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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2013

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
Nº 001/2013

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, atendendo as delibera-
ções do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas 
– CGP, instituído conforme DECRETO MUNICIPAL Nº 
7.438 de 27 de junho de 2013, e em atendimento a 
LEI Delegada n.º 52 de 23 de Abril de 2013, especi-
ficamente pelo que consta das atas das reuniões re-
alizadas pelo mesmo nos dias 05 e 20 de agosto de 
2013 vem através deste instrumento, convocar quais-
quer entes, públicos ou particulares, interessados em 
cooperar com o Município de Barbacena à apresentar 
propostas de solução para Gestão Integrada de Resí-
duos Sólidos incluindo o Tratamento e Destinação final 
de Resíduos do município de Barbacena.
1.0 DO LOCAL E HORÁRIO PARA EXAME E RETIRADA 
DO EDITAL 
1.1 O edital, contendo todas as normas, orientações, 
procedimentos, relação de documentos a serem apre-
sentados e demais elementos e informações indispen-
sáveis á participação dos interessados no presente 
Chamamento Público, poderá ser examinado e/ou 
requisitado na SEPLAN – Secretaria Municipal de Pla-
nejamento e Gestão nos dias úteis, na Rua Monsenhor 
Silvestre de Castro,275 - Funcionários, Barbacena - 
MG de 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 horas. No ato 
da retirada do Edital, o interessado deverá informar 
nome completo da pessoa ou instituição, CPF ou CNPJ, 
telefone de contato, e-mail, e nome do responsável.
2.0 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO
2.1 Os interessados deverão entregar suas propostas 
em uma via impressa e também em meio magnéti-
co, seja CD ou “Pen Drive”, até o dia 28/10/2013 às 
17:00h, no Protocolo da SEPLAN – Secretaria Muni-
cipal de Planejamento e Gestão, endereçadas ao 
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP 
mencionada no presente Edital Chamamento Público.
3.0 DOS PRAZOS
3.1 As propostas apresentadas serão analisadas pelo 
Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP 
que disporá de 30 (trinta) dias após o recebimento 
das propostas para emitir o Relatório Final de Análise 
Técnica sobre as mesmas.
4.0 DA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARE-
CIMENTOS
4.1 Toda solicitação de informações e esclarecimen-
tos referente ao presente edital deverá ser dirigida 
à SEPLAN – Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão e protocolada até 05 (cinco) dias da publicação 
do presente, com a informação de endereço eletrônico 
(e-mail) para resposta ao interessado.
5.0 DO OBJETO
5.1 Constitui objeto deste chamamento público a 
apresentação de propostas de alternativas para Ges-
tão Integrada de Resíduos Sólidos incluindo o Trata-
mento e Destinação final de Resíduos do município de 
Barbacena contemplando o tratamento dos resíduos 
residenciais, comerciais e decorrentes dos serviços de 
limpeza em logradouros do município de Barbacena e 
também os resíduos oriundos de estabelecimentos de 
serviços de saúde.
5.2 Os subprodutos resultantes dos processos devem 
ter aplicações técnicas, econômica e ambientalmente 
viáveis, podendo o mesmo processo gerar um ou mais 
subprodutos utilizáveis.
5.3 A alternativa de co-processamento sem a gera-
ção de subprodutos utilizáveis poderá ser apresenta-
da, devendo-se excluir, neste caso, a descrição dos 
itens deste edital referentes á geração de subprodutos 
aproveitáveis, caso não produzidos no processo.
5.4 Não serão exigidos processos que resultem em 
subprodutos aproveitáveis para os resíduos oriundos 

de estabelecimentos de saúde, entretanto, poderão 
ser apresentadas tecnologias para seu tratamento.
5.5 As propostas poderão envolver qualquer alternati-
va tecnológica de tratamento e/ou destinação final de 
resíduos soldos, tecnicamente consistente e compatí-
vel com a legislação brasileira (municipal, estadual e 
federal), considerando-se a mais restritiva, concernen-
te a essa matéria, e deverão discriminar: 
a) a(s) alternativa(s) tecnológicas(s) cogitadas(s), por 
classes ou tipos de resíduos;
b) a localização de empreendimento(s) com a tecnolo-
gia proposta, destacando a sua capacidade operacio-
nal e a caracterização de sua situação atual (empre-
endimentos licenciados e em operação ou licenciados 
em implantação);
c) os dados de identificação do proponente e da(s) 
entidade(s) proprietária(s) do(s) empreendimento(s) 
mencionado(s) no item b, acima;
d) a(s) pessoa(s0 que poderão representar o propo-
nente para contatos com a Conselho Gestor de Par-
cerias Público-Privadas – CGP que conduzirá os tra-
balhados de análise e estudos das propostas, para o 
agendamento de eventuais visitas e inspeções e/ou 
para a apresentação de informações e  esclarecimen-
tos adicionais considerados necessários.
5.6 E facultado aos interessados a discriminação, nas 
propostas, para conhecimento e análise por parte do 
Município, das condições de contrapartida econômica 
mediante as quais se disporão a cooperar com o Muni-
cípio para o processamento e tratamento dos resíduos 
sólidos gerados em seu território. Tal discriminação, 
contudo, não é obrigatória; e sua ausência não impe-
dirá a análise das propostas, entretanto é conveniente 
que as propostas contenham a indicação dos custos e 
receitas inertes á implantação e operação dos siste-
mas propostos.
5.7 As alternativas a serem propostas deverão ser 
acompanhadas de documentos formais, que com-
provem tanto que as mesmas são compatíveis com a 
legislação ambiental e com as normas técnicas brasi-
leiras (ABNT) pertinente e utilizadas em contesto simi-
lares ou comparáveis ao de Barbacena ainda que em 
funcionamento em outros países.
5.8 Além disso, os proponentes deverão fornecer ele-
mentos que tornem possível a avaliação das potenciais 
viabilidade e sustentabilidade dos procedimentos, mé-
todos, tecnologias e/ou instalações propostos.
5.9 É facultado ao proponente apresentar proposta 
para tratamento exclusivamente para resíduos resi-
denciais, comerciais e decorrentes dos serviços de lim-
peza em logradouros; exclusivamente para resíduos 
oriundos de serviços de saúde, e ainda, solução tecno-
lógica para tratamento conjunto de todos os resíduos.
6.0 DA ANÁLISE DAS PROPOSTA
6.1 As propostas serão analisadas sob os pontos de 
vista técnicos, econômico e ambiental, conforme 
o caso, por parte do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas – CGP para isto designada, sendo 
considerado fundamental que as propostas de alter-
nativas tecnológicas apresentadas pelos interessados 
sejam acompanhadas de documentos que comprovem 
que as mesmas tenham sido adequadamente testa-
das e estejam sendo empregadas de maneira eficaz e 
sustentável, em empreendimento de porte similar ao 
pretendido, no Brasil ou no exterior, além de projetos 
técnicos em nível básico.
6.2 É igualmente considerado fundamental que as 
propostas sejam apresentadas co nível de detalha-
mento suficiente para permitir sua avaliação técnica, 
com ressalva apenas dos aspectos específicos que de-
vam ser mantidos sob sigilo em função de patentes 
ou por exigência do detentor do “Know-how”. O pro-
ponente deverá comprovar não apenas a viabilidade 
da alternativa tecnológica proposta mas, também, sua 
própria experiência em sua utilização prática efetiva.
6.3 As proposições apresentadas ao Município atra-
vés do presente Chamamento Público e consideradas 
potencialmente viáveis servirão de subsídio para a de-
finição das soluções a serem efetivamente adotadas, 
a curto, médio e longo prazo, no planejamento es-
tratégico da gestão e do manejo dos resíduos sólidos 
gerados no Município.
7.0 DA RESPONSABILIDADE
7.1 A elaboração e apresentação das propostas serão 

de inteira responsabilidade do interessado, não ge-
rando nenhuma obrigação ou comprometimento por 
arte da prefeitura Municipal de Barbacena para com 
o Proponente.
8.0 DOS PROCEDIMENTO FUTUROS
8.1 Encerrado o período da avaliação e emissão de 
parecer técnico sobre as alternativas tecnológicas 
apresentadas, o município de Barbacena poderá, a 
seu único critério, por sua exclusiva iniciativa, vir a 
instaurar o procedimento licitatório cabível para, ten-
do em vista as condicionantes legais concernentes a 
esse gênero de questão, viabilizar o aproveitamento 
de uma ou mais dentre as alternativas propostas apa-
ra o manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos gerados 
no município.
9.0 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Fica expressamente consignado que o Conselho 
Gestor de Parcerias Público-Privadas – CGP não tem 
poderes para firmar qualquer compromisso quanto á 
contratação ou ao estabelecimento de convenio, par-
ceria ou qualquer outro tipo de ajuste que envolva as-
sunção de obrigações por parte do Município ou seus 
entes administrativos, sendo sua competência limitada 
á realização de estudos e analises dos dados contidos 
nas propostas apresentadas pelos interessados, como 
subsidio para ulterior tomada de decisão por parte das 
autoridades municipais competentes. Por conseguin-
te, nenhuma de suas manifestações poderá ser inter-
pretadas ou posteriormente invocadas como fonte de 
criação de expectativas de quaisquer compromissos 
ou obrigações do Município ou seus entes administra-
tivos para co os proponentes.
9.2 Da mesma forma, o poder Público Municipal não 
se compromete a adotar, avaliar, referendar ou indicar 
qualquer das alternativas propostas, ficando a exposi-
ção das tecnologias, apenas em caráter demonstrativo 
para consultas futuras, se for de seu interesse.

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1.0 INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE BARBACENA
1.1 A atual cidade de Barbacena nasceu na cabeceira 
do Rio das Mortes. Era um local habitado por índios 
puris. A região começou a ser explorada a partir do 
século XVII por bandeirantes oriundos de São Paulo 
à procura de ouro, pedras preciosas e mão de obra 
escrava. Os bandeirantes se estabeleceram no local 
chamado Borda do Campo, também denominado 
Campolide, onde erigiram a capela de Nossa Senhora 
da Piedade.
1.2 Em 27 de novembro de 1748, a freguesia foi trans-
ferida para a Igreja Nova de Nossa Senhora da Pie-
dade (atual matriz), arquitetada por mestre Alpoim. 
Em torno da igreja, erigiu-se o “Arraial da Igreja Nova 
de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo”, 
chamado também de Arraial ou freguesia da Borda do 
Campo ou ainda de Arraial da Igreja Nova do Campoli-
de e o templo entregue ao culto. As obras, entretanto, 
prosseguiriam até 1764, ano de sua conclusão. 
1.3 Em 14 de agosto de 1791, foi criada a Vila de 
Barbacena e erigido o respectivo pelourinho e Câmara 
pelo Visconde de Barbacena, D. Luís Antônio Furtado 
de Mendonça, então governador e capitão-general da 
capitania, que deu à vila o seu próprio título (original-
mente, de Barbacena, em Portugal).
1.4 A vila teve como sede o antigo Arraial da Igreja 
Nova de Campolide, compreendendo, ainda, os ter-
ritórios dos arraiais e freguesias de Nossa Senhora 
da Conceição do Engenho do Matto e de Nossa Se-
nhora da Glória do Simão Pereira. Foi desmembrada 
dos territórios das Vilas de “Sam João de El Rey” e 
de “Sam Joze de El Rey”, confrontando com as vilas 
de Mariana, Queluz (atual Conselheiro Lafaiete), “Sam 
João de El Rey” e “Sam Joze de El Rey” (atual cidade 
de Tiradentes).
1.5 Barbacena foi elevada a cidade pela Lei Provincial 
nº. 163, de 9 de março de 1840. Em 10 de junho 
de 1842, a cidade aderiu à Revolução Liberal. Instada 
pela Guarda Nacional e o povo, a Câmara Municipal 
declarou a cidade sede do governo da província e deu 
posse a José Feliciano Pinto Coelho da Cunha, depois 
Barão de Cocais, como “presidente interino da Provín-
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cia”. Depois deste episódio, ficaram presos vários dos 
revolucionários na “Cadeia Velha”, dentre eles o Conde 
de Prados, político do Império.
1.6 Por ocasião da Guerra do Paraguai, a cidade for-
neceu 152 voluntários e 77 guardas nacionais para o 
esforço de guerra. Em 1889, Barbacena hospedou o 
Imperador D. Pedro II em sua última viagem a Minas 
Gerais e, em 1893, sediou a sessão extraordiária do 
Congresso Mineiro que deliberou sobre a mudança da 
capital do estado de Ouro Preto para Belo Horizonte.
1.7 No fim do século XIX, atendendo a uma política do 
Império, o município recebeu um grande número de 
imigrantes italianos. A primeira leva era composta por 
agricultores, a maioria veio do norte da Itália. Em 15 
de abril de 1888, o Governo Imperial inaugurou uma 
colônia de imigrantes nos arredores de Barbacena. O 
local foi denominado “Colônia Rodrigo Silva”, homena-
geando o então ministro da Agricultura. Assim como 
em todo o País, à época, o fluxo imigratório na cidade 
colaborou para o crescimento, a diversificação das ati-
vidades comerciais e agrícolas e o desenvolvimento de 
indústrias, como sericultura, cerâmica, marcenaria e 
construção civil.
1.8 Em 30 de junho de 1923 foram inaugurados si-
multaneamente o entroncamento da “antiga linha da 
Oeste” (Estrada de Ferro Oeste de Minas) ligando a 
cidade a São João del-Rei e o edifício do foro judicial, 
que mais tarde recebeu o nome de “Mendes Pimentel”, 
foi construído durante o governo Arthur Bernardes e 
inaugurado na gestão Raul Soares. Na ocasião serviu 
de instalação para os cartórios do 1º. e 2º. ofícios, 
escrivania de paz, coletoria estadual e tribunal do júri.
1.9 A cidade teve participação ativa na Revolução de 
1930 e na Revolução de 1932. Localizada estrategica-
mente às margens da estrada que levava à Capital, Rio 
de Janeiro, a cidade foi sede do “Quartel-General da 
4ª Região Militar Revolucionária”, em 1930. O avanço 
dos revolucionários de Barbacena sobre Juiz de Fora 
e a tomada desta praça, com a rendição e adesão das 
tropas legalistas, tornou livre o acesso dos mineiros à 
capital da República. Esse fato foi decisivo para a de-
posição de Washington Luís e a vitória da Revolução. 
A cidade participou, ainda, dos combates contra os 
revoltosos paulistas de 1932, fornecendo dois bata-
lhões provisórios.
1.10 Barbacena localiza-se na porção centro-leste do 
Estado de Minas Gerais, na mesorregião denominada 
Campo das Vertentes, a 169 quilômetros da capital 
mineira, cuja coordenada geográfica é 43°46’25”W e 
21°13’33”S. O município possui área de 788 km² e faz 
divisa com os municípios de Barroso, Carandaí e Res-
saquinha, ao norte, Santos Dumont, Antônio Carlos e 
Ibertioga, ao sul, Desterro do Melo, Santa Bárbara do 
Melo, Santa Bárbara do Tugúrio e Oliveira Fortes, a 
leste, São João Del-Rey e Prados, a oeste. 
1.11 O Município está ligado aos principais polos 
econômicos e culturais da região Centro-Sul do país, 
através das rodovias BR 040 e BR 265 e das rodovias 
estaduais MG 135, MG 338 e MG 448. A distância dos 
maiores centros da região sudeste e Distrito Federal 
são:
- Belo Horizonte: 169 km
- Rio de Janeiro: 272 km
- São Paulo: 532 Km
- Brasília (DF): 884km
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Figura 1 - Principais rodovias de acesso ao Município de Barbacena 
Fonte: IGA, 2013 

 

A. Aspectos físico-ambientais 

A.1 Clima 

O Clima de Barbacena, segundo o mapeamento temático do IBGE (2011) é caracterizado 

como mesotérmico brando, semi-úmido. Apresente de quatro a cinco meses secos, e de 

classe de temperatura média entre 10º e 15º. Na classificação de Koppen a tipologia é a 

Cwb- clima temperado, verões temperados e chuvosos. 

A.2 Pluviometria 

Figura 1 - Principais rodovias de acesso ao Município de Barbacena
Fonte: IGA, 2013

A. Aspectos físico-ambientais
A.1 Clima
O Clima de Barbacena, segundo o mapeamento te-
mático do IBGE (2011) é caracterizado como meso-
térmico brando, semi-úmido. Apresente de quatro a 
cinco meses secos, e de classe de temperatura média 
entre 10º e 15º. Na classificação de Koppen a tipolo-
gia é a Cwb- clima temperado, verões temperados e 
chuvosos.
A.2 Pluviometria
A pluviometria apresenta um padrão típico das regiões 
de clima semiúmido, caracterizado por uma estação 
chuvosa nos meses de novembro a fevereiro e um pe-
ríodo seco nos meses de junho a agosto. Segundo da-
dos fornecidos pela Estação Barbacena, integrante da 
Rede de Estações de Monitoramento do INMET a pre-
cipitação média anual do município é de 1.400,5 mm. 
A.3 Hidrografia
O ribeirão Caieiro e o rio das Mortes, afluente do rio 
Grande, são os principais cursos d’agua do município 
de Barbacena. O Ribeirão Caieiro é um curso d’agua 
de jurisdição estadual com extensão aproximada de 
27km, desde sua cabeceira na Serra da Mantiqueira 
até sua foz no rio da Mortes e sua bacia hidrográfica 
tem área de 135,7 km².
A bacia do rio das Mortes, drena uma área de cerca 
de 6 mil km² com seus 230 km de extensão, aproxi-
madamente. Em conjunto com a bacia do rio Jacaré, 
também afluente do rio Grande, a bacia do rio das 
Mortes forma uma Unidade de Planejamento e Gestão 
de Recursos Hídricos totalizando uma área de drena-
gem de 10.547 km².
A disponibilidade hídrica na bacia situa-se acima de 20 
litros por segundo por quilômetro quadrado e o Índice 
de Qualidade das Águas é considerado Médio no rio 
das Mortes e Bom no Jacaré.
A.4 Relevo
O relevo é constituído por planalto cristalino rebaixa-
do, os mares de morros ocupam grande maioria do 
espaço geográfico, e são caracterizados por vertentes 
côncavo-convexas.
Em função dessa morfologia que varia de aplainada a 
ondulada, da alta pluviosidade e dos intensos proces-
sos erosivos, a rede de drenagem em questão expe-
rimenta uma pequena suavização no relevo ao longo 
de seu trajeto. Em sua parte baixa, possui maiores 
planícies de inundação, geradas pelo acúmulo dos se-
dimentos erodidos à montante e pela menor inclinação 
das vertentes. 
A.5 Geologia e pedologia
Na região predomina ocorrência do Mesoproterozoico 
do Grupo São João Del Rey. Ao sul da calha do ribeirão 
Caieiro observa-se a ocorrência de calcários e pelitos, 
filitos, silitos; e cálcio-xistos da Formação Prados. Toda 
a calha do ribeirão Caieiro se situa sobre depósitos 
aluviais, observando-se ao norte e a leste predomi-
nância de granitoides da Suite Ressaquinha.
Segundo o IBGE a pode ser encontrado na região a 
tipologia CX3, classificada como Cambissolos, com 
predominância da subordem Háplico, grupo Tb distró-
fico e com presença de latossolos vermelho-amarelos 
distróficos.
B. Aspectos biótico
B.1 Vegetação
Barbacena situa-se em área de transição entre os do-
mínios Cerrado e Campo Cerrado, Floresta Atlântica e 
Campo rupestre de altitude (SIAM, 2013). Tais biomas 
foram muito alterados pela ocupação antrópica, mas 
a região ainda guarda remanescentes com as caracte-
rísticas primitivas das exuberantes florestas que foram 
substituídas pelas pastagens. 
Na região predominam Florestas Estacionais Semide-
ciduais Montanas cujas espécies representantes do 
estrato arbóreo dominante são a peroba (Aspidosper-
ma sp.), angico (Piptadenia sp.) jequitibá (Cariniana 
sp.), canelas (Ocotea sp e Nectandra sp.) e sapucaia 
(Lecythi sp.)
B.2 Unidades de Conservação
Segundo o Sistema Estadual do Meio Ambiente- SIAM 
não há unidade de conservação de uso sustentável ou 
de proteção integral no município de Barbacena. Os 
dados do SIAM apontaram como unidades mais próxi-

mas aos limites do município de Barbacena:
APA Municipal Alto Xopotó
Uso: Sustentável
Município: Desterro de Melo
Área: 3.546,26 há
Criação: Decreto nº 100 de 23/11/2003
APA Municipal Serra do Pito Aceso
Uso: Sustentável
Município: Oliveira Fortes
Área: 3.258,69 há
Criação: Decreto nº 631 de 28/08/2003
C. Aspectos Antrópicos
C.1 Demografia
Segundo o IBGE (2010), o município conta com uma 
população de 126.284 indivíduos em uma área de 
759,19 km², cuja densidade demográfica corresponde 
a 166,34 hab/km². Do total de habitantes, 115.568 
residem áreas urbanas e 10.716 residem áreas rurais. 
Entre 2000 e 2010, a população de Barbacena teve 
uma taxa média de crescimento anual de 1,02%. Na 
década anterior, de 1991 a 2000, a taxa média de 
crescimento anual foi de 1,48%. No Estado, estas ta-
xas foram de 1,01% entre 2000 e 2010 e 1,01% entre 
1991 e 2000. No país, foram de 1,01% entre 2000 e 
2010 e 1,02% entre 1991 e 2000. Nas últimas duas 
décadas, a taxa de urbanização cresceu 9,79%.
2.0 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Cenário nacional
Os resíduos domiciliares, originários de atividades do-
mésticas e os resíduos de limpeza urbana originários 
de varrição, limpeza de logradouros e vias publicas, 
são considerados Resíduos Sólidos Urbanos- RSU, se-
gundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, institu-
ída pela Lei Nº 12.305, de 02 de Agosto de 2010. O 
gerenciamento desses resíduos, desde à geração, se-
gregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 
transporte, tratamento até disposição final é de suma 
importância para proteção ao meio ambiente e saúde 
publica. 
Segundo relatório divulgado pela Abrelpe em 2012, a 
geração de Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil- RSU 
tem se elevado em índice superior à taxa de cresci-
mento populacional no país se comparado os valores 
obtidos em 2011 e 2012. A geração de RSU no Brasil 
em 2012 foi de 181.288 ton/dia e o percentual para 
cada região pode ser observado no Gráfico 1. 
Gráfico 1 - Percentual representativo de cada região na geração de 

RSU no Brasil.
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A quantidade de resíduos sólidos urbanos que deixou de ser coletada no ano de 2012 foi de 

6,2 milhões de toneladas e por consequência tiveram destino impróprio. A comparação 

deste índice com o crescimento da geração de RSU mostra uma discreta evolução na 

cobertura dos serviços de coleta de RSU, chegando a 90,17%, o que indica que o país 

caminha, ao menos, para universalizar esses serviços (ABRELPE, 2012). Na Tabela 1 pode-se 

observar a composição do RSU Coletados no Brasil em 2012. 
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MATERIAL PARTICIPAÇÃO (%) QUANTIDADE (t/ano) 
Metais 2,9 1.640.294 
Papel, Papelão e Tetra Pack 13,1 7.409.603 
Plástico 13,5 7.635.851 
Vidro 2,4 1.357.484 
Matéria Orgânica 51,4 29.072.794 
Outros 16,7 9.445.830 
TOTAL 100,0 56.561.856 
Fonte: Pesquisa ABRELPE, 2012  

 

O incentivo a coleta seletiva foi realizada por 60% dos municípios brasileiros, porém, convém 

salientar que muitas vezes estas atividades resumem-se à disponibilização de pontos de 

entrega voluntária ou convênios com cooperativas de catadores, que não abrangem a 
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A quantidade de resíduos sólidos urbanos que deixou 
de ser coletada no ano de 2012 foi de 6,2 milhões de 
toneladas e por consequência tiveram destino impró-
prio. A comparação deste índice com o crescimento 
da geração de RSU mostra uma discreta evolução na 
cobertura dos serviços de coleta de RSU, chegando a 
90,17%, o que indica que o país caminha, ao menos, 
para universalizar esses serviços (ABRELPE, 2012). Na 
Tabela 1 pode-se observar a composição do RSU Cole-
tados no Brasil em 2012.
Tabela 1 - Participação dos Principais Materiais no Total de RSU Co-

letado no Brasil em 2012.



3

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2013

  
MUNICÍPIO DE BARBACENA / MG 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2013 
 

 
Página 11 de 31 

 

 
Fonte: Pesquisa ABRELPE, 2012 

 

A quantidade de resíduos sólidos urbanos que deixou de ser coletada no ano de 2012 foi de 

6,2 milhões de toneladas e por consequência tiveram destino impróprio. A comparação 

deste índice com o crescimento da geração de RSU mostra uma discreta evolução na 

cobertura dos serviços de coleta de RSU, chegando a 90,17%, o que indica que o país 

caminha, ao menos, para universalizar esses serviços (ABRELPE, 2012). Na Tabela 1 pode-se 

observar a composição do RSU Coletados no Brasil em 2012. 

 

Tabela 1 - Participação dos Principais Materiais no Total de RSU Coletado no Brasil em 2012 
 

MATERIAL PARTICIPAÇÃO (%) QUANTIDADE (t/ano) 
Metais 2,9 1.640.294 
Papel, Papelão e Tetra Pack 13,1 7.409.603 
Plástico 13,5 7.635.851 
Vidro 2,4 1.357.484 
Matéria Orgânica 51,4 29.072.794 
Outros 16,7 9.445.830 
TOTAL 100,0 56.561.856 
Fonte: Pesquisa ABRELPE, 2012  
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O incentivo a coleta seletiva foi realizada por 60% dos 
municípios brasileiros, porém, convém salientar que 
muitas vezes estas atividades resumem-se à disponibi-
lização de pontos de entrega voluntária ou convênios 
com cooperativas de catadores, que não abrangem a 
totalidade do território ou da população do município. 
Pode-se observar no Gráfico 2 o percentual de municí-
pios que incentivam a coleta seletiva para cada região 
do Brasil.
Gráfico 2 - Iniciativas de Coleta Seletiva nos municípios em 2012 (%)
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A destinação final de resíduos considerada adequada, 
em 2012, representou 58%, contra os outros 42% 
que são encaminhados a aterros controlados e lixões, 
considerados como destinação inadequada. Vale des-
tacar que mesmo com uma legislação mais restritiva, 
a destinação inadequada de RSU se faz presente em 
todas as regiões e estados brasileiros e 3.352 municí-
pios, correspondentes a 60,2% do total, ainda fizeram 
uso em 2012 de locais impróprios para destinação final 
dos resíduos coletados. O tipo de destinação dado ao 
resíduo por região do país esta detalhada no Gráfico 3.
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Os serviços de limpeza urbana têm gerado emprego de forma crescente no Brasil e no ano 

de 2012 foram contabilizados mais de 320.000 empregos diretos. Em termos econômicos, o 

mercado de limpeza urbana movimenta um volume de recursos considerável, aproximando 

de 23 bilhões de reais. Os valores médios correspondentes aos recursos aplicados na coleta 

de RSU e nos demais serviços de limpeza urbana chegam a R$ 133,56 por habitante/ano 

(ABRELPE, 2012). 

A quantidade de RCD coletados obteve valores em torno de 35 milhões de toneladas sendo 

que esse total é ainda maior, uma vez que esse resíduo costuma ser disposto em locais 

inapropriados que não recebem serviço de coleta (ABRELPE, 2012). 

O tratamento e destinação dos RSS são de responsabilidade do gerador, portanto, 

geralmente, os municípios coletam e destinam apenas os RSS gerados em unidades publicas 

de saúde, dificultando a precisão dos valores encontrados. Em 2012, segundo a ABRELPE 

(2012), a quantidade coletada desse tipo de resíduo ficou em torno de 245 mil toneladas e a 

forma de destinação mais encontrada foi a incineração (37,4%), seguida de aterro sanitário 

(21,7%), Autoclave (16,6%), Lixão (13,3%), Vala Séptica (5,8%) e Microondas (5,2%). 

A reciclagem é uma atividade que vem crescendo no país, porem de forma gradativa e os 

setores industriais do alumínio, papel, plástico e vidro merecem destaque. O volume de 

reciclagem de 2009 a 2011 pode ser observado na Tabela 2 e apresentou quase uma 

estabilidade. No caso do alumínio destacam-se os índices referentes a latas e no caso de 

plástico destacam-se os índices referentes a PET. 
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Os serviços de limpeza urbana têm gerado emprego 
de forma crescente no Brasil e no ano de 2012 foram 
contabilizados mais de 320.000 empregos diretos. 
Em termos econômicos, o mercado de limpeza urba-
na movimenta um volume de recursos considerável, 
aproximando de 23 bilhões de reais. Os valores mé-
dios correspondentes aos recursos aplicados na coleta 
de RSU e nos demais serviços de limpeza urbana che-
gam a R$ 133,56 por habitante/ano (ABRELPE, 2012).
A quantidade de RCD coletados obteve valores em 
torno de 35 milhões de toneladas sendo que esse to-

tal é ainda maior, uma vez que esse resíduo costuma 
ser disposto em locais inapropriados que não recebem 
serviço de coleta (ABRELPE, 2012).
O tratamento e destinação dos RSS são de respon-
sabilidade do gerador, portanto, geralmente, os mu-
nicípios coletam e destinam apenas os RSS gerados 
em unidades publicas de saúde, dificultando a pre-
cisão dos valores encontrados. Em 2012, segundo a 
ABRELPE (2012), a quantidade coletada desse tipo de 
resíduo ficou em torno de 245 mil toneladas e a for-
ma de destinação mais encontrada foi a incineração 
(37,4%), seguida de aterro sanitário (21,7%), Auto-
clave (16,6%), Lixão (13,3%), Vala Séptica (5,8%) e 
Microondas (5,2%).
A reciclagem é uma atividade que vem crescendo no 
país, porem de forma gradativa e os setores industriais 
do alumínio, papel, plástico e vidro merecem desta-
que. O volume de reciclagem de 2009 a 2011 pode ser 
observado na Tabela 2 e apresentou quase uma esta-
bilidade. No caso do alumínio destacam-se os índices 
referentes a latas e no caso de plástico destacam-se 
os índices referentes a PET.
Tabela 2 - Reciclagem de Resíduos de 2009 a 2011 (%)
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Tabela 2 - Reciclagem de Resíduos de 2009 a 2011 (%) 
 

ANO ALUMÍNIO (LATAS) PAPEL VIDRO PLÁSTICO (PET) 

2011 98,3 45,5 - 57,1 

2010 97,6 44,0 - 55,8 

2009 98,2 46,0 47,0 55,6 

Fonte: Pesquisa ABRELPE, 2012 

 

2.2 Cenário Estadual 

A idéia de “Tornar Minas Gerais o Melhor estado para se viver”, explicitada no Plano Mineiro 

de Desenvolvimento Integrado em 2003 como visão de futuro, tem colocado a gestão dos 

resíduos sólidos como metodologia estratégica para o desenvolvimento econômico 

sustentável do Estado. Neste sentido, uma das estratégias estabelecidas é a de tratar 

adequadamente os resíduos sólidos, visando equacionar a destinação e fomentar o 

reaproveitamento, bem como a de estabelecer parcerias na busca de soluções para a 

disposição adequada. 

O Programa Minas Sem Lixão criado em 2003 e outras parcerias vem apoiando os municípios 

na implantação de sistemas de tratamento e disposição regularizados, na implantação da 

coleta seletiva e na formação de consórcios para gestão compartilhada de resíduos sólidos 

urbanos (FEAM, 2013). 

Porém, em 2012, os resultados do Programa Minas Sem Lixões foram avaliados e, pôde-se 

perceber, que as metas não foram alcançadas em sua plenitude indicando que uma nova 

estratégia deveria ser tomada. Pra isso, foi criada, dentro do Programa Estruturador de 

Qualidade Ambiental do Estado, a Ação 1231 – Redução e Valorização de Resíduos – do 

Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG) 2012 – 2015, que tem como um de seus 

resultados atender no mínimo 75% da população urbana de Minas Gerais com sistemas de 

disposição de resíduos sólidos urbanos ambientalmente adequados até 2015, além de 

atingir pelo menos 280 municípios com disposição final adequada até 2013 (FEAM, 2013). 

Visando atender as metas previstas para os próximos anos a questão da disposição dos RSU 

vem sendo regularizada com a implantação de Aterros Sanitários e Usinas de Triagem e 

Compostagem. Em 2012, 58,73% da população urbana já eram atendidos por 

empreendimentos regularizados por AAF ou LO, porcentagem que representa 9.816.987 
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2.2 Cenário Estadual
A idéia de “Tornar Minas Gerais o Melhor estado para 
se viver”, explicitada no Plano Mineiro de Desenvolvi-
mento Integrado em 2003 como visão de futuro, tem 
colocado a gestão dos resíduos sólidos como metodo-
logia estratégica para o desenvolvimento econômico 
sustentável do Estado. Neste sentido, uma das estra-
tégias estabelecidas é a de tratar adequadamente os 
resíduos sólidos, visando equacionar a destinação e 
fomentar o reaproveitamento, bem como a de estabe-
lecer parcerias na busca de soluções para a disposição 
adequada.
O Programa Minas Sem Lixão criado em 2003 e outras 
parcerias vem apoiando os municípios na implantação 
de sistemas de tratamento e disposição regularizados, 
na implantação da coleta seletiva e na formação de 
consórcios para gestão compartilhada de resíduos só-
lidos urbanos (FEAM, 2013).
Porém, em 2012, os resultados do Programa Minas 
Sem Lixões foram avaliados e, pôde-se perceber, que 
as metas não foram alcançadas em sua plenitude in-
dicando que uma nova estratégia deveria ser tomada. 
Pra isso, foi criada, dentro do Programa Estruturador 
de Qualidade Ambiental do Estado, a Ação 1231 – Re-
dução e Valorização de Resíduos – do Plano Plurianual 
de Ação Governamental (PPAG) 2012 – 2015, que tem 
como um de seus resultados atender no mínimo 75% 
da população urbana de Minas Gerais com sistemas 
de disposição de resíduos sólidos urbanos ambiental-
mente adequados até 2015, além de atingir pelo me-
nos 280 municípios com disposição final adequada até 
2013 (FEAM, 2013).
Visando atender as metas previstas para os próximos 
anos a questão da disposição dos RSU vem sendo re-
gularizada com a implantação de Aterros Sanitários e 
Usinas de Triagem e Compostagem. Em 2012, 58,73% 
da população urbana já eram atendidos por empreen-
dimentos regularizados por AAF ou LO, porcentagem 
que representa 9.816.987 habitantes, considerando os 
dados do CENSO-IBGE 2010. Mas a disposição inade-
quada ainda é uma realidade no estado, visto que, 
em 2012, um total de 558 municípios ainda possuíam 
Aterros Controlados e Lixões, de um total de 853. No 
Gráfico 4 pode ser observada a situação dos municí-
pios por tipologia de destinação final.
Gráfico 4 - Número de municípios por tipologia de destinação final 

de RSU
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Em Minas Gerais, 57 municípios possuem população superior a 50.000 habitantes, sendo 

que, 35 destinam os RSU para sistemas regularizados e os outros 22 em sistemas não 

regularizados; destes, 6 municípios em aterros  controlados e 16 municípios em lixões 

(FEAM, 2013). 

Esse cenário evidencia a necessidade de se manter e se intensificar as políticas públicas e 

parcerias nestas regiões para melhoria do indicador. Essas políticas devem incluir, 

necessariamente, o estímulo à gestão consorciada de RSU, à regularização ambiental de 

sistemas de disposição final adequados, além da recuperação e monitoramento dos passivos 

ambientais associados ao fechamento dos lixões e aterros controlados. 

Segundo dados levantados pela FEAM (2013), os indicadores da gestão dos RSU 

apresentaram melhora de 2001 a 2012, desde que a Deliberação Normativa nº 52/2001 foi 

publicada, a qual convocou os municípios para o licenciamento ambiental de sistema 

adequado de disposição final de lixo.  

No período de 2001 a 2012 houve uma redução de 68% no número de municípios que 

dispõem seus resíduos em lixões. Em contrapartida, no período compreendido entre 2005 a 

2012 houve um aumento de 52% no número de municípios que dispõem de aterros 
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Em Minas Gerais, 57 municípios possuem população 
superior a 50.000 habitantes, sendo que, 35 destinam 
os RSU para sistemas regularizados e os outros 22 em 
sistemas não regularizados; destes, 6 municípios em 
aterros  controlados e 16 municípios em lixões (FEAM, 
2013).
Esse cenário evidencia a necessidade de se manter 
e se intensificar as políticas públicas e parcerias nes-
tas regiões para melhoria do indicador. Essas políticas 
devem incluir, necessariamente, o estímulo à gestão 
consorciada de RSU, à regularização ambiental de 
sistemas de disposição final adequados, além da re-
cuperação e monitoramento dos passivos ambientais 
associados ao fechamento dos lixões e aterros con-
trolados.
Segundo dados levantados pela FEAM (2013), os indi-
cadores da gestão dos RSU apresentaram melhora de 
2001 a 2012, desde que a Deliberação Normativa nº 
52/2001 foi publicada, a qual convocou os municípios 
para o licenciamento ambiental de sistema adequado 
de disposição final de lixo. 
No período de 2001 a 2012 houve uma redução de 
68% no número de municípios que dispõem seus re-
síduos em lixões. Em contrapartida, no período com-
preendido entre 2005 a 2012 houve um aumento de 
52% no número de municípios que dispõem de aterros 
controlados, passando de 191, em 2005, para 308, 
em 2011, finalizando 2012 em 291. Este aumento foi 
consequência da ação fiscalizatória do Estado e pela 
assinatura de vários TACs pelo não cumprimento da 
DN 52/2001. Dessa forma, enquanto o município toma 
as providências necessárias para finalizar a operação 
dos lixões, a adoção de aterros controlados foi permi-
tida, mas é importante frisar que isso foi uma forma 
paliativa de tratar o problema dos RSU, não podendo 
considerá-la uma alternativa adequada (FEAM, 2013).
Finalmente, o número de municípios que destinam 
seus RSU para sistemas regularizados (aterros sa-
nitários e/ou UTCs), e operam de forma adequada,  
apresentou um aumento de 169%, subindo de 81, em 
2005, para 203, em 2011, finalizando 2012 em 218, 
segundo dados levantados pela FEAM (2013).
Mas outra preocupação é com a operação e manuten-
ção dos sistemas de disposição final de RSU e de suas 
respectivas regularizações ambientais. Sendo assim, 
é necessário maior acompanhamento do processo de 
regularização, para a solução das eventuais irregula-
ridades e para o cumprimento de todos os prazos dos 
processos de revalidação.
3.0 CARACTERIZAÇÃO DOS SERVIÇOS TUAIS DE LIM-
PEZA PÚBLICA
A Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988, no CAPÍTULO IV - Dos Municípios em seu art. 
30, inciso V, dispõe sobre a competência dos municí-
pios em:
“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de in-
teresse local, incluído o transporte coletivo, que tem 
caráter essencial”.
O que define e caracteriza o “interesse local” é a pre-
dominância do interesse do Município sobre os inte-
resses do Estado ou da União. No que tange aos muni-
cípios, portanto, encontram-se sob a competência dos 
mesmos os serviços públicos essenciais, de interesse 
predominantemente local e, entre esses, os serviços 
de limpeza urbana (IBAM, 2001).
A execução dos serviços de limpeza pública de Bar-
bacena é terceirizada e é realizada pela Construtora 
Contorno de Obras LTDA. Os serviços abrangidos pelo 
contrato de limpeza pública são: 
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- Coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, 
de varrição e comerciais;
- Coleta, transporte, tratamento e disposição final de 
resíduos de serviço de saúde;
- Varrição manual de vias e logradouros públicos;
- Limpeza de feiras livres;
- Pintura de meio-fio;
- Capina manual;
- Roçada manual e mecanizada;
- Operação da Estação de Transferência de Resíduos 
Sólidos Urbanos e 
- Destinação de resíduos sólidos urbanos.
A coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos de serviço de saúde gerados em Barbacena 
são realizados pela mesma empresa da coleta domi-
ciliar. O tratamento dos RSS é realizado por equipa-
mento térmico (Autoclave) e sua disposição é feita em 
Aterro Sanitário Licenciado.
O serviço disposição final dos resíduos sólidos urbanos 
coletados em Barbacena é também terceirizado e é 
feito na Central de Tratamento de Resíduos da Zona 
da Mata (CTR-Zona da Mata) em Juiz de Fora /MG, de 
propriedade da empresa Vital Engenharia Ambiental 
S.A.
Os resíduos da construção civil e de demolição são 
coletados e dispostos por terceiros não vinculados à 
Prefeitura de Barbacena.
A prefeitura de Barbacena não possui oficialmente 
projeto de coleta seletiva. Os resíduos recicláveis de 
grande geradores são destinados para Cooperativa 
Barbacenense de Beneficiamento e Reciclagem de 
Materiais (COBAREMA), Associação dos Agentes Am-
bientais de Barbacena (AMBAR) e para os catadores 
da antiga Cooperativa Barbacenense de Reciclagem 
(CBR). 
No município não existe serviço público de coleta e 
destinação dos resíduos funerários. Segundo a pre-
feitura, as funerárias devem cumprir as exigências do 
CONAMA 283/01 e 358/05, assim como da ANVISA 
RDC 306/04, e possuir o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos de Saúde, sendo responsáveis pela destina-
ção de final destes resíduos através de empresa ter-
ceirizada.
Os resíduos industriais são de responsabilidade dos 
seus respectivos geradores, os quais fazem a contra-
tação de empresa especializada na destinação final 
dos mesmos.
Para um melhor entendimento da situação atual dos 
serviços de limpeza pública existentes no município de 
Barbacena, os itens a seguir descrevem o diagnóstico 
de cada serviço existente no município.
No município de Barbacena, o serviço de coleta de 
resíduos domésticos, comercias e de instituições públi-
cas atende toda a área urbana e as localidades rurais. 
Atualmente este serviço, compreendido pela coleta, 
transporte, transbordo e destinação final dos resíduos, 
foi terceirizado através de processo licitatório emer-
gencial, em fevereiro de 2013, vencido pela empresa 
Construtora Contorno de Obras LTDA.. A disposição 
final dos resíduos sólidos domiciliares coletados é en-
viada para a Central de Tratamento de Resíduos da 
Zona da Mata (CTR-Zona da Mata) em Juiz de Fora /
MG.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento 
Básico de 2000 e a Confederação Nacional dos Mu-
nicípios, o atendimento da coleta de resíduos sólidos 
urbanos de Barbacena atingiu 87,54 % dos munícipes. 
A Figura 2 mostra o cenário do destino do lixo em 
Barbacena.
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Resíduos de Saúde, sendo responsáveis pela destinação de final destes resíduos através de 

empresa terceirizada. 

Os resíduos industriais são de responsabilidade dos seus respectivos geradores, os quais 

fazem a contratação de empresa especializada na destinação final dos mesmos. 

Para um melhor entendimento da situação atual dos serviços de limpeza pública existentes 

no município de Barbacena, os itens a seguir descrevem o diagnóstico de cada serviço 

existente no município. 

No município de Barbacena, o serviço de coleta de resíduos domésticos, comercias e de 

instituições públicas atende toda a área urbana e as localidades rurais. Atualmente este 

serviço, compreendido pela coleta, transporte, transbordo e destinação final dos resíduos, 

foi terceirizado através de processo licitatório emergencial, em fevereiro de 2013, vencido 

pela empresa Construtora Contorno de Obras LTDA.. A disposição final dos resíduos sólidos 

domiciliares coletados é enviada para a Central de Tratamento de Resíduos da Zona da Mata 

(CTR-Zona da Mata) em Juiz de Fora /MG. 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico de 2000 e a Confederação 

Nacional dos Municípios, o atendimento da coleta de resíduos sólidos urbanos de Barbacena 

atingiu 87,54 % dos munícipes. A Figura 2 mostra o cenário do destino do lixo em Barbacena. 

 

 
Figura 2 – Destino do Lixo em Barbacena 
Fonte: IBGE e CNM 
 

No cenário atual, o atendimento da coleta atingiu 93,38% dos domicílios barbacenense. Já 

na área urbana a coleta atingiu 98,75% dos domicílios (IBGE,2010). No Gráfico 5 ilustra a 

Figura 2 – Destino do Lixo em Barbacena
Fonte: IBGE e CNM

No cenário atual, o atendimento da coleta atin-
giu 93,38% dos domicílios barbacenense. Já na 
área urbana a coleta atingiu 98,75% dos domicílios 
(IBGE,2010). No Gráfico 5 ilustra a Eficiência do Siste-
ma de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na Área 
Urbana e Distrito de Barbacena/MG.
Gráfico 5 - Eficiência do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Domi-
ciliares na Área Urbana e Distrito de Barbacena/MG
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Eficiência do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na Área Urbana e Distrito 

de Barbacena/MG. 

 

Gráfico 5 - Eficiência do Sistema de Coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares na Área Urbana e 

Distrito de Barbacena/MG 

 

 

No período do ano de 2008 até o mês de janeiro de 2011, o quantitativo médio anual de 

resíduos coletados era estimado em 1.800 a 1950 toneladas por mês, isso devido à ausência 

de balança rodoviária para quantificar a massa de resíduos. 

A partir de meados do mês de fevereiro de 2011, quando os resíduos começaram a ser 
quantificados ao serem dispostos na CTR-Zona da Mata, a média anual de resíduos nos anos 
de 2011 a até julho de 2013 foi quantificado conforme Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8..  

No período do ano de 2008 até o mês de janeiro de 
2011, o quantitativo médio anual de resíduos coleta-
dos era estimado em 1.800 a 1950 toneladas por mês, 
isso devido à ausência de balança rodoviária para 
quantificar a massa de resíduos.
A partir de meados do mês de fevereiro de 2011, 
quando os resíduos começaram a ser quantificados ao 
serem dispostos na CTR-Zona da Mata, a média anual 
de resíduos nos anos de 2011 a até julho de 2013 foi 
quantificado conforme Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8.
Gráfico 6 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em 
Barbacena – 2011
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Gráfico 6 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em Barbacena – 

2011

 
 

Gráfico 7 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em Barbacena - 2012 

 
 

Gráfico 8 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em Barbacena - 2013 

Gráfico 7 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em 
Barbacena - 2012
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Gráfico 6 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em Barbacena – 

2011

 
 

Gráfico 7 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em Barbacena - 2012 

 
 

Gráfico 8 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em Barbacena - 2013 

Gráfico 8 – Geração Mensal de Resíduos Sólidos Domiciliares em 
Barbacena - 2013

  
MUNICÍPIO DE BARBACENA / MG 

CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2013 
 

 
Página 21 de 31 

 

 
 

De janeiro de 2013 até julho 2013, a média mensal está entorno de 2.020 toneladas por 
mês. A partir do histórico de coleta de resíduos convencionais mostra que houve aumento 
acumulado de 19,44% na quantidade de resíduos coletados, conforme Tabela 3. 

Tabela 3 – Média anual de Geração de RSD 

Ano Geração de RSD (t/mês) - Média 

2011 1.769 

2012 2.108 

2013* 2.020 
*Até jul.2013 

Projeção Populacional  

O censo realizado pelo IBGE, em 2000, indicou uma população residente, em Barbacena, de 

114.126 habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 1,48% ao ano, considerando 

o período de 1991 a 2000. No ano de 2010 foi realizado novo censo demográfico pelo IBGE, 

e a população, no entanto foi de 126.325 habitantes. 

O mais recente trabalho de atualização do referido censo, elaborado pelo IBGE, estimou 
uma população residente de Barbacena, em 2012, de 128.120 habitantes (Tabela 4), e um 
taxa de crescimento populacional de 1,02% a.a., calculada para o período de 2010 a 2012. 

Tabela 4 – Crescimento Populacional no Município de Barbacena 

ANOS URBANA RURAL TOTAL 

2012 - - 128.120 

2010 115.617 10.708 126.325 

2000 103.669 10.457 114.126 

1991 83.319 16.635 99.954 

De janeiro de 2013 até julho 2013, a média mensal 
está entorno de 2.020 toneladas por mês. A partir do 
histórico de coleta de resíduos convencionais mostra 
que houve aumento acumulado de 19,44% na quanti-
dade de resíduos coletados, conforme Tabela 3.
Tabela 3 – Média anual de Geração de RSD

Ano Geração de RSD (t/mês) - Média

2011 1.769

2012 2.108

2013* 2.020
*Até jul.2013

Projeção Populacional 
O censo realizado pelo IBGE, em 2000, indicou uma 
população residente, em Barbacena, de 114.126 ha-
bitantes e uma taxa de crescimento populacional de 
1,48% ao ano, considerando o período de 1991 a 
2000. No ano de 2010 foi realizado novo censo de-
mográfico pelo IBGE, e a população, no entanto foi de 
126.325 habitantes.
O mais recente trabalho de atualização do referido 
censo, elaborado pelo IBGE, estimou uma população 
residente de Barbacena, em 2012, de 128.120 habi-
tantes (Tabela 4), e um taxa de crescimento popu-
lacional de 1,02% a.a., calculada para o período de 
2010 a 2012.
Tabela 4 – Crescimento Populacional no Município de Barbacena

ANOS URBANA RURAL TOTAL

2012 - - 128.120

2010 115.617 10.708 126.325

2000 103.669 10.457 114.126

1991 83.319 16.635 99.954

1980 71.805 14.583 86.388

1970 59.516 14.382 73.898

Fonte: IBGE e ALMG

Considerando a taxa de crescimento populacional de 
1,02% a.a., calculada para o período de 2010 a 2012, 
a população de Barbacena para os próximos vintes 
anos terá de cerca de 160.000 habitantes (Tabela 5).
Tabela 5 – Projeção Populacional no Município de Barbacena nos 
próximo 20 anos

ANO POPULAÇÃO

2013 129.428

2014 130.749

2015 132.083

2016 133.432

2017 134.794

2018 136.169

2019 137.559
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2020 138.963

2021 140.382

2022 141.815

2023 143.262

2024 144.725

2025 146.202

2026 147.694

2027 149.202

2028 150.725

2029 152.263

2030 153.817

2031 155.387

2032 156.974

2033 158.576

Produção per capita de resíduos domésticos e proje-
ção dos resíduos gerados.
A geração de per capita de resíduos sólidos domésti-

cos no Município Barbacena é de  
 
 

(COORD. LIMPEZA PÚBLICA, 2013). Essa taxa repre-
senta 64% da média diária da geração de resíduos no 
Estado de Minas Gerais no ano de 2012 que foi de 

. (ABRELPE, 2012) 
Diante dos dados da geração diária e da projeção da 
população, obteve-se a projeção dos resíduos sólidos.
Tabela 6 – Projeção de resíduos no Município de Barbacena nos pró-
ximo 20 anos 
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Tabela 6 – Projeção de resíduos no Município de Barbacena nos próximo 20 anos1 

Ano População Produção de 
resíduos por dia (t) 

Produção de 
resíduos por ano (t) 

2013 129.428 77,786 28.392 

2014 130.749 78,580 28.682 

2015 132.083 79,381 28.974 

2016 133.432 80,192 29.270 

2017 134.794 81,011 29.569 

2018 136.169 81,837 29.871 

2019 137.559 82,672 30.175 

2020 138.963 83,516 30.483 

2021 140.382 84,369 30.795 

2022 141.815 85,230 31.109 

2023 143.262 86,100 31.427 

2024 144.725 86,979 31.747 

2025 146.202 87,867 32.071 

2026 147.694 88,764 32.399 

2027 149.202 89,670 32.730 

2028 150.725 90,585 33.064 

2029 152.263 91,510 33.401 

2030 153.817 92,444 33.742 

2031 155.387 93,387 34.086 

2032 156.974 94,341 34.434 

2033 158.576 95,304 34.786 

 

4.0 ALTENATIVAS TECNOLÓGICAS 

Ao longo das últimas décadas, tem sido desenvolvidas alternativas aos procedimentos 

convencionais de tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, na forma de 

processos e instalações para tratamento destes resíduos. Em praticamente todas elas 

consideram-se como pressupostos básicos a minimização da quantidade dos rejeitos que 

devam ser dispostos em aterros sanitários, bem como o incremento da reintegração 

ambiental dos resíduos gerados pelas comunidades urbanas, quer diretamente (por 

exemplo, através da recuperação de resíduos inertes recicláveis e de resíduos orgânicos 

compostáveis), quer diretamente (através, por exemplo, da geração de energia – térmica, ou 

elétrica ou outros subprodutos viáveis – associada ao tratamento térmico de resíduos). 

Diante da necessidade premente de se encontrar alternativas, ao mesmo tempo eficientes e 

a custo atrativo, para o tratamento e destinação final dos RSU e dos RSS alternativamente à 
                                                             
1 Contempla 100% dos resíduos sólidos urbanos gerados em Barbacena/MG. 

4.0 ALTENATIVAS TECNOLÓGICAS
Ao longo das últimas décadas, tem sido desenvolvi-
das alternativas aos procedimentos convencionais de 
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos ur-
banos, na forma de processos e instalações para tra-

tamento destes resíduos. Em praticamente todas elas 
consideram-se como pressupostos básicos a minimiza-
ção da quantidade dos rejeitos que devam ser dispos-
tos em aterros sanitários, bem como o incremento da 
reintegração ambiental dos resíduos gerados pelas co-
munidades urbanas, quer diretamente (por exemplo, 
através da recuperação de resíduos inertes recicláveis 
e de resíduos orgânicos compostáveis), quer direta-
mente (através, por exemplo, da geração de energia 
– térmica, ou elétrica ou outros subprodutos viáveis – 
associada ao tratamento térmico de resíduos).
Diante da necessidade premente de se encontrar alter-
nativas, ao mesmo tempo eficientes e a custo atrativo, 
para o tratamento e destinação final dos RSU e dos 
RSS alternativamente à solução da aterragem, tem-se 
buscado alternativas tecnológicas de tratamento dos 
resíduos que preferencialmente resultem em geração  
de subprodutos utilizáveis, tais como energia termo 
elétrica, combustíveis, matérias primas, entre outros.
Considerando a gama de alternativas, faz-se neces-
sária uma análise mais abrangente das tecnologias 
disponíveis e, também, no que se refere aos custos e 
ganhos de cada uma. Além disto, o uso de tecnologias 
de processamento e co-processamento de resíduos 
para geração de energia ainda é bastante incipiente 
no Brasil, restringindo-se a algumas iniciativas em es-
cala reduzida. Entende-se que, para adoção de alter-
nativas tecnológicas de tratamento de resíduos com 
aproveitamento utilizável, em que pese a ousadia e 
pioneirismo da proposta, há que se pesquisar mais 
detidamente o estado da arte, tanto no Brasil quanto 
em outros países, e pesar seus custos, dificuldades e 
benefícios, a partir de uma avaliação mais detalhada.
Assim, o presente Termo de Referência busca definir 
a uniformização da apresentação das alternativas tec-
nológicas, considerando, para tanto, os critérios de 
apresentação e avaliação das propostas integrantes 
do chamamento público.
Na apresentação das propostas será obrigatória a 
observância da ordem de critérios apresentada a se-
guir, objetivando unificar a apresentação e facilitar a 
identificação dos itens que caracterizam a proposta de 
cada participante, bem como se a indicação trata de 
alternativa para tratamento exclusivamente dos resí-
duos domiciliares e decorrentes dos serviços de limpe-
za em logradouros, para tratamento, exclusivamente, 
dos resíduos de serviços de saúde, ou ainda, solução 
tecnológica para tratamento conjunto dos dois Grupos 
de resíduos.
5.0 DO PROPÓSITO
O gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos é rela-
ção dos Órgãos da Administração Pública e da Popu-
lação cujo propósito é realizar a limpeza urbana e de 
dar a disposição final adequada aos resíduos sólidos 
gerados, elevando assim a qualidade de vida da popu-
lação e promovendo o asseio da cidade.
Devem-se considerar as características das fontes de 
produção, o volume e os tipos de resíduos e além do 
mais as características sociais, culturais e econômi-
cas dos cidadãos e as peculiaridades demográficas, 
climáticas e urbanísticas locais, para serem dados 
tratamentos diferenciados e disposição final técnica e 
ambientalmente corretas.
6.0 CRITÉRIOS DE ANÁLISE TÉCNICA
6.1 Descrição Detalhada do Processo
O Proponente deverá relatar detalhadamente a tecno-
logia apresentada, exceto processos físicos, químicos, 
físico-químicos, biológicos e bioquímicos que não ne-
cessitarão de detalhamento. Entretanto, deverão ser 
explicitados e identificados em cada etapa.
Os processos deverão ser detalhados até a fase de ge-
ração, tratamento e destinação final dos subprodutos 
descartáveis, caso gerados. Estes subprodutos des-
cartáveis deverão ser identificados e caracterizados, 
sejam eles resíduos sólidos ou pastosos, ou efluentes 
líquidos e gasosos de qualquer natureza.
Além do processo de tratamento e conversão em sub-
produtos viáveis, caso existam, a descrição deverá 
contemplar as formas de tratamento dos subprodutos 
descartáveis, gerados em cada etapa.
Deverá ser mencionado o número de turnos de traba-
lho, a quantidade de operadores em função da escala 

de processamento e a logística de transporte neces-
sária.
Deverão ser descritos também, os processos de re-
aproveitamento e reutilização de matérias primas e 
insumos, caso existam.
A partir do valor da área total, deverá ser estimada 
uma área básica de implantação por tonelada de resí-
duo processado (m²/tonelada).
6.2 Tipo e Quantidade dos Resíduos Processados
O Proponente deverá apresentar a quantidade míni-
ma, média e máxima de resíduos processados por tur-
no de trabalho, bem como por hora trabalhada. Esta 
quantidade poderá ser apresentada na totalidade da 
capacidade de processamento da planta ou por mó-
dulos de instalação.
O proponente deverá descrever os tipos de resíduos 
a serem processados, conforme classificação apresen-
tada no item 2.3 e se a alternativa proposta prevê 
segregação em uma ou mais etapas e em que fase 
do processo.
Para o caso dos resíduos de serviços de saúde, po-
derão ser apresentadas propostas separadamente ou 
formalmente explicitado se esta natureza de resíduos 
poderá ser tratada no conjunto dos processos da al-
ternativa apresentada.
6.3 Produtividade do Processo
O proponente deverá apresentar a produtividade bru-
ta e líquida do processo, em termos de geração de 
subprodutos utilizáveis, caso existam (tonelada pro-
cessada / quantidade de produto viável).
Caso a escala de implantação altere a produtivida-
de, o Proponente deverá apresentar os dados de sua 
evolução, podendo valer-se, para tanto, de gráficos e 
tabelas.
Da mesma forma, se a alternativa apresentada utili-
zar processos distintos para a geração de subprodutos 
viáveis ou mais de um subproduto utilizável, a pro-
dutividade de cada um deverá obrigatoriamente ser 
discriminada caso a caso, podendo ser somada para a 
quantificação final.
6.4 Quantificação e Qualificação da Gração de Rejeitos 
e efluentes por Quantidade de Resíduo Processado
Assim como no caso da produtividade, o Proponente 
deverá explicitar por tonelada de resíduos processa-
dos a quantidade de subprodutos descartáveis gera-
dos, por tipo, e quantidade total diária, bem como 
descrever a razão de redução de eso e volume em 
relação aos resíduos que ingressam na planta.
O proponente deverá também, descrever detaçha-
damente as características dos subprodutos (resídu-
os sólidos e pastosos, efluentes líquidos e gasosos), 
quanto a:
6.5 Para resíduos sólidos e pastosos:
- composição gravimétrica (se heterogêneo);
- teor de umidade;
- compressibilidade;
- peso específico;
- poder calorífero;
- quantidade de sólidos fixos e voláteis;
- matéria orgânica;
- composição química.
6.6 Para efluentes líquidos:
- Conforme parâmetros de lançamento de efluentes da 
Resolução CONAMA 357/2005
- Para efluentes gasosos:
- Conforme parâmetros de lançamento de efluentes da 
Resolução CONAMA 316/2002 (parâmetros corrigidos 
pelo teor de oxigênio de 7% em base seca).
Além dos parâmetros citados acima, também deverão 
ser apontados os resíduos e efluentes que apresenta-
rem características de risco, tais como:
- Patogenicidade;
- Inflamabilidade / combustibilidade;
- Corrosividade;
- Radiatividade / reatividade;
- Toxicidade.
6.7 Escala e Processamento
O Proponente deverá descrever qualquer impedi-
mento, restrições e vantagens para uso da tecnologia 
apresentada em função da variação da escala do pro-
cessamento.
6.8 Necessidade de Descrição de Ações e Estruturas 
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Periféricas e de Apoio Funcional
O Proponente deverá descrever, além dos detalhes do 
processo de tratamento e transformação dos resídu-
os, outras ações e estruturas periféricas ou de apoio 
funcional necessárias à operacionalização de rotina da 
planta.
7.0 CRITÉRIOS DE ANÁLISE OPERACIONAL
7.1 Fluxo e Descrição dos Sistemas Operacionais
O Proponente deverá apresentar no formato de flu-
xograma, as operações e processos da planta de tra-
tamento. Este fluxograma deverá incluir as ações e 
processos envolvendo o tratamento e destinação dos 
subprodutos gerados, bem como procesos de recupe-
ração de matéria e energia, caso existam.
É desejável que o fluxograma apresente o balanço de 
massa dos resíduos processados, subprodutos utilizá-
veis produzidos, caso existam e rejeitos e efluentes 
gerados. Este balanço de massa pode ser apresentado 
em fluxograma a parte.
7.2 Descrição de Qualificação e Número dos Operado-
res em cada categoria
O Proponente deverá apresentar a relação de operá-
rios e funcionários em cada etapa do processo, bem 
como caracterizar a qualificação mínima necessária 
deste pessoal.
Caso a tecnologia proposta apresente soluções para a 
inserção social de catadores  ou outra ação de inser-
ção social, estas deverão ser relatadas.
7.3 Apresentação e Descrição dos Sistemas de Contro-
le da Planta Operacional
O Proponente deverá relacionar todos os sistemas de 
controle  operacional do processo, incluindo os de se-
gurança e emergência.
Deverá ser descrito se os sistemas de controle ope-
racional serão automatizados e se haverá controle 
centralizado. Esta descrição deverá ser feita para cada 
ponto de controle operacional e em cada etapa de 
execução.
7.4 Potencialidade de Ampliação e/ou Modularização
Caso o processo apresente possibilidade de expansão 
através de ampliação ou modularização, esta deverá 
ser descrita, apontando e justificando a maior ou me-
nor facilidade de expansão, inclusive definindo estes 
limites.
7.5 Descrição das Ações Corretivas de Manutenção de 
Rotina
O Proponente deverá descrever as ações de manu-
tenção periódicas e corretivas previstas no processo.
No caso dos combustíveis, reagentes lubrificantes, 
energia elétrica, água, e outros insumos, estes deve-
rão ser apontados, bem como indicada a quantidade 
gasta por dia e mês de operação e por tonelada de 
resíduos processados
Deverá também apresentar o cronograma simplifica-
do das ações de manutenção preventiva, bem como 
ações relacionadas à limpeza, esvaziamento, troca ro-
tineira de equipamentos, peças, entre outras.
8.0 CRITÉRIOS DE ANÁLISE FINANCEIRA
Caso o Proponente adira à faculdade expressa no dis-
positivo, todos os custos deverão ser apresentados em 
Reais (R$), permitindo-se a apresentação concomitan-
te dos custos em Dólar Americano (US$), sem, no en-
tanto, excluir a apresentação dos custos em, moeda 
nacional.
8.1 Custos de implantação para a Escala Proposta
O proponente deverá apresentar o detalhamento dos 
custos de implantação do processo, segundo a esca-
la adotada. Estes custos poderão ser alterados caso 
o Proponente apresente mais de uma alternativa de 
escala.
Os custo de implantação deverão ser explicitados, pre-
ferencialmente, por unidade ou processo unitário da 
alternativa tecnológica proposta, de modo a permitir o 
conhecimento do custo em cada unidade da planta de 
tratamento, incluindo-se os processos de tratamento e 
destinação final dos efluentes líquidos e gasosos e dos 
resíduos gerados como subproduto destes processos.
8.2 Custo de Operação Para a Escala Proposta
O Proponente deverá apresentar o detalhamento de 
custos de operação (mensal e anual) do processo, 
segundo a escala adotada. Estes custos poderão ser 
alterados caso o Proponente apresente mais de uma 

alternativa de escala.
Os custos de operação (mensal e anual) deverão ser 
explicitados, preferencialmente, por processo unitário 
da alternativa tecnológica, descrevendo-se também os 
custos operacionais mensais e anuais das unidades de 
tratamento e destinação final dos efluentes líquidos 
e gasosos e resíduos gerados como subprodutos dos 
processos.
8.3 Custos de Transferência de Tecnologia
O Proponente deverá mencionar no seu detalhamento 
de custos, aqueles referentes ao repasse de tecnolo-
gia, tais como venda de patente, pagamento de royal-
ty, e outros, caso a proposta apresentada contemple 
a possibilidade de repasse do uso da tecnologia pa-
tenteada.
Caso seja de interesse do Proponente, podem ser 
apresentadas duas alternativas em sua proposta, com 
e sem a transferência de tecnologia.
8.4 Custos Unitários Finais
O Proponente deverá apresentar em quadro a parte, 
os custos finais de sua proposta tecnológica, discri-
minando os custos de instalação e operação/manu-
tenção, conforme as especificações descritas anterior-
mente.
O Proponente deverá consignar em sua proposta os 
prazos mínimos envolvidos na prestação do serviço, 
ou na modalidade de participação por este definida, 
de forma a deixar claro para o Município se a alter-
nativa é aplicável em qualquer período temporal ou 
apenas a longo prazo por exemplo.
A apresentação dos custos finais deverá vir acompa-
nhada das estimativas de ganho com a produção e 
respectiva venda dos subprodutos utilizáveis gerados 
e também da negociação dos créditos de carbono, 
caso existam.
A consideração dos ganhos de venda destes subpro-
dutos e negociação de créditos de carbono poderá ser 
incluída tanto no repasse dos lucros auferidos nestas 
operações financeiras à Prefeitura de Barbacena ou no 
abatimento dos custos de implantação e/ou operação 
da planta tecnológica proposta.
9.0 CRITÉRIOS DE ANÁLISE AMBIENTAL
9.1 Perspectivas de Vantagens Ambientais e/ou So-
ciais
O Proponente deverá relatar os ganhos ambientais di-
retos e indiretos, se houver, a partir da implantação da 
tecnologia por ela proposta.
Da mesma forma, deverá relatar, caso existam, as 
possibilidades e potencialidades de inserção e parti-
cipação social de indivíduos socialmente excluídos ou 
em risco social dentro do processo.
9.2 Apresentação da Matriz de Impactos
O Proponente deverá elaborar uma matriz de impactos 
ambientais e sociais para ser apresentada junto à pro-
posta técnica. Esta matriz deverá constar, ao menos, 
dos impactos negativos e positivos mais significativos 
relacionados à implantação e operação da planta de 
processamento proposta. 
Caso a escala do empreendimento interfira direta-
mente no dimensionamento da matriz de impactos, 
o Proponente poderá apresentar diferentes matrizes, 
dependendo das escalas apresentadas.
9.3 Apresentação de Certificações Ambientais
O Proponente deverá apresentar, caso possua, as cer-
tificações ambientais e outras certificações nacionais 
ou estrangeiras, relacionadas ao funcionamento da 
alternativa tecnológica proposta.
9.4 Apresentação de Licenciamento de Outros Empre-
endimentos que Utilizam a Mesma Tecnologia
Caso a alternativa tecnológica proposta já tenha sido 
implantada em outros locais, a Proponente deverá 
apresentar cópias das licenças de implantação e ope-
ração, ou documentos correspondentes em caso de 
uso em outros países. Poderá ser apresentada apenas 
licença de instalação, caso a planta de processamento 
utilizada como referência ainda não tenha entrado em 
operação.
Outros tipos de documento de licenciamento, tais 
como licenças prévias, licença condicionada e outros, 
também serão permitidas para apresentação.
10.0 CRITÉRIOS DE ANÁLISE COMERCIAL
10.1 Apresentação de Catálogos Originais da Empresa 

e dos Equipamentos Utilizados
O Proponente deverá, se houver, apresentar os catálo-
gos originais da empresa, que descrevam o processo, 
bem como, aqueles referentes aos equipamentos mais 
importantes, utilizados no processamento dos resídu-
os, caso os mesmos sejam fabricados e fornecidos por 
outras empresas.
Além dos catálogos, o Proponente poderá apresentar 
outras mídias e formatos de divulgação, tais como 
CD’s, filmes, fotos, bem como reportagens, artigos 
técnicos de congressos e periódicos onde o processo 
tecnológico apresentado tenha sido tema.
10.2 Apresentação de Plantas já Instaladas com a 
Mesma Tecnologia
Caso o Proponente possua outras plantas instaladas 
e em operação com uso da mesma tecnologia pro-
posta, poderá apresentar documentos relacionados a 
estes empreendimentos, tais como desenhos, relató-
rios, dados de produção e toda e qualquer informação 
julgada relevante para o conhecimento dos processos 
já instalados.
10.3 Disponibilidade de Fornecedores de Peças e 
Equipamentos, Manutenção e Operação em Território 
Nacional
O Proponente deverá declarar se as peças e equipa-
mentos necessários para o funcionamento da planta 
são fabricados ou tem representação no Brasil. Caso 
a fabricação dos equipamentos seja do próprio Pro-
ponente, deverá declarar esta condição, bem como a 
garantia de sua manutenção deste equipamento pela 
própria Proponente.
Para caso de peças e equipamentos fabricados ou 
fornecidos no exterior, este fato deverá ser declarado 
pela Proponente, que deverá mencionar a alternativa 
para a manutenção dos equipamentos e troca de pe-
ças da planta de processamento.
11.0 CRITÉRIOS DE ANÁLIS JURÍDICA
O Proponente deverá destacar todo e qualquer as-
pecto jurídico restritivo ou necessário à implantação e 
operação da planta de processamento proposta, que 
venha a obstar a sua viabilidade.
12.0 APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
As propostas deverão ser apresentadas conforme cri-
térios e condições constantes neste Termo de Refe-
rência, em relatório único, podendo ser dividido em 
tomos, em uma via impressa e também em meio mag-
nético, seja CD ou “Pen Drive”.
A apresentação de propagandas, reportagens, artigos, 
filmes ou documentos em outras mídias, ou qualquer 
outro documento que venha a valorizar a proposta 
apresentada, poderá ser entregue em volume separa-
do, devidamente identificado.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de setembro de 2013
Antônio Carlos Andrada

Prefeito Municipal

Nº 084/2013 - Contratante: Município de Barbace-
na – CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Fun-
dação João XXIII de Amparo ao Menor – CNPJ 
17.094.848/0001-20.  Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis para atender 
a merenda escolar na rede municipal de ensino. Valor 
Unitário: PAO DOCE - TIPO BISNAGA 25GRS, COMPO-
SICAO MINIMA DA MASSA: 17,79 FARINHA DE TRIGO, 
05G DE SAL, 0,035G DE ESSENCIA  7,1ML DE LEITE, 
1,05G DE FERMENTO BIOLOGICO  1,8G DE GORDURA 
VEGETAL, 3,6G DE ACUCAR  1,8G DE GEMA, 0,035G 
DE ANTI-MOFO, 0,17G REFORCADOR  PESANDO 25G 
POR UNIDADE, COM 3 DIAS DE VIDA UTIL A CONTAR 
DA DATA DE ENTREGA  EMBALADO EM SACO PLASTI-
CO  ATOXICO DE 1 KG. – R$ 10,00 (DEZ REAIS). Valor 
Total: R$ 32.250,00 ( Trinta e dois mil e duzentos e 
cinquenta reais)
Data de assinatura: 01/09/2013. Início: 01/09/2013 
Término: 31/12/2013.

Nº 085/2013 - Contratante: Município de Barbacena 
- CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Laticínios 
Barbacena Ltda – CNPJ 71.483.929/0001-67. Objeto: 
Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não pe-
recíveis para atender a merenda escolar na rede muni-

EXTRATO DE CONTRATO
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EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PRC 069/2013 – Convite 004/2013 –- Objeto: contra-
tação de leiloeiro para alienação de bens inservíveis 
pertencentes ao Município de Barbacena. Vencedor: 
Fabio Guimarães de Carvalho, CPF: 162.359.596-72, 
pelo percentual de 5% sobre o valor global de cada 
lote arrematado. Barbacena, 23/09/2013. Antonio 
Carlos de Andrada – Prefeito Municipal.

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

Secretário Municipal de Governo

Diretor-Geral: Luis Álvaro Abrantes Campos

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

EDITAL DE INDICIAMENTO

TERMO DE INDICIAMENTO

A Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo/
SAS: Joana d´Arc Francelino nomeada pela portaria nº 
0310/2013 torna público o indiciamento do servidor 
AJR como incurso na hipótese dos artigos 148, II, c.c 

COMISSÃO PERMANENTE DE INQUÉRITO ADMINIS-
TRATIVO - Processo Administrativo Disciplinar nº 003/
CPIA/2010. Apura-se, nesses autos, a ausência per-
sistente ao serviço por parte do servidor Renato Luiz 
Nunes, matrícula 1036. Verifica-se dos autos, espe-
cialmente do controle de freqüência de f. 21/24, que, 
desde longa data, o referido servidor não comparece 
para exercer as suas atividades. Vê-se que o agente 
público, inclusive, fora regularmente notificado da ins-
tauração deste procedimento em 05.11.2010 (f. 26), 
sendo que, na tentativa de localizar o servidor, a Divi-
são de Recursos Humanos encaminhou ao seu ende-
reço notificação com aviso de recebimento acerca da 
possível configuração do ilícito administrativo, porém, 
sem sucesso. A Autarquia também fez publicar no ór-
gão oficial a informação de que o mencionado agente 
público a contar de 01.07.2010 não mais compareceu 
ao serviço. Todos esses elementos permitem concluir, 
preliminarmente, pela infração reiterada ao dever de 
assiduidade, com a configuração, em tese, do aban-
dono de cargo, ilícito que atrai a aplicação da pena de 
demissão a teor do art. 148, II, c.c art. 154, ambos 
da Lei Municipal nº 3.245/95. Por outro lado, cuida-
-se, também, em tese, de crime tipificado pelo art. 
323 do Código Penal. À vista dessas considerações, 
este colegiado indicia o servidor Renato Luiz Nunes, 
matrícula 1036 como incurso na infração de abandono 
de cargo público na forma do art. 148, II, c.c art. 154, 
ambos do Estatuto do Servidor. A despeito das várias 
tentativas de localização do servidor sem sucesso, 
considerando que o ato formal de indiciamento é de 
especial gravidade, para que se resguarde o exercício 
efetivo da ampla defesa, a carta de citação deverá ser 
remetida via postal com aviso de recebimento para o 
endereço do servidor constante de seus assentamen-
tos funcionais. Em caso de citação infrutífera por este 
meio, caracterizando-se a localização inserta e não sa-
bida do agente público, proceda-se à sua citação via 
edital a ser publicado no órgão oficial do município, na 
forma do art. 181, da Lei nº 3.245/95. Tanto na carta 
de citação quanto na publicação pela imprensa oficial 
deverá constar a advertência de que decorridos 10 
(dez) dias a partir da citação válida, no primeiro caso; 
ou 15 (quinze) dias, contados da publicação do edital, 
no segundo, estará caracterizada a revelia do servidor. 
A revelia será reconhecida por termo nos autos por 
parte da i. secretaria, ocasião em que será devolvi-
do prazo para defesa que ficará a cargo de defensor 
dativo a ser oportunamente designado por este cole-
giado. Barbacena, 21 de fevereiro de 2013. Érika W. 
Pfaltzgraff F. Rosa – Membro. Thiago Henrique Esteves 
– Presidente. Antônio Dimas P. Campos – Suplente.

EMPRESA MUNICIPAL DE
TURISMO DE BARBACENA

- CENATUR
Presidente: Araci Cristina Araújo Carvalho

EXTRATO DE CONVÊNIO

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

Secretário Municipal de Governo

CONVÊNIO: 010/CENATUR/2013 - CONCEDENTE: 
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BARBACENA – 
CENATUR. CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS 
MOTOCICLISTAS INDEPENDENTES DE BQ. OBJETO: 
Conjugação de esforços entre as partes através de 
repasse financeiro. Pela concedente com o objetivo 
de subsidiar a realização da “3º FEST INVERNO”, a 
se realizar nos dias 19 a 21 de setembro de 2013. 
REPASSE: R$ 15.000,00. Cronograma de desembolso: 
20/09/2013. Vigência: 31/10/2013.

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

Secretário Municipal de Governo

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Presidente: Flávio Maluf Caldas

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 30/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a aprovação dos ques-
tionários: gestão financeira do piso mineiro assistência 
social, gestão financeira do serviço de atendimento ao 
migrante, demonstrativo físico mensal de oferta de 
serviços e benefícios socioassistênciais de proteção 
social básica – psb no âmbito do suas, demonstra-
tivo físico mensal de oferta de serviços e benefícios 
socioassistênciais de proteção especial – pse no âmbi-
to do suas, referente ao mês de julho/2013”. O Con-
selho 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 nº147, de treze de agosto dois mil e 
treze. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de 
seus conselheiros os seguintes questionários relativo 
ao mês Julho 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; socioassistênciais de 
proteção básica – PSB no âmbito do SUAS; - Demons-
trativo Físico mensal de oferta de serviços e Benefícios 
socioassistênciais de proteção social Especial PSE no 
âmbito do SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 13 de agosto de 
2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 31/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das   
despesas executadas pela Fundação  João XXIII 
de amparo ao menor após a vigência do  Convênio 
Nº004/2011”.  O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL - CONAS, em reunião ordinária rea-
lizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 consideran-
do o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social 
nº8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, através 
da deliberação lavrada em ata Nº147. de 13 Agosto 
de 2013, Considerando que ocorreu atraso na libera-
ção dos recursos pelo Município para a prestação dos 
serviços socioassistenciais, repassados ao município, 
fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS), para prestação indireta do Projovem 

cipal de ensino. Valor Unitário: LEITE PASTEURIZADO 
- TIPO CTIPO C TEOR 3,0% CONSERVADO ENTRE 1 A 
10 GRAUS CENTIGRADOS, TIPO C  TEOR DE MATERIA 
GORDA MINIMO DE 3,0%  VALIDADE DE 48 HORAS, 
ENVASADO EM EMBALAGEM DE SACO DE POLIETILE-
NO DE BAIXA DENSIDADE CONTENDO 1 LITRO. – R$ 
1,90 (Hum real e noventa centavos). Valor Total: R$ 
16.530,00 (Dezesseis mil, quinhentos e trinta reais). 
Data de assinatura: 01/09/2013. Início: 01/09/2013 
Término: 31/12/2013.

Nº 086/2013 - Contratante: Município de Barbace-
na - CNPJ 17.095.043/0001-09. Contratado: Gui-
marães Costa Produtos Alimentícios Ltda – CNPJ 
09.049.992/0001-16. Objeto: Aquisição de gêneros 
alimentícios perecíveis e não perecíveis para aten-
der a merenda escolar na rede municipal de ensino. 
Valor Unitário: CARNE BOVINA, PATINHO, MOIDA, 
DE PRIMEIRA , CONGELADA, EMBALADA EM SACO 
PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO CONTENDO 
1 KG , COM ROTULO CONFORME LEGISLACAO VI-
GENTE , VALIDADE 06 MESES A CONTAR DA DATA 
DE ENTREGA – R$ 12,35 (Doze reais e trinta e cinco 
centavos), SASSAMI DE FRANGO SEM OSSO E SEM 
PELE, SEM TEMPERO, CONGELADO. EMBALAGEM A 
VACUO,TRANSPARENTE, PESANDO ENTRE 01 (UM ) 
A 02 ( DOIS ) KG. EMBALAGEM  ECUNDARIA - CAI-
XA DE PAPELAO LACRADO. VALIDADE DE 12 MESES, 
APOS DATA DE FABRICAÇA. CONSTANDO OBRIGATO-
RIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA – R$ 10,80 (Dez 
reais e oitenta centavos). Valor Total: R$ 54.109,25 
(Cinqüenta e quatro mil cento e nove reais e vinte e 
cinco centavos). Data de assinatura: 01/09/2013. Iní-
cio: 01/09/2013 Término: 31/12/2013.

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

EXTRATO DE CONVÊNIO
Secretário: José Augusto de Oliveira Penna Naves

Convênio n°. 043/2013. PARTES: Município de Bar-
bacena/Colégio Técnico Barbacena Ltda. OBJETO: 
Proporcionar estágio curricular, de caráter obrigató-
rio, aos alunos regularmente matriculados no Curso 
Técnico em Enfermagem, oferecidos pelo CTB, por ele 
indicados e aceitos pelo Município, em suas dependên-
cias. PRAZO: Até 31/12/2013.  DATA DA ASSINATURA: 
15/08/2013. ASSINAM: Pelo Município de Barbacena, 
Antônio Carlos Andrada, Prefeito Municipal. Pelo Colé-
gio Técnico Barbacena Ltda, Zélia Maria Sad Cândida, 
Diretora.

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

Secretário Municipal de Governo

art. 154, ambos da Lei Municipal n.º 3.245/95, com 
pena de demissão conforme apurados nos autos do 
processo n.º 004/CPIA/2010. Dessa forma cita o refe-
rido servidor para tomar ciência deste ato e apresentar 
defesa no prazo de 15 dias a contar da última publica-
ção deste edital. Barbacena, 16 de setembro de 2013.

A Presidente da Comissão de Inquérito Administrativo/
SAS: Joana d´Arc Francelino nomeada pela portaria 
nº 0310/2013 torna público o indiciamento do servi-
dor RLN como incurso na hipótese dos artigos 148, 
II, c.c art. 154, ambos da Lei Municipal n.º 3.245/95, 
com pena de demissão conforme apurados nos autos 
do processo n.º 003/CPIA/2010. Dessa forma cita o 
referido servidor para tomar ciência deste ato e apre-
sentar defesa no prazo de 15 dias a contar da data de 
publicação deste edital. Barbacena, 16 de setembro 
de 2013.
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Adolescente; Considerando que a entidade solicitou 
o aditamento do convênio e que o mesmo não foi 
efetivado pelo Município; Considerando a relevância e 
necessidade do serviço prestado pela entidade e que 
os recursos foram gastos dentro do objeto e finalidade 
para os quais foram repassados; RESOLVE:  Art. 1º - 
Reconhecer como legítimas as despesas executadas 
pela Entidade FUNDAÇÃO JOÃO XXIII DE AMPARO AO 
MENOR para prestação de serviços, após a vigência 
do convênio nº004/2011FNAS, até o dia 30 de Setem-
bro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da 
prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 32/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das des-
pesas executadas pela Casa do Velho Amigo  após a 
vigência do  Convênio nº022/2011”.  O Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social - CONAS, em reunião or-
dinária realizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 Nº147. de 13 
Agosto de 2013, Considerando que ocorreu atraso na 
liberação dos recursos pelo Município para a prestação 
dos serviços socioassistenciais, repassados ao municí-
pio, fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS). Considerando que a entidade solicitou 
o aditamento do convênio e que o mesmo não foi 
efetivado pelo Município; Considerando a relevância 
e necessidade do serviço prestado pela entidade e 
que os recursos foram gastos dentro do objeto e fi-
nalidade para os quais foram repassados; RESOLVE:  
Art. 1º - Reconhecer como legítimas as despesas exe-
cutadas pela Entidade CASA DO VELHO AMIGO para 
prestação de serviços, após a vigência do convênio 
nº022/2011FNAS, até o dia 30 de Setembro de 2013. 
Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da prestação de 
contas para todos os fins do convênio pela Secretaria 
de Fazenda do Município e órgãos do controle externo, 
inclusive junto ao Fundo Nacional de Assistência So-
cial – FNAS. Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor 
na presente data. Barbacena, 13 de agosto de 2013. 
Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 33/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das 
despesas   executadas pelo Instituto Mauro E Alcides  
após a vigência do  Convênio nº023/2011”. O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alte-
rações 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 
Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocor-
reu atraso na liberação dos recursos pelo Município 
para a prestação dos serviços socioassistenciais, re-
passados ao município, fundo a fundo, pelo Fundo Na-
cional de Assistência Social (FNAS). Considerando que 
a entidade solicitou o aditamento do convênio e que o 
mesmo não foi efetivado pelo Município; Considerando 
a relevância e necessidade do serviço prestado pela 
entidade e que os recursos foram gastos dentro do 
objeto e finalidade para os quais foram repassados; 
RESOLVE:  Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade INSTITUTO MAU-
RO E ALCIDES para prestação de serviços, após a vi-
gência do convênio nº023/2011FNAS, até o dia 30 de 
Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação 
da prestação de contas para todos os fins do convênio 

pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 34/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das des-
pesas   executadas pelo Lar Frederico Ozanan  após a 
vigência do  Convênio nº024/2011”. O Conselho Mu-
nicipal de Assistência Social - CONAS, em reunião or-
dinária realizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 Nº147. de 13 
Agosto de 2013, Considerando que ocorreu atraso na 
liberação dos recursos pelo Município para a prestação 
dos serviços socioassistenciais, repassados ao municí-
pio, fundo a fundo, pelo Fundo Nacional de Assistência 
Social (FNAS). Considerando que a entidade solicitou 
o aditamento do convênio e que o mesmo não foi 
efetivado pelo Município; onsiderando a relevância e 
necessidade do serviço prestado pela entidade e que 
os recursos foram gastos dentro do objeto e finali-
dade para os quais foram repassados; RESOLVE: Art. 
1º - Reconhecer como legítimas as despesas execu-
tadas pela Entidade LAR FREDERICO OZANAN para 
prestação de serviços, após a vigência do convênio 
nº024/2011FNAS, até o dia 30 de Setembro de 2013. 
Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da prestação de 
contas para todos os fins do convênio pela Secretaria 
de Fazenda do Município e órgãos do controle externo, 
inclusive junto ao Fundo Nacional de Assistência So-
cial – FNAS. Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor 
na presente data. Barbacena, 13 de agosto de 2013. 
Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 35/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das des-
pesas   executadas pela Confraria Das Mães Cristãs 
após a vigência do  Convênio nº026/2011”. O Con-
selho Municipal de Assistência Social - CONAS, em 
reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alte-
rações 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 
Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocor-
reu atraso na liberação dos recursos pelo Município 
para a prestação dos serviços socioassistenciais, re-
passados ao município, fundo a fundo, pelo Fundo Na-
cional de Assistência Social (FNAS). Considerando que 
a entidade solicitou o aditamento do convênio e que o 
mesmo não foi efetivado pelo Município; Considerando 
a relevância e necessidade do serviço prestado pela 
entidade e que os recursos foram gastos dentro do 
objeto e finalidade para os quais foram repassados; 
RESOLVE:  Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade CONFRARIA DAS 
MÃES CRISTÃS para prestação de serviços, após a vi-
gência do convênio nº026/2011FNAS, até o dia 30 de 
Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação 
da prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social – FNAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 36/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das 
despesas  executadas pela Instituto Jose Luiz Fer-
reira após a vigência do  Convênio nº030/2011” - O 
Conselho Municipal de Assistência Social - CONAS, 

em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alte-
rações 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 
Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocor-
reu atraso na liberação dos recursos pelo Município 
para a prestação dos serviços socioassistênciais, re-
ferente Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). 
RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade INSTITUTO JOSE 
LUIZ FERREIRA para prestação de serviços, após a vi-
gência do convênio nº030/2011FMAS, até o dia 30 de 
Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação 
da prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 37/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das des-
pesas  executadas pela Inspetoria Madre Mazzarello/ 
Instituto Maria Imaculada após a vigência do  Convê-
nio Nº032/2011”. O Conselho Municipal de Assistência 
Social - CONAS, em reunião ordinária realizada no dia 
13 de agosto de 2013, 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 dis-
põe a Lei Orgânica de Assistência Social nº8.742 de 
07 de dezembro de 1993 – LOAS, através da delibe-
ração lavrada em ata Nº147. de 13 Agosto de 2013, 
Considerando que ocorreram atrasos na liberação dos 
recursos pelo Município para a prestação dos servi-
ços socioassistenciais, referente Fundo Municipal da 
Criança e do adolescente (FMCA). RESOLVE:  Art. 1º 
- Reconhecer como legítimas as despesas executadas 
pela Entidade INSPETORIA MADRE MAZZARELLO/INS-
TITUTO MARIA IMACULADA para prestação de servi-
ços, após a vigência do convênio nº032/2011FMCA, 
até o dia 30 de Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar 
pela aprovação da prestação de contas para todos os 
fins do convênio pela Secretaria de Fazenda do Muni-
cípio e órgãos do controle externo, inclusive junto ao 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente – FMCA. 
Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 13 de agosto de 2013. Flavio Maluf 
Caldas - Presidente do Conselho Municipal de Assis-
tência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 038/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das 
despesas  executadas pela Fundação João XXIII de  
Amparo ao Menor  após a vigência do  Convênio 
nº040/2011”. O Conselho Municipal de Assistência So-
cial - CONAS, em reunião ordinária realizada no dia 13 
de agosto de 2013, 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 dis-
põe a Lei Orgânica de Assistência Social nº8.742 de 
07 de dezembro de 1993 – LOAS, através da delibe-
ração lavrada em ata Nº147. de 13 Agosto de 2013, 
Considerando que ocorreram atrasos na liberação dos 
recursos pelo Município para a prestação dos serviços 
socioassistenciais, referente Fundo Municipal de Assis-
tência Social (FMAS). RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer 
como legítimas as despesas executadas pela Entidade 
FUNDAÇÃO JOÃO XXIII DE AMPARO AO MENOR para 
prestação de serviços, após a vigência do convênio 
nº040/2011FMAS, até o dia 30 de Setembro de 2013. 
Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da prestação de 
contas para todos os fins do convênio pela Secretaria 
de Fazenda do Município e órgãos do controle exter-
no, inclusive junto ao Fundo Municipal de Assistência 
Social FMAS. Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor 
na presente data. Barbacena, 13 de agosto de 2013. 
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Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 039/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das des-
pesas executadas pela fundação João XXIII de Amparo 
ao Menor  após a vigência do Convênio nº041/2011”. 
O Conselho Municipal de Assistência Social - CONAS, 
em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto 
de 2013, 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 considerando o que dispõe a Lei Or-
gânica de Assistência Social nº8.742 de 07 de dezem-
bro de 1993 – LOAS, através da deliberação lavrada 
em ata Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando 
que ocorreram atrasos na liberação dos recursos pelo 
Município para a prestação dos serviços socioassis-
tênciais, referente Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FMCA). RESOLVE:  Art. 1º - Reconhecer 
como legítimas as despesas executadas pela Entidade 
FUNDAÇÃO JOÃO XXIII DE AMPARO AO MENOR para 
prestação de serviços, após a vigência do convênio 
nº041/2011FMCA, até o dia 30 de Setembro de 2013. 
Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da prestação de 
contas para todos os fins do convênio pela Secretaria 
de Fazenda do Município e órgãos do controle externo, 
inclusive junto ao Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente (FMCA). Art. 3º. Esta deliberação entra 
em vigor na presente data. Barbacena, 13 de agosto 
de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 040/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  des-
pesas  executadas pela Associação São Miguel Arcanjo  
após a vigência do Convênio nº042/2011”. O Conselho 
Municipal de Assistência Social - CONAS, em reunião 
ordinária realizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 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 Nº147. 
de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocorreram 
atrasos na liberação dos recursos pelo Município para 
a prestação dos serviços socioassistênciais, referente 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). 
RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade ASSOCIAÇÃO SÃO 
MIGUEL ARCANJO para prestação de serviços, após a 
vigência do convênio nº042/2011FMCA, até o dia 30 
de Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela apro-
vação da prestação de contas para todos os fins do 
convênio pela Secretaria de Fazenda do Município e 
órgãos do controle externo, inclusive junto ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente (FMCA). Art. 
3º. Esta deliberação entra em vigor na presente data. 
Barbacena, 13 de agosto de 2013. Flavio Maluf Cal-
das - Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 041/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  
despesas  executadas pela Associação São Miguel Ar-
canjo  após a vigência do CONVÊNIO Nº043/2011”. 
O Conselho Municipal de Assistência Social - CONAS, 
em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alte-
rações 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 
Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocor-
reram atrasos na liberação dos recursos pelo Município 
para a prestação dos serviços socioassistenciais, refe-
rente Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). 
RESOLVE:  Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade ASSOCIAÇÃO SÃO 
MIGUEL ARCANJO para prestação de serviços, após a 

vigência do convênio nº043/2011FMAS, até o dia 30 
de Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela apro-
vação da prestação de contas para todos os fins do 
convênio pela Secretaria de Fazenda do Município e 
órgãos do controle externo, inclusive junto ao Fundo 
Municipal de Assistência Social. Art. 3º. Esta delibera-
ção entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 
de agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 042/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  
despesas  executadas pelo Instituto Beneficente Pa-
dre Mestre Correa De Almeida  após a vigência do 
convênio Nº044/2011”. O Conselho Municipal de As-
sistência Social - CONAS, em reunião ordinária rea-
lizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 consideran-
do o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social 
nº8.742 de 07 de dezembro de 1993 – LOAS, através 
da deliberação lavrada em ata Nº147. de 13 Agosto de 
2013, Considerando que ocorreram atrasos na libera-
ção dos recursos pelo Município para a prestação dos 
serviços socioassistenciais, referente Fundo Municipal 
da Criança do Adolescente (FMCA). RESOLVE: Art. 1º 
- Reconhecer como legítimas as despesas executadas 
pela Entidade INSTITUTO BENEFICENTE PADRE MES-
TRE CORREA DE ALMEIDA para prestação de serviços, 
após a vigência do convênio nº044/2011FMCA, até o 
dia 30 de Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela 
aprovação da prestação de contas para todos os fins 
do convênio pela Secretaria de Fazenda do Município 
e órgãos do controle externo, inclusive junto ao Fundo 
Municipal da Criança e do Adolescente. Art. 3º. Esta 
deliberação entra em vigor na presente data. Barbace-
na, 13 de agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 043/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  des-
pesas  executadas pela Associação Regional Dos Por-
tadores De Deficiência de Barbacena Região (ASDF) 
após a vigência do convênio Nº045/2011”. O Conselho 
Municipal de Assistência Social - CONAS, em reunião 
ordinária realizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 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 Nº147. 
de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocorreram 
atrasos na liberação dos recursos pelo Município para 
a prestação dos serviços socioassistênciais, referente 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). RESOL-
VE:  Art. 1º - Reconhecer como legítimas as despe-
sas executadas pela Entidade Associação Regional 
dos Portadores de Deficiência De Barbacena E Região 
(ASDF) para prestação de serviços, após a vigência do 
convênio nº045/2011FMAS, até o dia 30 de Setem-
bro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da 
prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 044/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  
despesas  executadas pelo Núcleo de Apoio Social 
São Pedro (NASSPE) após a vigência do Convênio 
Nº047/2011”. O Conselho Municipal de Assistência 
Social - CONAS, em reunião ordinária realizada no dia 
13 de agosto de 2013, 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 dis-
põe a Lei Orgânica de Assistência Social nº8.742 de 

07 de dezembro de 1993 – LOAS, através da delibe-
ração lavrada em ata Nº147. de 13 Agosto de 2013, 
Considerando que ocorreram atrasos na liberação dos 
recursos pelo Município para a prestação dos serviços 
socioassistênciais, referente Fundo Municipal de Assis-
tência Social (FMAS). RESOLVE:  Art. 1º - Reconhecer 
como legítimas as despesas executadas pela Entidade 
NÚCELO DE APOIO SOCIAL SÃO PEDRO (NASSPE) 
para prestação de serviços, após a vigência do con-
vênio nº047/2011FMAS, até o dia 30 de Setembro de 
2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da prestação 
de contas para todos os fins do convênio pela Secre-
taria de Fazenda do Município e órgãos do controle 
externo, inclusive junto ao Fundo Municipal de Assis-
tência Social – FMAS. Art. 3º. Esta deliberação entra 
em vigor na presente data. Barbacena, 13 de agosto 
de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 045/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das des-
pesas  executadas pela Casa do Velho Amigo após a 
vigência do Convênio Nº048/2011”. O Conselho Muni-
cipal de Assistência Social - CONAS, em reunião ordi-
nária realizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 Nº147. de 13 
Agosto de 2013, Considerando que ocorreram atrasos 
na liberação dos recursos pelo Município para a pres-
tação dos serviços socioassistenciais, referente Fundo 
Municipal de Assistência Social (FMAS). RESOLVE: Art. 
1º - Reconhecer como legítimas as despesas execu-
tadas pela Entidade CASA DO VELHO AMIGO para 
prestação de serviços, após a vigência do convênio 
nº048/2011FMAS, até o dia 30 de Setembro de 2013. 
Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da prestação de 
contas para todos os fins do convênio pela Secretaria 
de Fazenda do Município e órgãos do controle exter-
no, inclusive junto ao Fundo Municipal de Assistência 
Social – FMAS. Art. 3º. Esta deliberação entra em vigor 
na presente data. Barbacena, 13 de agosto de 2013. 
Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 046/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  des-
pesas  executadas pela Associação Promoção e Vida 
após a vigência do Convênio Nº052/2011”. O Conselho 
Municipal de Assistência Social - CONAS, em reunião 
ordinária realizada no dia 13 de agosto de 2013, 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 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 Nº147. 
de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocorreram 
atrasos na liberação dos recursos pelo Município para 
a prestação dos serviços socioassistenciais, referente 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). RESOL-
VE:  Art. 1º - Reconhecer como legítimas as despesas 
executadas pela Entidade ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO E 
VIDA para prestação de serviços, após a vigência do 
convênio nº052/2011FMAS, até o dia 30 de Setem-
bro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da 
prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Municipal 
de Assistência Social – FMAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 047/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das  
despesas  executadas pela inspetoria São João Bos-
co/Centro de Formação Sabino José Ferreira após a 
vigência do convênio nº049/2011”. O CONSELHO 



MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, em 
reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e alte-
rações 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 
Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando que ocor-
reram atrasos na liberação dos recursos pelo Município 
para a prestação dos serviços socioassistenciais, refe-
rente Fundo Municipal de Assistência Social (FMCA). 
RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade INSPETORIA SÃO 
JOAO BOSCO/CENTRO DE FORMAÇÃO SABINO JOSE 
FERREIRA para prestação de serviços, após a vigência 
do convênio nº049/2011FMCA, até o dia 30 de Setem-
bro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da 
prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Municipal 
da Criança e do Adolescente FMCA. Art. 3º. Esta deli-
beração entra em vigor na presente data. Barbacena, 
13 de agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente 
do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 48/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das 
despesas executadas pela Confraria das Mães Cristãs 
após a vigência do  convênio nº028/2011”. O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
em reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alte-
rações através da Lei Delegada nº39 de 12 de março 
de 2013 e considerando o que dispõe a Lei Orgâni-
ca de Assistência Social nº8.742 de 07 de dezembro 
de 1993 – LOAS, através da deliberação lavrada em 
ata Nº147. de 13 Agosto de 2013, Considerando que 
ocorreu atraso na liberação dos recursos pelo Municí-
pio para a prestação dos serviços socioassistenciais, 
repassados ao município, fundo a fundo, pelo Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS. Considerando 
que a entidade solicitou o aditamento do convênio e 
que o mesmo não foi efetivado pelo Município; Con-
siderando a relevância e necessidade do serviço pres-
tado pela entidade e que os recursos foram gastos 
dentro do objeto e finalidade para os quais foram re-
passados; RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer como legí-
timas as despesas executadas pela Entidade CONFRA-
RIA DAS MÃES CRISTÃS para prestação de serviços, 
após a vigência do convênio nº028/2011FMAS, até o 
dia 30 de Setembro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela 
aprovação da prestação de contas para todos os fins 
do convênio pela Secretaria de Fazenda do Município 
e órgãos do controle externo, inclusive junto ao Fundo 
Municipal de Assistência Social – FMAS. Art. 3º. Esta 
deliberação entra em vigor na presente data. Barbace-
na, 13 de agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº049/2013, DE 13 DE 
AGOSTO DE 2013 - “Dispõe sobre a comissão para 
elaboração de proposta de regulamentação dos be-
nefícios eventuais no município.” O CONSELHO MU-
NICIPAL 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 nº147, de treze de agosto de dois mil 
e treze. RESOLVE: Art. 1º - Dispor sobre a Comissão 
para elaboração de proposta de regulamentação dos 
benefícios eventuais que  terá como membros: -Ilza 
das Graças Simões, -Elizabeth Aparecida Matheus, 
-Sonia Maria Oliveira, -Mariluzia Navarro Ananias de 
Souza. Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na 
presente data. Barbacena, 13 Agosto de 2013. Flavio 
Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº050/2013, DE 13 DE 
AGOSTO DE 2013 - “Dispõe sobre a comissão de atu-
alização do plano  municipal  de assistência 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 
alterações 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 nº147, de treze de agosto de dois mil 
e treze. RESOLVE: Art. 1º - Dispor sobre a Comissão 
de atualização do Plano Municipal de Assistência Social 
que terá como membros: - Marlene Tonholo Silva de 
Oliveira, -Angela Maria dos Santos, -Irene Araújo Kil-
son, -Ir.Catarina Ferreira Nunes, -Itamar José de Sou-
za Junior. Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na 
presente data. Barbacena, 13 Agosto de 2013. Flavio 
Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal de 
Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº051/2013, DE 13 DE 
AGOSTO DE 2013 - “Dispõe sobre a comissão de 
acompanhamento fiscalização dos programas de 
transferência de renda do município.” 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 nº147, de treze de agosto de dois mil 
e treze. RESOLVE: Art. 1º - Dispor sobre a Comissão 
de Acompanhamento, Fiscalização dos programas de 
Transferência de renda do Municipio que terá como 
membros: - Rita Candian, -Alessandra Ferreira Cos-
ta, -Neuza Maria de Souza, -Vanderley Luiz da Silva. 

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 13 Agosto de 2013. Flavio Maluf Cal-
das - Presidente do Conselho Municipal de Assistência 
Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº. 052/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Aprovar a realização do diagnosti-
co do município da zona rural e urbana de Barbacena 
com recursos do IGD.” O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, no uso de suas atribui-
ções 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 con-
siderando 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 nº147, de treze 
de agosto de dois mil e treze. RESOLVE: Art. 1º - Apro-
var por unanimidade de seus conselheiros a realização 
do Diagnostico do Município da Zona Rural e Urbana 
de Barbacena com recursos do IGD. Art. 2º - Esta de-
liberação entra em vigor na presente data. Barbacena, 
13 de agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente 
do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 53/2013, DE 13 de 
AGOSTO 2013 - “Dispõe sobre a legitimidade das 
despesas executadas pela casa do velho amigo  após 
a vigência do  convênio nº021/2012”. O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, em 
reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto de 
2013, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000 e  alte-
rações 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 
Nº147. de 13 Agosto de 2013. Considerando que ocor-
reu atraso na liberação dos recursos pelo Município 
para a prestação dos serviços socioassistenciais, re-
passados ao município, fundo a fundo, pelo Fundo Na-
cional de Assistência Social (FNAS). Considerando que 
a entidade solicitou o aditamento do convênio e que o 
mesmo não foi efetivado pelo Município; Considerando 
a relevância e necessidade do serviço prestado pela 
entidade e que os recursos foram gastos dentro do 
objeto e finalidade para os quais foram repassados; 
RESOLVE: Art. 1º - Reconhecer como legítimas as 
despesas executadas pela Entidade CASA DO VELHO 
AMIGO para prestação de serviços, após a vigência do 
convênio nº021/2012 FNAS, até o dia 30 de Setem-
bro de 2013. Art. 2º. – Deliberar pela aprovação da 
prestação de contas para todos os fins do convênio 
pela Secretaria de Fazenda do Município e órgãos do 
controle externo, inclusive junto ao Fundo Nacional de 
Assistência Social – FNAS. Art. 3º. Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 13 de 
agosto de 2013. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.
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