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LEI MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.512

“Estabelece procedimentos para a publicidade de atos 
de efeitos individuais, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I, e 
artigo 93, ambos da Constituição do Município de Bar-
bacena; 

DECRETA:
Art. 1º A publicidade dos atos administrativos de efei-
tos individuais, denominados atos ordinatórios, far-se-
-á através da publicação no órgão oficial de publicação 
e divulgação do Município e quando a lei exigir, em 
outros órgãos de comunicação, divulgação e publica-
ção conforme disposto no artigo 1º e parágrafo único 
da Lei Delegada Municipal nº 54/2013.
Parágrafo único.  Consideram-se atos ordinatórios os 
relativos à admissão, exoneração, demissão, conces-
são de licenças, vantagens, movimentação de pessoal, 
entre outros da mesma natureza, excetuando os atos 
privativos do Chefe do Executivo.
Art. 2º Os atos de efeitos individuais aos quais se re-
fere este Decreto são editados em única via, obrigato-
riamente com cópia para a Subsecretaria de Recursos 
Humanos da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão.
§ 1º Os interessados ou terceiros, particulares ou 
públicos, fazem prova dos atos a que se refere este 
Decreto mediante reprodução da publicação do res-
pectivo ato no órgão oficial de publicação e divulgação 
do Município.
§ 2º O fornecimento de cópias dos atos a que se re-
fere este Decreto, se dará em conformidade com a 
Constituição da República, Constituição do Estado, 
Constituição Municipal, lei ou ordem judicial.
Art. 3º Somente poderão ser publicados os atos au-
torizados pela Secretaria Municipal de Governo, que 
fará a devida revisão e conferência dos mesmos antes 
da publicação.
Art. 4º A facilitação, colaboração, concorrência ou rea-
lização de publicações em descumprimento ao previs-
to neste Decreto, sujeita os infratores às penalidades 
previstas na Lei Municipal nº 3.245/1995, observados 
o devido processo administrativo, direito de defesa e 
contraditório, sem prejuízo de outras sanções adminis-
trativas, civis e penais.
Art. 5º Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de novembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.513

“Regulamenta a tramitação dos processos licitatórios, 
suas exceções, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso I da 

Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecida a tramitação dos processos li-
citatórios no âmbito da administração municipal direta 
e indireta obrigando-se todos aos seguintes procedi-
mentos e prazos:
I – FASE DE PREPARAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓ-
RIO:
a) Requisição interna de bem ou serviço que deve 
ser feita com prazo suficiente e anterior para que não 
ocorra a falta do bem ou serviço acarretando prejuí-
zo ou dano à administração municipal bem como aos 
administrados;
b) Elaboração do Termo de Referência, contendo: 
especificação completa do objeto; justificativa da 
aquisição ou contratação; no caso de obra ou serviço 
de engenharia: projeto básico, projeto executivo, cro-
nograma físico-financeiro, planilha orçamentária; exi-
gências para habilitação específicas do objeto; tipo de 
julgamento; unidade de aquisição ou serviço; quan-
tidade; prazo e local da entrega; no caso de serviço: 
local, início e prazo de execução; ficha orçamentária 
apropriada; valor estimado; prazo de garantia; con-
dições de assistência técnica quando verba vinculada, 
apresentar cópia de convênio ou instrumento equiva-
lente; se Registro de Preços ou não; gestor do con-
trato/ata;
c) Prazo para validação da aquisição ou contratação 
pela Subsecretaria de Planejamento ou área responsá-
vel na administração municipal, até 3 (três) dias úteis;
d) Prazo para incorporação da requisição ao processo, 
até 2 (dois) dias úteis;
e) Prazo para elaboração de pesquisa de mercado, até 
10 (dez) dias úteis;
f) Prazo para emissão de ofício para autorização, com 
as informações da alínea “b” acima, até 2 (dois) dias 
úteis;
g) Prazo para autorização da autoridade competente, 
até 5 (cinco) dias úteis;
h) Prazo para declaração e reserva de recursos orça-
mentários, até 3 (três) dias úteis;
i) Prazo para declaração e reserva de recursos finan-
ceiros e condições de pagamento, até 3 (três) dias 
úteis.
II – FASE DO PROCESSO LICITATÓRIO:
a) Prazo para abertura do processo, autuação, proto-
colo e numeração, até 2 (dois) dias úteis;
b) Prazo para elaboração do edital, até 5 (cinco) dias 
úteis;
c) Prazo para manifestação jurídica e elaboração de 
minutas, até 5 (cinco) dias úteis;
d) Prazo para publicação, até 2 (dois) dias úteis;
e) Fase de Julgamento pela Comissão Permanente de 
Licitação/Pregoeiro;
f) Prazo para verificação de débito junto à Secretaria 
de Fazenda Municipal ou órgão municipal competente 
para informar, até 2 (dois) dias úteis;
g) Prazo para homologação, Ratificação, Anulação ou 
Revogação, até 3 (três) dias úteis;
h) Prazo para publicação do resultado, até 3 (três) dias 
úteis;
III – FINALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO OU AQUISI-
ÇÃO:
a) Prazo para a elaboração de contrato/ata, até 3 
(três) dias úteis;
b) Prazo para a assinatura de contrato/ata, até 5 (cin-
co) dias úteis;
c) Prazo para a publicação do extrato do contrato/ata, 
até 2 (dois) dias úteis.
Art. 2º O não cumprimento dos prazos previstos nes-
te Decreto só se justificam por fatos ou atos alheios 
à vontade do servidor ou setor responsável, devendo 
tais atos ou fatos serem explicados por escrito nos 
autos do processo licitatório e submetidos à aprecia-
ção do Prefeito Municipal ou Secretário Municipal de 
Governo ou a quem o Prefeito determinar.
Art. 3º Durante a fase externa do processo de licita-
ção, havendo necessidade de diligências complemen-
tares devidamente certificadas e justificadas nos autos 
do processo licitatório, fica estipulado o prazo de até 5 
(cinco) dias úteis para as providências.
Art. 4º O descumprimento do previsto neste Decreto, 
sujeita os infratores às penalidades previstas na Lei 
Municipal n° 3.245/95 observados o devido processo 
administrativo, direito de defesa e contraditório.
Art. 5º Após a publicação deste Decreto, a Secretaria 
Municipal de Governo dará conhecimento a todos os 
secretários municipais e equivalentes da administra-
ção municipal direta e indireta no prazo máximo de 10 
(dez) dias a contar da data da publicação.
Art. 6º No prazo máximo de 5 (cinco) dias a contar 

LEI Nº 4.513

“Autoriza a adequação das Leis nºs 3.809, de 2004, 
e  4.446, de 2012, à legislação federal, e dá outras 
providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Autoriza o Executivo Municipal a adequar as 
Leis Municipais nº 3.809, de 31 de maio de 2004, e 
4.446, de 02 de outubro de 2012, à legislação federal.
Art. 2º As adequações previstas nesta Lei serão edita-
das na forma regulamentar.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de novembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada 
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 201/2013 – Autoria do Executivo)

do recebimento da comunicação que trata o artigo 5° 
deste Decreto, todos os secretários municipais e equi-
valentes da administração municipal direta e indireta 
devem informar, por escrito, à Secretaria Municipal 
de Governo, os servidores responsáveis em cada fase 
prevista neste Decreto.
Art. 7º Os secretários municipais e equivalentes tem o 
prazo de 30 dias a contar da publicação deste Decreto 
para tomar todas as providências necessárias ao fiel 
cumprimento deste Decreto.
Art. 8º Todo processo de licitação deve ser numerado 
ininterrupta e sequencialmente, começando a nume-
ração dos processos a partir de 01 de janeiro e termi-
nando em 31 de dezembro de cada ano.
Art. 9º Todos os servidores que atuarem nos proces-
sos de licitação devem assinar e datar as páginas cor-
respondentes à sua atuação. 
Art. 10 A contagem dos prazos iniciar-se-á no dia útil 
subsequente a entrada, no protocolo, do setor respon-
sável.
Art. 11 Revogadas as disposições em contrário, este 
Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de novembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.515

“Estabelece normas para lotação do profissional da 
Educação  Básica, nas unidades escolares da Rede 
Municipal de Ensino de Barbacena e dá outras pro-
vidências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do inciso I do art. 26 da 
Constituição do Município de Barbacena;
Considerando o disposto no art. 38, inciso I, e art. 92 
da Lei nº 3.330, de 27.06.1996, e nas Resoluções da 
SEDUC 001/2013 e 003/2013;
Considerando que a Constituição Federal, em seu Art. 
37, determina que a administração pública obedeça 
aos princípios de legalidade, impessoalidade, morali-
dade, publicidade e eficiência;
Considerando que o procedimento de lotação efetiva 
o exercício de uma das funções fundamentais do Ma-
gistério Municipal que ocorre através do suprimento 
de carências com servidores (as) em número e perfil 
adequado ao pleno funcionamento da Rede Municipal 
de Ensino; 
Considerando que se trata de um procedimento ope-
racional e, ao mesmo tempo, estratégico, uma vez 
que sua realização é orientada por um paradigma           
político-organizacional respaldado na Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional em vigor.

DECRETA:
Art. 1º A lotação do Profissional da Educação Básica 
efetivo, categoria funcional de Professor, Técnicos em 
Educação e Secretários Escolares, no âmbito da Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto de Barbacena 
- MG, obedecerá ao disposto neste Decreto. 
Art. 2º Lotação é a indicação da escola ou do órgão 
da Rede Municipal de Ensino, em que o ocupante de 
cargo efetivo da Educação, na categoria funcional de 
Professor, Técnicos em Educação e Secretários Escola-
res, tenha exercício. 
Parágrafo único. A Lotação na Unidade Escolar levará 
em conta o seu quadro efetivo e a real necessidade da 
comunidade escolar.  
Art. 3º A lotação do professor poderá ser realizada 
no final de cada ano letivo, com  previsão  de  aulas/
turmas  para  o  ano   letivo  subsequente,  devendo  
participar dela todos os professores efetivos da Secre-
taria Municipal de Educação e Desporto e obedecerá 
aos seguintes procedimentos: 
I - a Secretaria Municipal de Educação e Desporto 
expedirá edital de convocação a fim de proceder à lo-
tação dos professores efetivos da rede Municipal de 
Ensino;
II - o professor legalmente impedido de comparecer 
na data e local estipulado para lotação poderá ser re-
presentado por outra pessoa, com a devida procura-
ção, para esse fim; 
III - o professor que não comparecer na data e horário 
indicados no edital, ressalvado o disposto no inciso an-
terior, perderá o direito à opção, sendo-lhe atribuídas 
as unidades escolares remanescentes. 
Art. 4º O processo de escolha dos professores efeti-
vos, respeitado o objeto de concurso, será realizado 
mediante a seguinte ordem de prioridade: 
I - Maior tempo de serviço como servidor efetivo no 
magistério da rede municipal de ensino prestado efeti-
vamente no município de Barbacena - MG.
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II - Obedecer à ordem de classificação do concurso.
§ 1º Caso não haja vaga comprovada no objeto de 
concurso no município, o professor do quadro perma-
nente deverá ser lotado em áreas afins. 
§ 2º Em casos excepcionais, o professor efetivo pode-
rá ser lotado temporariamente em vaga de professor 
titular, legalmente afastado, nos casos previstos em lei 
e obedecendo aos incisos I e II deste artigo.
§ 3º Havendo vaga, o professor deverá concentrar sua 
carga horária em uma única escola. 
Art. 5º  O Profissional da Educação Básica, ocupante 
do cargo de professor, terá sua lotação efetiva assegu-
rada na unidade escolar, quando for afastado de suas 
funções para: 
I - responder por Direção, Vice Direção ou Coordena-
ção Escolar; 
II - exercer mandato em entidade de classe; 
III - exercer cargo em comissão ou for designado para 
o exercício de função gratificada nos órgãos integran-
tes da Estrutura da Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto ou em outros órgãos do poder executivo 
local;
IV - atuar em programas, projetos e convênios de in-
teresse da Administração Municipal;
V - exercer a função de assessoramento pedagógico 
na Secretaria Municipal de Educação e Desporto; 
VI - gozar de licença para tratamento de saúde;
VII - gozar de licença-prêmio. 
Art. 6º  Fica vedada a lotação de professor: 
I - em função administrativa, exceto os casos previstos 
no artigo anterior, os previstos em lei ou por ato espe-
cífico do Chefe do Poder Executivo Municipal. 
II - que se encontra readaptado em outra função por 
laudo médico. 
Art. 7º A lotação dos Técnicos em Educação e Secre-
tários Escolares será realizada no final de cada ano 
letivo, com previsão para o ano letivo subsequente, 
devendo participar dela todos os Técnicos em Edu-
cação e Secretários Escolares efetivos da Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto, respeitado o ob-
jeto de concurso e/ou habilitação, obedecerá também 
aos critérios da Resolução da SEDUC Nº 001/2013 e 
003/2013 e será realizado mediante a seguinte ordem 
de prioridade: 
I - Maior tempo de serviço como servidor efetivo no 
magistério da rede municipal de ensino prestado efeti-
vamente no município de Barbacena - MG. 
II - Obedecer à ordem de classificação do concurso.
Parágrafo único. Serão observados também para efei-
to do caput deste artigo os incisos I a VII do artigo 5º 
e os incisos I e II do artigo 6º deste Decreto.
Art. 8º Caso ocorra a criação ou extinção de turmas 
durante o ano letivo, a lotação poderá ser alterada, 
visando atender as novas necessidades.
Art. 9º As vagas remanescentes serão oferecidas para 
contratações temporárias.
Art. 10  As excepcionalidades serão dirimidas pela Se-
cretaria Municipal de Educação e Desporto, observada 
a legislação em vigor. 
Art. 11  Revogam-se as disposições em contrário. 
Art. 12  Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de novembro de 
2013; 171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.516

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
Lei Municipal nº 3.240, de 1995 e Decreto nº 4.302, 
de 1998, com a redação dada pelo Decreto nº 5.357, 
de 2004, e na forma do art. 26, inciso I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando o Parecer datado de 03.11.2010, da 
lavra da Comissão Especial designada pela Portaria 
nº 001-SEMOP, e despacho exarado pelo Secretário 
Municipal de Obras Públicas em 25.07.2012, que opi-
naram favoravelmente à classificação do parcelamento 
de propriedade de IMASA - Imobiliária Santo Antonio 
Ltda., como de interesse social relevante, na forma do 
art. 37 da Lei Municipal nº 3.240, de 1995 e art. 9º do 
Decreto nº 4.302, de 1998, conforme fls. 337 e 359 
do Processo Administrativo Interno nº 64.958/01, em 
nome do mencionado empreendedor;
Considerando o despacho exarado pelo Engenheiro 
Agrimensor às fls. 406, verso, do Processo Administra-
tivo nº 64.958/01, bem como o Memorando 241/2013 
– CGM, da Consultoria Geral do Município às fls. 407 
dos referidos autos.

DECRETA:

Art. 1º Fica o Loteamento de propriedade de IMASA 
- Imobiliária Santo Antonio Ltda., situado na divisa 
do Bairro Valentim Prenassi, nesta cidade, reconheci-
do como de “interesse social relevante”, para fins de 
aprovação pela Prefeitura Municipal de Barbacena.
Art. 2º Fica aprovado o projeto do Loteamento da em-
presa IMASA – Imobiliária Santo Antonio Ltda., a ser 
implantado na divisa do Bairro Valentim Prenassi, nes-
te Município, conforme cópias que ficam registradas e 
arquivadas nesta Prefeitura.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de novembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antonio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.517

“Dispõe sobre o controle de frequência dos servidores 
da Administração Pública Municipal direta, das autar-
quias e das fundações públicas direta e indireta e dá 
outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I, ambos 
da Constituição do Município de Barbacena; 

DECRETA:
Art. 1º O controle de assiduidade e pontualidade po-
derá ser exercido mediante: 
I – controle mecânicos;
II – controle eletrônico;
III – folha de frequência
§ 1º Nos casos em que o controle seja feito por inter-
médio de assinatura em folha de frequência esta de-
verá ser distribuída e recolhida diariamente pelo chefe 
imediato, após confirmados os registros de presença, 
horários de entrada e saída, bem como as ocorrências 
de que trata o art. 2º.
§ 2º Na folha de frequência de cada servidor, deverá 
ser considerada a jornada de trabalho a que o mesmo 
estiver sujeito.
§ 3º Os servidores, cujas atividades impeçam o regis-
tro diário de frequência, preencherão boletim semanal 
em que se comprove a respectiva assiduidade e efeti-
va prestação de serviço.
§ 4º O desempenho das atividades afetas aos servido-
res de que trata o parágrafo anterior será controlado 
pelas respectivas chefias imediatas.
§ 5º Em situações especiais em que os resultados pos-
sam ser efetivamente mensuráveis, o Secretário Muni-
cipal ou a ele equiparado poderá autorizar a unidade 
administrativa a realizar programa de gestão, cujo teor 
e acompanhamento trimestral deverão ser publicados 
no Diário Oficial do Município.
§ 6º No interesse público da administração ou do 
serviço, o dirigente máximo do órgão pode realizar 
controle de frequência do servidor conforme a carac-
terística da atividade. 
Art. 2º Eventuais atrasos ou saídas antecipadas de-
correntes de interesse do serviço podem ser abonadas 
pela chefia imediata.
Art. 3º O boletim de frequência periódico deverá ser 
encaminhado às unidades de recursos humanos do 
respectivo órgão até o dia 20 do mês subsequente, 
contendo as informações das ocorrências verificadas.
Art. 4º A Subsecretaria de Recursos Humanos da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Gestão fará pu-
blicar o modelo de folha de frequência.
Art. 5º A fiscalização do controle de frequência será 
realizada por determinação do Secretário Municipal de 
Governo e demais disposições complementares serão 
oportunamente editadas.
Art. 6º O controle de frequência de que trata este de-
creto será exigido gradativamente a partir de janeiro 
de 2014, devendo a Subsecretaria de Recursos Huma-
nos da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
proceder a seleção de um ou mais órgãos da adminis-
tração direta para implantação, em carater experimen-
tal, durante o mês de dezembro de 2013.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 21 de novembro de 2013;
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.518

“Declara de utilidade pública, para fins de desapro-
priação o imóvel correspondente à Rua Altair Savassi, 

Bairro Monte Mário, Barbacena, e dá outras providên-
cias”. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto no Decre-
to-Lei nº. 3.365, de 21 de junho de 1941, e na forma 
dos artigos 26, inciso I, alínea “d”, e 93, inciso VIII da 
Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada de utilidade pública, para fins 
de desapropriação, por via amigável ou judicial, a 
propriedade, o domínio útil ou a posse, a qualquer 
título, de um terreno, e respectivas benfeitorias, si-
tuado na Rua Altair José Savassi, Bairro Monte Mário, 
nesta cidade, com as seguintes medidas e confron-
tações: 14,00m (quatorze metros) de frente para a 
Rua Frei Orlando; 30,77m (trinta metros e setenta e 
sete metros), mais 89,97m (oitenta e nove metros e 
noventa e sete centímetros), mais 58,40m (cinquenta 
e oito metros e quarenta centímetros), mais 91,98m 
(noventa e um metros e noventa e oito centímetros), 
mais 78,15m (setenta e oito metros e quinze centíme-
tros), mais 126,00m (cento e vinte e seis metros), do 
lado direito, em linhas quebradas, confrontando com 
Manoel Carlos Lambert Mathias; 14,00m (quatorze 
metros) de fundos confrontando com a via de acesso 
à Estação Repetidora de TV; e pelo lado esquerdo, 
em linhas quebradas, 270,00m (duzentos e setenta 
metros) confrontando com Altair José Savassi, mais 
201,03m (duzentos e um metros e três centímetros) 
confrontando com Manoel Carlos Lambert Mathias; 
perfazendo a área total de 4.690,00m² (quatro mil 
seiscentos e noventa metros quadrados), dentro de 
uma área maior de 169.706,95m² (cento e sessen-
ta e nove mil, setecentos e seis metros e noventa e 
cinco centímetros quadrados), no lugar denominado  
Monte Mário, registrada no 1º Cartório de Registro de 
Imóveis da Comarca de Barbacena sob o nº 18.749, 
do propriedade, domínio ou posse de Manoel Carlos 
Lambert Mathias.
Art. 2º A desapropriação de que trata este Decreto 
tem por finalidade a regularização da Rua Altair José 
Savassi.
Art. 3º Fica assegurado ao Poder Público expropriante 
o direito de, a qualquer tempo, proceder as correções 
que porventura se façam necessárias com relação às 
medidas e/ou titularidade, posse ou domínio do imóvel 
descrito no artigo 1º deste Decreto.
Art. 4º A desapropriação de que trata este Decreto fica 
declarada de urgência.
Art. 5º As despesas decorrentes da desapropriação de 
que trata este Decreto serão cobertas com recursos do 
orçamento de 2013.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
 
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 21 de novembro de 2013;

171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.519 

“Suspende o pagamento dos vencimentos dos mem-
bros do Conselho Tutelar e dá outras providências”. 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da 
Constituição do Município de Barbacena; e conside-
rando que a Lei Municipal nº. 3.740/2003, em seu 
art. 35, ao dispor sobre a função e o valor da remu-
neração devida aos Conselheiros Tutelares no efetivo 
exercício, asseverava que suas funções correspondia 
ao cargo de “auxiliar administrativo”; Considerando 
que com o advento da Lei Municipal nº. 4.401/2012 
houve modificação do referido artigo 35, passando 
então a ser disposto que o Conselheiro Tutelar perce-
beria remuneração correspondente ao símbolo e nível 
de vencimento DASM-3 (Direção e Assessoramento 
Superior Municipal nº 3), o qual era previsto na Lei 
Delegada nº10/2009; Considerando que obstante não 
ter havido quaisquer modificações concernentes à Lei 
mencionada, urge que se proceda uma base condizen-
te ao padrão remuneratório dos Conselheiros Tutela-
res, até porque a Legislação Federal – Lei nº 12.696 
de 26/07/2012, assim determina. Considerando que 
reportar-se ao DASM-3, conforme acima já expendi-
do, para dar guarida a tal remuneração, já não é mas 
possível, posto ter sido um padrão utilizado com base 
em legislação superada e por não guardar compatibi-
lidade com suas funções. Considerando que com as 
novas normatizações introduzidas pela legislação fe-
deral já mencionada e na intenção de dar cumprimen-
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f) Profissionais da Área de Habilitação e Reabilitação: 
Titular: Carla Andrea Assis Canton. 04 - DISPOR que a 
presente Portaria entre em vigor na data de sua publi-
cação. Barbacena, 03 de outubro de 2013. 

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 nº 
3.617, de 2000, alterada pela Lei nº 3.875, de 2005, 
e pela Lei Delegada nº 28, de 2009; e na forma do 
artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; Considerando o disposto no art. 16, do 
Decreto Municipal nº 7.510, de 08.11.2013; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.850 - 1 – REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do Conselho Mu-
nicipal de Turismo contidas na Portaria nº 15.394, de 
14.03.2013; 2 – DESIGNAR para compor o CONSELHO 
MUNICIPAL DE TURISMO, os seguintes membros da 
área governamental: - Representantes da Agência de 
Desenvolvimento Integrado de Barbacena e região 
– AGIR: Titular: Araci Cristina Araújo Carvalho, Su-
plente: Jorge Arnaldo do Nascimento. Titular: Felipe 
Alvim Quinet de Andrade, Suplente: Sérgio Gustavo 
Coutinho Grossi. Titular: Roselaine Florentino, Suplen-
te: Solange Fernandes. . Representantes da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural: Titular: Getúlio 
Paes Fortes Feres, Suplente: Ronaldo Vaz de Melo 
Filho. 3 – RATIFICAR as designações dos membros 
da sociedade civil do Conselho Municipal de Turismo 
contidas na Portaria nº 13.973, de 15.07.2011: . Re-
presentantes do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – SENAC: Titular: Nalberto Silva da Costa, 
Suplente: Cláudia Aparecida da Silva Cunha. . Repre-
sentantes do Sindicato do Comércio Varejista: Titular: 
Sebastião Pereira de Assis, Suplente: Osvaldo Fer-
nandes Pereira Júnior. . Representantes do Sindicato 
dos Proprietários de Restaurantes, Bares e Similares 
do Municí¬pio de Barbacena: Titular: Vanna Calvi, 
Suplente: Giacinto Calvi. 4 – DISPOR que a presente 
Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 
04 de novembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Lei nº 3.510, de 20 de outubro de 1998 e com a 
Lei Municipal nº 4.422, de 21 de maio de 2012, e na 
forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Mu-
nicípio de Barbacena; Considerando o disposto no art. 
14, do Decreto Municipal nº 7.510, de 08.11.2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.851 - 1 – REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do Conselho Mu-
nicipal de Educação contidas na Portaria nº 15.512, de 
29.04.2013; 2 – DESIGNAR para compor o Conselho 
Municipal de Educação, os seguintes membros da área 
governamental: a) Representantes da Secretaria da 
Chefia de Gabinete do Prefeito: Titular: José Augusto 
de Oliveira Penna Naves, Suplente: Mário Raimundo 
de Melo. b)Representantes da Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto: Titular: Emiliano Furtado 
Campos, Suplente: Bruno Simões Coelho. . Professor 
da Rede Pública Municipal: Titular: Sandra Valéria Ri-
beiro Rodrigues Araújo, Suplente: Edna Maria Costa 
Flisch Rodrigues. . Diretor da Rede Pública Municipal: 
Titular: Irani Sena Veloso Moreira, Suplente: Maria de 
Lourdes Garcia Pinheiro Melo. . Técnico em Educação 
vinculado à Secretaria Municipal de Educação: Titu-
lar: Vanuza Margareth Candian Dezolt, Suplente: Iara 
Rocha Faria Duque. c)Representantes da Secretaria 
Municipal de Coordenação de Programas  Sociais – 
SECOPS: Titular: Rosana Camargos Araújo, Suplente: 
Cayrton Dutra Costa Vieira. 3 – RATIFICAR as designa-
ções dos membros da sociedade civil do Conselho Mu-
nicipal de Educação constantes da Portaria nº 14.736, 
de 17.08.2012: a)Representantes das Entidades Sin-
dicais da Rede Privada de Educação: Titular: Alessan-
dra Rosa Cristina, Suplente: Notaroberto de Almeida 
Machado. b)Representantes das Entidades da Rede 
Pública de Educação: Titular: Denis Alves dos Santos, 
Suplente: Carlos Luis de Araújo Murta. c)Represen-
tantes dos Movimentos Sociais Diversidade: Titular: 
Suzana Maria Costa Fiúza, Suplente: Janaína de Assis 
Rufino. d) Representantes dos Pais de Alunos: Titular: 
Mariléia Mota Fernandes Ribeiro, Suplente: Maria Lui-
za Alves Julio. Titular: Maria Aparecida Garcia Pinheiro 
Goulart, Suplente: Valéria Morais Pereira. e)Repre-
sentantes dos Gestores da Educação Básica Privada: 
Titular: Flávio Dani Franco, Suplente: Gilson Cezar. f)
Representantes das Instituições de Ensino Superior: 
Titular: Cíntia Lúcia de Lima, Suplente: Vivian Mello 
Antunes. g)Representantes do Conselho Municipal de 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente: Ti-
tular: Luíza Mara Afonso da Silva, Suplente: Ilza das 
Graças Simões. 4 – DISPOR que a presente Portaria 

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
Lei Municipal nº 4.121, de 07 de julho de 2008, regu-
lamentada pela Lei Delegada nº 51, de 12 de abril de 
2013 e na forma do artigo 26, inciso II, da Constitui-
ção do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.824 - 1 – DESIGNAR, para compor o 
Conselho Municipal de Política Ambiental - COMPAM, 
os seguintes membros: . Representantes do Gover-
no Municipal: a) Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV – Marco Antonio Coura Paiva; b) Diretoria de 
Meio Ambiente da Agência de Desenvolvimento Inte-
grado de Barbacena e Região – AGIR – Sérgio Gusta-
vo Coutinho Grossi; c) Secretaria Municipal de Saúde 
Pública – SESAP – Sérgio Augusto de Abreu Cruz; 
d) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural – 
SEDRU – Sérgio Janotti Pierre; e) Serviço de Água e 
Saneamento – SAS – Cleyde Mara Motta Pinto. . Re-
presentantes da Sociedade Civil: a) Instituição de En-
sino mantenedora de curso na área de meio ambiente, 
Titular: Walfrido Campos Filho, Suplente: Robson José 
Vaz Pereira. b) Organizações Não-Governamentais se-
diadas em Barbacena, ligadas às questões ambientais: 
Titular: Fernando Martins Costa, Suplente: Ricardo 
Tayarol Marques. c) União Comunitária de Barbacena 
- UCB; Titular: Judas Tadeu de Oliveira Almeida, Su-
plente: Maurílio Ferreira do Nascimento. d) Associação 
Comercial, Industrial e de Serviços de Barbacena, e; 
Titular: Flávio Dani Franco, Suplente: Paulo Otávio de 
Araújo Lima. e) do Sindicato Rural de Barbacena. Ti-
tular: Antônio Zacarias Rodrigues, Suplente: Iracema 
Costa Flisch. 2 – DISPOR que a presente Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 03 de 
outubro de 2013. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no 
uso das atribuições de seu cargo, em conformida-
de com as leis em vigor, em especial a Lei Munici-
pal nº 4.166/2008, com as alterações introduzidas 
pelas Leis Municipais nºs. 4.209/2009, 4.392/2011 e 
4.423/2012; Considerando as alterações na denomi-
nação das Secretarias constantes da Lei Delegada nº 
31, de 25 de janeiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.825 - 01 – REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do Conselho 
Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS 
contidas na Portaria nº 14.413, de 08.02.2012; 02 
– DESIGNAR para compor o Conselho Municipal da 
Habitação de Interesse Social – CMHIS, os seguintes 
membros da área governamental: - Secretário Munici-
pal de Coordenação de Programas Sociais - SECOPS: 
- Flávio Maluf Caldas. - Seis Membros indicados pelo 
Prefeito Municipal: - José Augusto de Oliveira Penna 
Naves. - Antônio Carlos Suppes Doorgal de Andra-
da. - Adilson Domingos. - Rita de Cássia Gonçalves 
Candian. - Irene de Araújo Kilson. - João Luiz Ribeiro 
Gomes. – Órgão Federal afeto à questão Habitacional: 
Titular: Lucimar Velloso Zanzoni, Suplente: Lúcio Max 
da Silva Júnior. 03 – RATIFICAR as designações dos 
membros da área não governamental do Conselho 
Municipal da Habitação de Interesse Social – CMHIS 
contidas nas Portarias nºs. 14.413, de 08.02.2012, e 
14.868, de 14.11.2012: - Organização dos Moradores 

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

Secretário Municipal de Governo

do Bairro Nova Cidade: Titular: Aparecida Mônica de 
Moura, Suplente: Vera Lúcia Ferreira, - Amigos e Mo-
radores do Bairro Nove de Março: Titular: Geraldo Luiz 
De Sales, Suplente: Maria de Lourdes Ferreira. - Co-
missão dos Direitos Humanos e Ética – CODHE: Titu-
lar: Wanda Pompeu de Campos, Suplente: Marli Gava 
da Silva. - Associação dos Amigos Setor Noroeste Pró-
-Melhorias: Titular: Wanderley Luiz da Silva, Suplente: 
José Sebastião Bento. - Sindicato Intermunicipal da 
Indústria da Construção e do Mobiliário de Barbacena 
– SINDUSCOM: Titulares: Ana Maria Canton,     Lú-
cia Helena Canton Cristiano. Suplentes: Heitor Menin 
Borato, Alessandro Alencar da Cunha. 02 – DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação. Barbacena, 03 de outubro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, e 
do artigo 203, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.826 - 1 – REVOGAR a designação do 
representante da Prefeitura Municipal de Barbacena 
para compor o CONSELHO MUNICIPAL DE DESPOR-
TOS, constante da Portaria nº 13.193, de 31.12.2009. 
2 – DESIGNAR para compor o CONSELHO MUNICI-
PAL DE DESPORTOS, como representante da Prefei-
tura Municipal de Barbacena, Alaôr Leite de Almei-
da. 3 – RATIFICAR as designações dos membros da 
área não governamental do CONSELHO MUNICIPAL 
DE DESPORTOS contidas na Portaria nº 13.193, de 
31.12.2009.  . Representante da Entidade representa-
tiva dos times de futebol do Município ou Região: Titu-
lar: Fernando Goretti de Carvalho. . Representantes de 
Emissoras radiofônicas, especializadas em esportes: a)
Cristóvam José Jorge de Abranches  - Rádio Correio da 
Serra e 93 FM. b)Antônio Marcos Pinto - Rádio Sucesso 
FM. c)Wenceslau Rezende de Assunção - Rádio Globo 
Barbacena. . Representante da 3ª Superintendência 
Regional de Ensino: Titular: Luiz Carlos Henriques Al-
ves de Faria. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre 
em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 03 de 
outubro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o art. 2º da Lei Mu-
nicipal nº 3.928 de 18 de abril de 2006, da Consti-
tuição do Município de Barbacena; Considerando as 
alterações na denominação das Secretarias constan-
tes da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.828 - 01 - REVOGAR as designa-
ções dos representantes da área governamental do 
Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Defi-
ciência – COMDE contidas nas Portarias nº 13.502, 
de 11.11.2010, 14.538, de 17.05.2012, 14.564, de 
06.06.2012, e 14.748, de 06.06.2012. 02 - DESIGNAR 
os membros da área governamental abaixo relaciona-
dos, para compor o Conselho Municipal de Direitos da 
Pessoa com Deficiência – COMDE: I – REPRESENTAN-
TES DA ÁREA GOVERNAMENTAL. a) Secretaria do Sis-
tema de Integração Governamental para a Promoção 
Humana – SIGA: Titular: Eduílio Geraldo Magela de 
Oliveira, Suplente: Márcio Antônio de Souza. b) Secre-
taria Municipal de Fazenda – SEFAZ: Titular: Júlio César 
de Moura Viol, Suplente: Geraldo Fernandes de Paula 
Ribeiro. c) Secretaria Municipal de Obras Públicas – 
SEMOP: Titular: Roberto Geraldo Calazans, Suplente: 
Luiz Ladeira Campos. d) Secretaria Municipal de Edu-
cação e Desporto – SEDUC: Titular: Ailton Ramos Vidal 
Filho, Suplente: Cleonice Maria da Cruz Krambeck. e) 
Agência de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região – AGIR: Titular: Jorge Luiz Dias, Suplente: 
Cássio José Chartoni Nézio. f) Secretaria Municipal de 
Saúde Pública – SESAP: Titular: Eunice de Almeida 
Souza, Suplente: Maria D’Albuquerque Souza Barbosa. 
03 - RATIFICAR as designações dos representantes 
da área não governamental do Conselho Municipal de 
Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE conti-
das nas Portarias nº 13.502, de 11.11.2010, 13.719, 
de 12.04.2012, 14.538, de 17.05.2012, 14.564, de 
06.06.2012, e 14.748, de 06.06.2012. a) Segmentos 
de Pessoas com Deficiência Visual: Titular: Levi Gros-
si, Suplente: Terezinha Aparecida Marques Guedes. b) 
Segmentos de Pessoas com Deficiência Mental: Titu-
lar: Cristiane Maria de Almeida, Suplente: Eliane Tafuri 
Dornelles. c) Segmentos de Pessoas com Deficiência 
Auditiva: Titular: Rosely Santana Paes de Oliveira, Su-
plente: Claudete Fátima de Oliveira. d) Segmentos de 
Pessoas com Deficiência Física: Titular: Nivaldo Pauli-
no Teodoro, Suplente: Marco Antônio Soares da Costa. 
e) Entidades Representativas ou Prestadoras de Ser-
viços da Área: Titular: Custódio Natalino Rodrigues. 

to ao que foi apurado através da Portaria Municipal nº 
15.703/2013, notadamente no tocante às necessárias 
adequações de interesse dos Conselheiros Tutelares 
já foi aviada o Projeto de Lei para o Poder Legislati-
vo Municipal que estabelece o padrão remuneratório 
dos Conselheiros Tutelares do Município de Barbacena 
e dá outras providências, através da Mensagem nº. 
051/2013. Considerando que o pagamento dos venci-
mentos dos Conselheiros Tutelares necessita de base 
legal para sua conciliação; 

DECRETA:
Art. 1º Fica suspenso o pagamento dos vencimentos 
dos membros do Conselho Tutelar até a sua devida 
regulamentação. Art. 2º. Este Decreto entra em vigor 
na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 21 de novembro 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

entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 04 de 
novembro de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com a 
Lei Delegada nº 28, de 30 de março de 2009, alterada 
pela Lei Municipal nº 4.411, de 24.04.2012 e na forma 
do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município 
de Barbacena; Considerando o disposto no art. 18, do 
Decreto Municipal nº 7.510, de 08.11.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.852 - 1 – REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do Conselho 
Administrativo da Reserva Biológica de Pinheiro Gros-
so – REBIO contidas nas Portarias nºs. 12.915, de 
19.05.2009, e 13.125, de 29.10.2009; 2 – DESIGNAR 
para compor o Conselho Administrativo da Reserva 
Biológica de Pinheiro Grosso – REBIO, os seguintes 
membros do governo municipal: SERVIÇO DE ÁGUA 
E SANEAMENTO – SAS. TITULAR: Cleyde Mara Motta 
Pinto, SUPLENTE: Luis Carlos Fidélis. AGÊNCIA DE DE-
SENVOLVIMENTO INTEGRADO DE BARBACENA E RE-
GIÃO – AGIR. TITULAR: Romeu Wlleiam Fernandes, 
SUPLENTE: Cássio José Chartone Nézio. SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL – SEDRU. 
TITULAR: Ronaldo Vaz de Melo Júnior, SUPLENTE: 
Paulo César Viol. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO E DESPORTO – SEDUC. TITULAR: Dayse Ma-
ria Campos Ferreira, SUPLENTE: Cláudia de carvalho 
Matheus Vargas. 3 – RATIFICAR as designações dos 
representantes da sociedade civil junto ao Conselho 
Administrativo da Reserva Biológica de Pinheiro Gros-
so – REBIO, constantes da Portaria nº 12.915, de 
19.05.2009: INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS – 
IEF. TITULAR: Richard Rebouças. 13ª CIA. DE MEIO 
AMBIENTE E TRÂNSITO. TITULAR: 1º Sargento PM 
José Luiz da Silva. INSTITUTO PADRE CUNHA. TITU-
LAR: Luiza Mara Afonso da Silva. SINDICATO RURAL 
DE BARBACENA. TITULAR: Antônio Zacarias Rodri-
gues. CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSER-
VAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TITULAR: Rômulo Stefa-
ni Filho. 4 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor a partir desta data. Barbacena, 04 de novembro 
de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial a Lei Municipal  nº 3.923, 
de 31 de janeiro de 2006, e na forma do artigo 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
Considerando o disposto no art. 1º, do Decreto Muni-
cipal nº 7.510, de 08.11.2013; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 15.853 - 1 – REVOGAR as designações 
dos membros da área governamental do CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE BARBACE-
NA - COMDIM contidas nas Portarias nºs. 14.038, de 
23.08.2011; e 14.750, de 30.08.2012. 2 – DESIGNAR 
para compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA MULHER DE BARBACENA - COMDIM, os seguintes 
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SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor-Gera: Luis Alvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamen-
to - SAS, no exercício das atribuições do seu cargo, 
no termo do art. 17III, da LEI nº2.828.12.1992, RE-
SOLVE:

PORTARIA Nº 370/2013 - RATIFICAR o número da 
Portaria que dispõe sobre concessão de aposentadoria 
a servidora, ELIANA MARIA DA SILVA SOUZA, matri-
cula nº 817, passa a constar este número. Barbacena 
03 de setembro de 2013. Luís Álvaro Abrantes Campos 
– Diretor-Geral do SAS.

O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento 
(SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos ter-
mos do art. 17, XIII, da Lei Municipal nº 4.382, de 
24 de outubro de 2011, tendo em vista o disposto 
no art. 256, da Lei nº. 3.245, de 13 de dezembro de 
1995, Considerando a Resolução 02/95 do Conselho 
de Administração do Departamento de Água e Esgoto, 
em conformidade com disposto no Art. 14 item X da 
Lei 2828 de 22/12/92. Considerando a resolução do 
Conselho de Administração 03/2013 atribuídos atra-
vés da Lei Delegada 33/2013 de 21 de fevereiro, Art. 
8º item X, que opinou favorável extensão do auxilio.  
RESOLVE:

PORTARIA Nº 401/2013 - Art. 1º. Autorizar, em bene-
ficio dos servidores do SAS que se enquadrem até o 
(nível AP600), programa de suplementação alimentar 
consubstanciado no pagamento mensal de auxílio-a-
limentação. Art. 2º. O valor do beneficio será de R$ 
200,00 (duzentos reais), mensais. Art. 3º Perderá o 
direito o servidor com falta injustificada. Art. 4º. Esta 
Portaria entra em vigor nesta data, revoga as dispo-
sições em contrário. Barbacena 01 de novembro de 
2013. Luís Álvaro Abrantes Campos – Diretor-Geral do 
SAS.

membros da área governamental: a) Secretaria do 
Sistema de Integração Governamental para a Promo-
ção Humana – SIGA: Titular: Elizabeth Borato Chaves, 
Suplente: Aline Moura Badaró. b) Secretaria Municipal 
de Educação e Desporto - SEDUC; Titular: Emiliane 
Tostes Flisch Pereira, Suplente: Cláudia Ivone Zanetti 
Cabral. c) Secretaria Municipal Especial de Articula-
ção Social – SESAL; Titular: Irene de Araújo Kilson, 
Suplente: Ana Marina Freitas Trindade. d) Secretaria 
Municipal de Saúde Pública – SESAP; Titular: Eloah 
Jay Mar Ferreira Valle, Suplente: Sandra Elizabeth Mi-
randa. e) Agência de Desenvolvimento Integrado de 
Barbacena e Região – AGIR. Titular: Simone Ferraz 
Thomaz Paulucci, Suplente: Terezinha Amaral Dias. 3 
– RATIFICAR as designações dos membros da área 
não governamental do CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA MULHER DE BARBACENA - COMDIM 
contidas nas Portarias nºs. 14.038, de 23.08.2011; e 
14.866, de 14.11.2012. a) Associações Comunitárias: 
Titular: Andreia de Fátima de Oliveira Faria, Suplente: 
Maria Gisele de Faria. b) Associações ligadas à causa 
da mulher: Titular: Nilza Rodrigues Nunes; Suplente: 
Francis Jaqueline Gomes Dutra; c) Clubes de Serviços: 
Titular: Dolores Moreira Lopes; Suplente: Elza Campos 
de Melo; 4 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor a partir desta data. Barbacena, 04 de novembro 
de 2013.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, especialmente com o disposto no art. 
31 da Lei Municipal nº 3.740/2003, e na forma do art. 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 15.858 - 1- REVOGAR as nomeações 
dos Conselheiros Tutelares contidas na Portaria nº 
13.473, de 20.10.2010, e 13.520, de 07.12.2010. 2 - 
NOMEAR Dolores Moreira Lopes, Thiago Júnior Soares 
Melo, Rodrigo Augusto Oliveira de Paula, Raiza Gurgel 
de Oliveira e Renata Chaves Batista, para exercer as 
funções de Conselheiros Tutelares. 3 - DISPOR que 
a presente Portaria entre em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 25.10.2013. 
Barbacena, 12 de novembro de 2013. Antônio Car-
los Andrada - Prefeito Municipal. REPUBLICADO POR 
INCORREÇÃO

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

PORTARIA Nº 15.860 - RATIFICAR as Portarias nºs.  
402, 403, 404, 405, 406, 407, 409, 410 e 411/2013, 
da lavra do Diretor-Geral do Serviço de Água e Sa-
neamento – SAS, que revogaram designações e de-
signaram servidores para ocupar funções gratificadas 
criadas para a nova estrutura da Autarquia, conforme 

as Leis Delegadas nº 32 e nº 33, ambas de 21 de feve-
reiro de 2013 e 49, de 11 de abril de 2013. Barbacena, 
20 de novembro de 2013.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2013 - EDIÇÃO EXTRA
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