolução, observado os preceitos 
legais, sob a responsabilidade do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA 
de Barbacena e a fiscalização do Ministério Público 
. Art.2º - A presente Resolução regulamenta o Pro-
cesso de Escolha e Posse dos Membros do Conselho 
Tutelar – 2013/2015, órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, composto de 05 (cinco) mem-
bros, escolhidos para um mandato de 28/10/2013 à 
09/01/2016, encarregado pela sociedade de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.  
Art. 3º - Todo o processo de escolha dos conselheiros 
do Conselho Tutelar será coordenado e conduzido pela 
Comissão Organizadora, nomeada pelo CMDCA, com 
participação da Secretaria Municipal de Coordenação 
de Programas Sociais - SECOPS.
TÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DA COMISSÃO OR-
GANIZADORA
Art. 4º - A Comissão Organizadora será composta por 
representantes da área governamental, sendo eles: 
Angela Maria dos Santos, Elizabeth Aparecida Mateus, 
Marcio de Campos, e representantes da sociedade ci-
vil: Luíza Mara Afonso da Silva, Luiz Henrique Alves 
Donato, e Rosângela Maria Reis. §1 º – Os integrantes 
da Comissão Organizadora não poderão concorrer ao 
cargo de Conselheiro Tutelar e não exercerão o direi-
to a voto na Assembléia de Escolha dos Membros do 
Conselho Tutelar. §2º - Os Conselheiros do CMDCA, 
candidatos a membro do Conselho Tutelar deverão se 
desligar da função até o dia 17 de setembro de 2013, 
permanecendo licenciados durante todo o Processo de 
Escolha e, sendo escolhidos, perderão o seu mandato 
junto ao Conselho no ato da posse, sendo substituídos 
conforme determina a Lei Municipal nº 3.740/2003. 
Art. 5º - São atribuições da Comissão Organizadora: 
§1º - Organizar e estruturar todo o Processo de Es-
colha dos Conselheiros Tutelares em quatro etapas a 
saber: 1ª etapa: inscrição dos candidatos de 17 de 
setembro a 02 de outubro de 2013. 2ª etapa: Cur-
so de Capacitação para os candidatos, a ser realizado 
no dia 09/10/2013. 3ª etapa: Prova sobre o conteú-
do especifico indicado nesse edital a ser realizada no 
dia 11/10/2013. 4ª etapa: Assembléia de Eleição dos 
Conselheiros Tutelares a ser realizada no dia 17 de ou-
tubro de 2013. §2º - Elaborar, analisar e aprovar Edital 
e Nominatas. §3º - Receber as inscrições, avaliar e 
aprovar a inscrição dos candidatos que preencherem 
os requisitos, bem como impugnar e receber pedidos 
de impugnação, desde que fundamentados, avalian-
do-os e decidindo sobre os mesmos. §4º - Encaminhar 
ao CMDCA a nominata dos candidatos aprovados na 
inscrição, na prova, e a classificação dos candidatos 
eleitos na Assembléia, por ordem decrescente, para 
as devidas publicações. §5º - Credenciar os fiscais dos 
candidatos e os membros da mesa de votação, identi-
ficando-os com crachás. §6º - Organizar e distribuir as 
cédulas ao presidente de cada mesa de votação. §7º - 
Supervisionar os trabalhos da Assembléia de Escolha e 
apuração dos resultados, solucionando imediatamente 
todas as dificuldades e dúvidas que ocorrerem duran-
te a Assembléia; §8º - Recolher todo o material da 
Assembléia após o seu encerramento acondicionando-

-o, após apuração dos votos em envelope lacrado e 
rubricado, guardando-o pelo prazo de 4 (quatro) anos. 
§9º - À Comissão Organizadora reserva-se o direito 
de averiguar a veracidade das informações prestadas.
TÍTULO III
DO REGISTRO DAS CANDIDATURAS
Art. 6º - Poderão se inscrever como candidatos a 
Conselheiro Tutelar os que preencherem os requisi-
tos contidos no Edital nº 003/2013 do CMDCA, de 12 
de setembro de 2013. §1º O candidato a conselheiro 
Tutelar deverá residir em Barbacena e estar no gozo 
dos direitos políticos. §2º - As inscrições serão feitas 
na Secretaria Municipal de Coordenação de Programas 
Sociais – SECOPS, situada a Rua Silva Jardim, nº340, 
3º andar, bairro Boa Morte,  de  17 de setembro a 02 
de outubro de 2013, no horário de 9h às 12h. §3º - 
Não será permitida a inscrição por procuração. §4º 
- Os atuais Conselheiros Tutelares, em pleno exercício 
da função durante o primeiro mandato poderão ser 
reeleitos uma única vez, após aprovação no Processo 
de Escolha previsto nesta Resolução. §5º - Conforme 
determina a Lei Federal nº 8.069/1990 não será per-
mitida mais de uma reeleição. §6º De acordo com a 
Resolução 152 do CONANDA os conselheiros tutelares 
empossados no ano de 2013, cujo mandato terá du-
ração inferior ao previsto na Lei, não terá o mesmo 
computado como impedimento para participação no 
processo de escolha subseqüente, que ocorrerá em 
2015.
TÍTULO IV
DO CURSO DE CAPACITAÇÃO E PROVA DE CONHE-
CIMENTOS
Art.7º - A 1ª Nominata convoca os candidatos com 
as inscrições deferidas para o Curso de Capacitação e 
para a Prova de Conhecimentos sobre o conteúdo tra-
balhado na capacitação, abrindo o prazo de 03(três) 
dias para impugnação por qualquer cidadão e para 
recurso dos candidatos com inscrições indeferidas, 
tendo a comissão Organizadora 3 (três) dias para 
avaliar e decidir sobre a fundamentação da mesma, 
dispensando encaminhamento ao Ministério Público. 
§1º - O Curso de Capacitação para os candidatos à 
Conselheiro Tutelar será realizado em 1 módulo, sendo 
no dia 09 de outubro de 2013 de 09 às 17 horas, em 
local a ser definido e informado pelo CMDCA posterior-
mente. §2º - A não participação integral do candidato 
no módulo de capacitação implica em sua eliminação 
do Processo de Eleição. Art. 8º - A classificação dos 
candidatos para concorrer ao pleito, será feita com 
base em nota obtida na prova escrita de caráter elimi-
natório, com 20 (vinte) questões de múltipla escolha, 
duração de 03 (três) horas e valor de 10 (dez) pontos, 
sendo considerados habilitados para o Pleito os can-
didatos que obtiverem nota igual ou superior a 70% 
(setenta por cento). O conteúdo específico da prova 
será de acordo com anexo II desse edital. I - A prova 
de conhecimentos será realizada no dia 11 de outubro 
de 2013, no horário de 09 às 12 horas em local a ser 
definido e divulgado pelo CMDCA. II – Os candidatos 
deverão comparecer ao local da Prova 30 (trinta) mi-
nutos antes do horário fixado para o início, munidos 
do protocolo de inscrição, Carteira de Identidade, lá-
pis, borracha e caneta. III– Será eliminado da prova 
de conhecimentos o candidato que: A) Deixar de com-
parecer ao local e horário determinados, não havendo 
em hipótese alguma segunda chamada; B) Retirar-se 
do recinto da prova durante a sua realização, sem a 
devida autorização; C) Comunicar-se com outros can-
didatos durante a realização da prova ou utilizar-se 
de material de consulta; D) Fazer uso de aparelhos 
eletrônicos  ou similares ou pedir material emprestado 
após o início da prova; E) Prejudicar a realização do 
processo; F) Sair do local da prova sem entregar o 
gabarito devidamente preenchido à caneta. IV – A 2ª 
Nominata com a lista dos aprovados na prova de co-
nhecimentos e habilitados para o pleito será publicada 
e afixada na Secretaria Municipal de Coordenação de 
Programas Sociais - SECOPS, Conselho Tutelar e no 
site da Prefeitura http://barbacena.mg.gov.br/ até o 
dia 15 de outubro de 2013. O prazo para recurso dos 
candidatos interessados será até o dia 16/10/2013.
TÍTULO V
DA ASSEMBLÉIA DE ESCOLHA DOS MEMBROS DO 
CONSELHO TUTELAR

de Alimentos.Luiz Henrique Alves Donato, Sonia Maria 
Oliveira,Angela Maria dos Santos, Elizabeth Aparecida 
Mateus. Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na 
presente data.Barbacena, 25 de novembro de 2013.
Flavio Maluf Caldas.Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 63/2013, 25 DE NOVEM-
BRO 2013 - “DISPÕE SOBRE COMISSÃO PARA VISITA 
À ASSOCIAÇÃO MÃOS ABERTAS PARA AVERIGUAÇÃO 
DE DENUNCIAS DE IRREGULARIDADES”. O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS,  
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Munici-
pal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alterações 
através da Lei Delegada nº39 de 12 de março de 2013 
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de As-
sistência Social nº8.742 de 07 de dezembro de 1993 
– LOAS, através da deliberação lavrada em ata Nº151. 
de 25 Novembro de 2013,RESOLVE: Art. 1º - Com-
por a Comissão para visita à Associação Mãos Abertas 
para averiguação de denuncias de irregularidades. 
-Rita de Cassia Candian, -Luiz Henrique Alves Dona-
to, -Itamar José de Souza Junior, -William Franklin da 
Costa, -Angela Maria dos Santos. Art. 2º. Esta delibe-
ração entra em vigor na presente data. Barbacena, 25 
de novembro de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presiden-
te do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 64/2013, 29 DE NO-
VEMBRO 2013 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO 
DEMONSTRATIVO ANUAL FÍSICO FINANCEIRO DA 
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REFERENTE 
ANO 2012”. O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - CONAS,  no uso de suas atribuições con-
feridas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro 
de 2000 e  alterações através da Lei Delegada nº39 
de 12 de março de 2013 e considerando o que dispõe 
a Lei Orgânica de Assistência Social nº8.742 de 07 
de dezembro de 1993 – LOAS, através da deliberação 
lavrada em ata Nº152. de 29 Novembro de 2013, RE-
SOLVE:  Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros o Demonstrativo Anual Físico Financeiro 
da Execução da Receita e da Despesa referente ano 
2012. Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na 
presente data. Barbacena, 29 de novembro de 2013. 
Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 65/2013, 29 DE NO-
VEMBRO 2013 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DAS 
ENTIDADES PARA PARTICIPAREM DO PROGRAMA DE 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DOS PRODUTORES DO 
POMBAL.” O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - CONAS,  no uso de suas atribuições confe-
ridas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro 
de 2000 e  alterações através da Lei Delegada nº39 
de 12 de março de 2013 e considerando o que dispõe 
a Lei Orgânica de Assistência Social nº8.742 de 07 
de dezembro de 1993 – LOAS, através da deliberação 
lavrada em ata Nº152. de 29 Novembro de 2013, RE-
SOLVE: Art. 1º - Aprovar as entidades que participarão 
do programa de aquisição de alimentos do Pombal a 
seguir relacionadas: - Núcleo de Apoio Social São Pe-
dro (NASSPE), - Inspetoria Madre Mazzarello, - Asso-
ciação Promoção e Vida, - Instituto Beneficente Padre 
Mestre Correa, - Instituto Mauro e Alcides Ferreira, - 
Confraria das Mães Cristãs, - União da Associação pela 
Vida (UAV), - Obras Passionistas São Paulo da Cruz, - 
Associação São Miguel Arcanjo, - Fundação João XXIII 
de Amparo ao Menor, - Associação Barbacenense de 
Ação Contra AIDS (ABAA), - Associação de Amparo as 
Pessoas Carentes com Câncer (ANAPEC), - Associa-
ção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbace-
na (APAE), - Associação Projetar Minas, - Cras Nova 
Cidade. Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na 
presente data. Barbacena, 29 de novembro de 2013. 
Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.
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Art. 9º - Os candidatos ao Conselho Tutelar após se-
rem aprovados na prova de Conhecimentos especí-
ficos serão escolhidos em Assembléia Geral, através 
do voto secreto, facultativo e direto, sendo eleitor os 
que comparecerem no local de votação apresentando 
o título de eleitor da 23ª Zona Eleitoral e Carteira de 
identidade com foto ou documento equivalente. §1º 
- Aplica-se, no que couber, o disposto na legislação 
eleitoral em vigor, quanto à eleição e a apuração dos 
votos. §2º - Os eleitos serão nomeados e empossados 
ao cargo de Conselheiro Tutelar para o Exercício de 
28/10/2013 à 09/01/2016. Art. 10 - É vedada a pro-
paganda de candidatos nos veículos de comunicação. 
Parágrafo único – Não será permitido no recinto de 
votação, e nos limites de 200 (duzentos) metros do lo-
cal da votação qualquer tipo de propaganda de candi-
datos. Art. 11 - A assembléia de escolha dos membros 
do Conselho Tutelar será dia 17 de outubro de 2013, 
tendo início às 09 (nove) horas e encerramento às 17 
(dezessete) horas, quando os presidentes das mesas 
deverão lacrar as urnas e, imediatamente, entregá-
-las à Comissão Organizadora, junto com as atas e as 
listagens de presenças. §1º - Em cada mesa de vota-
ção, haverá três mesários, convocados pela Comissão 
Organizadora, sendo um Presidente e dois Secretários, 
não sendo permitido dois membros da mesa ausentar-
-se simultaneamente. §2º - Não poderão integrar a 
mesa de votação quaisquer dos candidatos e seus pa-
rentes, ainda que por afinidade, até o segundo grau,  
bem como cônjuge. §3º - Cada votante poderá votar 
em 01 (um) candidato a Conselheiro Tutelar. Art. 12 - 
Compete às mesas de votação: I – Abrir as urnas para 
os fiscais, antes da votação; II – Rubricar as cédulas 
de votação (presidente e secretários); III – Conferir 
a documentação do eleitor, encaminhá-lo a cabine e 
recolher assinatura do mesmo na lista de presença. 
IV – Fazer a ata de votação, onde conste o número 
de cédulas recebidas, número de votantes, cédulas 
inutilizadas, em branco e cédulas não aproveitadas 
durante a votação. Art. 13 - A apuração terá início 
30 (trinta) minutos após o encerramento da votação. 
§1º - O local de escrutínio será no mesmo local de 
votação. §2º - As mesas de escrutínio serão compos-
tas por Conselheiros Municipais e membros das Me-
sas de Votação. §3º - Serão anuladas as cédulas que: 
A) Contiverem mais de (1) uma opção assinalada; 
B) Contiverem expressões, frases e/ou palavras que 
possam indicar o votante; C) Não corresponderem ao 
modelo oficial; D) Não estiverem rubricadas pela mesa 
de votação. §4º - Concluída a apuração dos votos, a 
Comissão Organizadora e a Presidente do CMDCA pro-
clamarão o resultado final, afixando em local visível 
a lista dos candidatos eleitos e o número de votos 
recebidos. §5º - Os cinco primeiros candidatos com 
maior número de votos serão considerados Conselhei-
ros Tutelares Titulares, ficando os demais pela ordem 
de votação como suplentes em número máximo de 20 
(vinte). §6º - havendo empate na votação será con-
siderado eleito o candidato com maior tempo de atu-
ação na área de promoção, proteção e/ou defesa dos 
direitos da criança e do adolescente, ou o mais 
idoso nesta ordem. §7º - Após a divulgação 
do resultado, os concorrentes ao cargo que 
se julgarem prejudicados poderão interpor re-
curso à Comissão Organizadora, com prazo de 
03 (três) dias para a impugnação a contar do 
dia da proclamação do resultado. §8º - Após 
a votação, não havendo o número mínimo de 
05 (cinco) candidatos escolhidos para o res-
pectivo Conselho Tutelar, o CMDCA manterá 
o resultado e promoverá outro Processo de 
Escolha para o preenchimento de vagas que 
não tenham sido preenchidas. Art. 14 – Após 
a publicação da 3ª Nominata, os 05 (cinco) 
Conselheiros Tutelares deverão providenciar 
no prazo de 05 (cinco) dias os seguintes do-
cumentos: I – Declaração de bens; II – laudo 
circunstanciado após inspeção médica oficial 
que o julgará apto ou não; Parágrafo único - 
Sendo o conselheiro considerado inapto será 
garantido a ele o direito de recurso junto à 
Comissão Organizadora, impetrado em 48 
(quarenta e oito) horas subseqüentes ao co-
nhecimento pelo interessado. 

TÍTULO VI
DA POSSE DA INVESTIDURA DO CARGO
Art. 15 – Compete ao Chefe do Executivo dar pos-
se aos Conselheiros Tutelares. §1º - A cerimônia 
de posse será realizada até o dia 25 de outubro de 
2013. §2º - No ato da posse os Conselheiros deve-
rão assinar Termo de Compromisso contendo suas 
responsabilidades,direitos e deveres. Art. 16 – O 
Cargo de Conselheiro Tutelar é de dedicação exclu-
siva, sendo a função incompatível com o exercício de 
qualquer função remunerada pública, sendo vedado o 
exercício de quaisquer atividades privadas que sejam 
incompatíveis com o exercício da função e com o horá-
rio de trabalho do Conselheiro Tutelar. §1º - O Conse-
lheiro Tutelar fica sujeito à jornada de trabalho de 30 
(trinta) horas semanais, cumprindo plantões diurnos 
e noturnos, conforme escala aprovada por todos os 
membros do Conselho Tutelar, em conformidade com 
a legislação vigente. §2º - O início do exercício da fun-
ção dar-se-á através de ato de nomeação pelo Chefe 
do Executivo. §3º - O Conselheiro Tutelar no pleno 
exercício de suas funções receberá salário equiparado 
ao cargo de auxiliar administrativo da Prefeitura Muni-
cipal de Barbacena. 
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17 – A participação do candidato no processo de 
Escolha dos Membros do Conselho Tutelar implicará 
por parte do candidato, do conhecimento e aceitação 
das normas contidas nesta Resolução e no Artigo 140 
do ECA, a saber: “São proibidos de servir no mesmo 
conselho marido e mulher, ascendente e descenden-
te, sogro(a) e genro ou nora, irmão(ã), cunhado(a), 
durante o cunhadio, sobrinho(a), padrasto, madrasta 
e enteado(a)”. Art. 18 – Após a publicação de cada No-
minata, o candidato poderá recorrer dentro do prazo 
de 03 (três) dias, sendo que a Comissão Organizadora 
deverá avaliar o pedido de recurso e responder, dentro 
de 03 (três) dias. Parágrafo único – A interposição de 
recursos não suspenderá o andamento do Processo 
de Escolha. Art. 19 – Durante o período 28/10/2013 
a 09/01/2016 todas as vagas que surgirem no mu-
nicípio de Barbacena para substituição ou ampliação 
do número de Conselheiros Tutelares serão preenchi-
das com  os candidatos a conselheiros aprovados no 
presente processo. Art. 20 – o Anexo I desta resolu-
ção estabelece o cronograma do processo de eleição 
do Conselho Tutelar. Art. 21 – No Anexo II consta o 
conteúdo programático da prova de conhecimentos 
específicos. Art. 22 – Os casos omissos serão deci-
didos pela Comissão Organizadora, em conjunto com 
o CMDCA e representante do Ministério Público. Art. 
23 – Esta resolução entra em vigor na presente data, 
revogando-se as disposições em contrário. Barbacena 
09 de setembro de 2013. Luiza Mara Afonso da Sil-
va - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. 

Anexo I - Cronograma do Processo de Eleição dos 
Conselheiros Tutelares 2013/2015

                  
 
                             Prefeitura Municipal de Barbacena               

Etapas Atividades Data Horário Local 
 
 
 
 

1ª Etapa 

Inscrição de candidatos 17 de setembro a 02 de 
outubro de 2013 

9h às 12h Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais. 

 
 

2ª Etapa 

Curso de Capacitação 
para candidatos e 
Conselheiros de 
Direitos 

09/10/2013 
 

08 às 17 h A ser definido 

 
3ª Etapa 

Prova especifica  11/10/2013 
 

9h à 12h A ser definido 

 
 
 

3ª Etapa 

Divulgação da 2ª 
Nominata (candidatos 
aprovados para o 
Pleito) 

Até 15/10/2013  Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais e 
Conselho Tutelar 

 
 
 
 

4ª Etapa 

Assembléia de Eleição 17/10/2013 
 

8h às 17h A ser definido 

Apuração da Eleição e 
divulgação dos 
resultados 

17/10/2013 Até as 20h A ser definido 

Recurso dos candidatos 18 a 22/10/2012 13 às 17hs Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais. 

Parecer da Comissão 
Organizadora/ 
Ministério Público 

23/10/2013  Secretaria Municipal de 
Coordenação de 
Programas Sociais. 

Posse /Publicação dos 
Conselheiros pelo 
Chefe do Executivo 

25/10/2013 A ser definido A ser definido 

 

ANEXO II – Conteúdo Programático
CONANDA/CNAS. Plano Nacional de Promoção, Prote-
ção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à 
Convivência Familiar e Comunitária. Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho 
Nacional de Assistência Social, Brasília, 2006. CONAN-
DA/CNAS. Orientações Técnicas: serviços de acolhi-
mento para crianças e adolescentes. Conselho Nacio-
nal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Conselho 
Nacional de Assistência Social, Brasília, 2009. Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA Lei 8069 de 13 de 
julho de 1990 e alterações.
Lei 12.594/2012 (LEI ORDINÁRIA) 18/01/2012 – SI-
NASE.

RESOLUÇÃO Nº 023/2013 CMDCA DE 09 DESETEM-
BRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA 
RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº018/2013 QUE PRORRO-
GOU O MANDATO DO CONSELHO TUTELAR DE BAR-
BACENA.” O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso 
de suas competências legais e regimentais, conferidas 
pela Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei 
Municipal Nº. 3.740 de 09 de abril de 2003, através da 
deliberação lavrada na Ata nº217 de 09 de setembro 
de 2013.  Considerando que não foi editada Lei Mu-
nicipal que autorize a prorrogação do mandato dos 
conselheiros tutelares. RESOLVE: Art. 1º Revogar o 
disposto na Resolução do CMDCA nº 018/2013 de 
20 de junho de 2013 que aprovava a prorrogação do 
mandato do Conselho Tutelar de Barbacena – MG. 
Art.2º- Esta Resolução entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 09 de setembro de 2013. Luiza Mara 
Afonso da Silva Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO Nº 024/2013 CMDCA DE 09 DE SETEM-
BRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE AL-
TERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DO PROJETO 
“RAIO DE LUZ” DAS OBRAS SOCIAIS SANTO ANTO-
NIO FINANCIADO COM RECURSOS DO FUNDO DA 
INFANCIA E DA ADOLESCENCIA (FIA)”. O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – CMDCA, no uso de suas competências 
legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 
8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal Nº. 3.740 
de 09 de abril de 2003, através da deliberação lavrada 
na Ata nº217 de 09 de setembro de 2013. RESOL-
VE: Art. 1º Aprovar a alteração do Plano de traba-
lho do Projeto “Raio de Luz”, referente aos materiais 
permanentes ou custeio, para montagem da Orques-
tra Infanto Juvenil das Obras Sociais Santo Antônio. 
Art.2º- Esta Resolução entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 09 de setembro de 2013. Luiza Mara 
Afonso da Silva. Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO Nº 025/2013 CMDCA DE 15 DE OUTU-
BRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE A COMISSÃO PARA 
ELABORAÇAO DO SINASE - SISTEMA NACIONAL DE 
ATENDIMENTO SOCIEDUCATIVO”. O CONSELHO MU-
NICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE – CMDCA, no uso de suas competências legais 
e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 8.069 
de 13 de julho de 1990, Lei Municipal Nº. 3.740 de 09 
de abril de 2003, através da deliberação lavrada na 
Ata nº219  de 15 de outubro de 2013. RESOLVE: Art. 
1º - Compor a Comissão para elaboração do SINASE, 
tendo como membros: Luiza Mara Afonso da Silva, 
Elizabeth Bruno Ferreira Victor, Luiz Henrique Alves 
Donato, Jorge Luiz Lopes de Oliveira, Marcio de Cam-
pos, Marlene Tonholo Silva de Oliveira, Angela Maria 
dos Santos. Art.2º- Esta Resolução entra em vigor na 
presente data. Barbacena, 15 de outubro de 2013. 
Luiza Mara Afonso da Silva. Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 026/2013, 15 DE OU-
TUBRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE 
PROJETOS PARA FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DOA-
ÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO FUNDO 
DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/FMDCA”.  O 



CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN-
ÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas 
competências legais e regimentais, conferidas pela Lei 
Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal 
nº3.740 de 09 de abril de 2003, através da deliberação 
lavrada na Ata nº219 de 15 de outubro de 2013, RE-
SOLVE:  Art. 1º - Aprovar, por unanimidade, o projeto  
“Pra pagar de Boa” da entidade Fundação João XXIII 
de Amparo ao Menor FUNJAM registrada no CMDCA 
contemplada com doações de pessoa física e/ou jurí-
dica no ano de 2013 depositada na conta corrente nº 
16.150-0 do FMCA/FIA (Fundo Municipal da Criança e 
Adolescente de Barbacena), no valor de R$70.000,00 
(setenta mil reais). Art. 2º - Do valor aprovado já foi 
considerada a retenção de 20%(vinte por cento) da  
doação para o FIA, conforme Resolução nº020/2010 
do CMDCA. Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na 
presente data. Barbacena, 15 de Outubro de 2013. 
Luiza Mara Afonso da Silva. Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 027/2013, 15 DE OU-
TUBRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE 
CONVENIAMENTO DO MUNICIPIO COM A ASSOCIA-
ÇÃO CRECHE ESCOLA IRMÃOS DO CAMINHO PARA 
REPASSE DE DOAÇÃO COM DESTINAÇÃO ESPECÍFICA 
DA CEMIG DEPOSITADA NA CONTA DO FUNDO DA 
INFANCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/FMDCA NO EXER-
CÍCIO DE 2012”. O CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-
REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, 
no uso de suas competências legais e regimentais, 

São Miguel Arcanjo no valor de R$178.280,00 (cento e 
setenta oito mil e duzentos oitenta reais) a ser finan-
ciado com recursos do Conselho Estadual dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. Art. 2º. Esta resolução 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 12 de 
Novembro de 2013. Luiza Mara Afonso da Silva - Pre-
sidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 029/2013, 21 DE NO-
VEMBRO DE 2013 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO 
DE PROJETOS PARA FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE 
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS DO 
FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/FM-
DCA.” O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de 
suas competências legais e regimentais, conferidas 
pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei 
Municipal nº3.740 de 09 de abril de 2003, através da 
deliberação lavrada na Ata nº221 de 21de Novembro 
de 2013,  RESOLVE: Art. 1º - Aprovar, por unanimi-
dade, o projeto  “Reforma para Melhorar” da entida-
de Associação Creche Escola Irmãos do Caminho, no 
valor de R$2.800,00 (dois mil oitocentos reais). Art. 
2º - Do valor aprovado já foi considerada a retenção 
de 20%(vinte por cento) da  doação para o FIA, con-
forme Resolução nº020/2010 do CMDCA. Art. 3º. Esta 
resolução entra em vigor na presente data. Barbace-
na, 21 de novembro de 2013. Luiza Mara Afonso da 
Silva - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

conferidas pela Lei Federal nº8.069 de 13 de julho de 
1990, Lei Municipal nº3.740 de 09 de abril de 2003, 
através da deliberação lavrada na Ata nº219 de 15 
de outubro de 2013, RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar, por 
unanimidade, de seus conselheiros o conveniamento 
do Município com a Associação Creche Escola Irmãos 
do Caminho para repasse de doação com destinação 
especifica da CEMIG depositada na conta do Fundo 
da Infância e Adolescência FIA/FMDCA no exercício 
de 2012, no valor de R$2.800,00 (dois mil oitocentos 
reais). Art. 2º - Do valor aprovado já foi considerada a 
retenção de 20%(vinte por cento) da  doação para o 
FIA, conforme Resolução nº020/2010 do CMDCA. Art. 
3º. Esta resolução entra em vigor na presente data. 
Barbacena, 15 de Outubro de 2013. Luiza Mara Afonso 
da Silva. Presidente do Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 028/2013, 12 DE NO-
VEMBRO DE 2013 - “Dispõe sobre Aprovação dO 
projeto “SALVANDO VIDAS” DA ASSOCIAÇÃO SÃO MI-
GUEL ARCANJO A SER FINANCIADO PELO CONSELHO 
ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE.” O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso 
de suas competências legais e regimentais, conferidas 
pela Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei 
Municipal nº3.740 de 09 de abril de 2003, através da 
deliberação lavrada na Ata nº220 de 12 de novembro 
de 2013, RESOLVE: Art. 1º - Dar parecer favorável ao 
projeto “Salvando Vidas” apresentado pela Associação 
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