1

18 de Janeiro de 2006 - Ano XIV - Nº 274 - 003/2006

Barbacena/ MG - 18 de Janeiro de 2006 - Ano XIV - Nº 274 - 003/2006 - Distribuição Gratuita

2
Martim é paraninfo da
turma de Administração
Os formandos em Administração de
Empresas, turma 2002/2005, da Universidade
Presidente Antônio Carlos (Unipac), escolheram para paraninfos o reitor da universidade, Bonifácio Andrada e o prefeito Martim
Andrada. Falando em nome da turma, Roseli
Borgo justificou a escolha de Martim pelo
exemplo em administração pública participativa em seu primeiro ano de mandato de
prefeito, e Bonifácio pelos relevantes serviços
prestados à educação.
A colação de grau foi realizada no cinema
da Escola Preparatória de Cadetes do Ar
(Epcar), no último dia 12. A pró-reitora de
Ensino, Cleyde Maria Rocha Marks, que
representava o reitor na ocasião, passou a
presidência da mesa para o prefeito Martim
Andrada que conferiu grau aos formandos em
Administração e Ciências Contábeis e entregou
a medalha Presidente Antônio Carlos aos
diplomandos que obtiveram a melhor média
de pontos de cada curso.
Em seu discurso, Mar tim Andrada
agradeceu pelo convite e aconselhou aos
formandos se dedicarem ainda mais, em
busca de um lugar no mercado de trabalho.
“Vocês venceram uma fundamental etapa, e
longo ainda é o caminho a percorrer. Daqui
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Frederico Jardim, a formanda em Ciência Contábeis, Tatiana
Silveira e o prefeito Martim Andrada

em diante, cada um há de sentir a própria
necessidade de continuamente aperfeiçoar-se e
hão de ser gratos à base sólida que construíram
entre as paredes desta instituição”.
As comemorações de formatura tiveram início
um dia antes, quando a turma encontrou-se no
salão do Automóvel Clube para a “Aula da
Saudade”, onde homenageou professores,
diretores, colegas e o paraninfo. Em ambiente
alegre e de muita emoção, receberam o carinho
da turma os professores Ana Cristina, César
Augusto, Heloisa Brunelli, Hubert Soares, Luís
Carlos, Magda Silva, Marcos Pissolati e Mário
Raimundo.
A turma leva o nome do professor Mário
Loshima Mayumi e tem como patrono o
professor Paulo César de Resende Andrade. O
diretor da faculdade, professor Frederico Jardim
de Oliveira, agradeceu a todos os formandos pela
colaboração prestada nos quatro anos de
convivência e os cumprimentou pelo espírito de
união, seriedade e responsabilidade em seus
estudos.

Iniciada a obra do novo acesso ao Hospital Regional
Teve início a construção do novo acesso à Fhemig e ao Hospital Regional. A obra é de
responsabilidade do Governo Estadual, através do Departamento de Obras (DEOP-MG). A obra
está sendo realizada a pedido do prefeito Martim Andrada e visa dar mais segurança aos usuários,
e foi anunciada pelo governador Aécio Neves, quando de sua última visita à cidade. A nova
entrada para o complexo da Fhemig, no bairro Floresta, será pela avenida 14 de Agosto. A
construtora responsável é a CCR Construções Civis e Rodoviárias Ltda.
O engenheiro José Roberto, responsável pela obra, disse que pelo seu cronograma, o novo
acesso deve ser inaugurado em meados de março. “Oficialmente, os trabalhos estão previstos
para terminar em 120 dias, mas acho que conseguiremos encurtar o tempo em pelo menos, um
mês. A terraplenagem é bem mais simples do que achamos no início, e por isso as obras ganharão
ritmo mais acelerado”, explicou o engenheiro. Além da portaria, serão construídos uma nova
guarita e estacionamento, que dará mais conforto aos usuários. A obra está orçada em
R$135.830,09.
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Mais conforto e
segurança nas escolas
Q MÁRCIO CLEBER

No ano de 2005, o Governo Municipal teve uma atenção
muito voltada para as escolas da rede municipal. A finalidade
foi proporcionar aos alunos e aos próprios funcionários mais
conforto e segurança. Vinte e duas, das 34 escolas receberam
trabalhos de reformas. As realizações aconteceram de acordo
com a necessidade de cada instituição.
Substituição de portas, de tacos por cerâmicas; reforma
de telhados, alambrado de quadra poliesportiva e do prédio
principal; reparos em instalação elétrica, muros e rede de
distribuição de água; recuperação de forro; colocação de portão,
tanque e bebedouro; concretagem no piso de quadras e
drenagem; pintura, colocação de rodapé; impermeabilização
foram alguns dos serviços que fizeram parte do processo de
recuperação das escolas.
Várias escolas passaram por grandes transformações. Toda
a Escola José Felipe Sad ganhou uma nova pintura, o telhado
foi reformado, a área externa ganhou um novo passeio, no
pátio interno foram construída canaletas para o escoamento
de água pluvial além da colocação de portões. Ao todo o
Governo Municipal gastou R$ 61.185,84.
Já na Escola Embaixatriz Corina Andrada os trabalhos de
melhorias custaram R$ 77.762,29. Nela foi desenvolvido
serviços de reforma do telhado, cozinha, vestiário, quadra
poliesportiva, banheiros, troca de portas e pisos, construção
de 150m de canaletas para escoamento de água pluvial,
revisão de toda a rede elétrica. A escola também ganhou uma
nova pintura.
A instituição que passou pela maior mudança foi a Escola
Camilo Gomes de Araújo, em Pinheiro Grosso. Quando Martim
Andrada assumiu o governo ela estava interditada. Nela foi
trocado todo o telhado, piso e portões, os banheiros foram
reformados, ganhando azuleijos e novas portas, todo o prédio
recebeu pintura, a quadra poliesportiva foi reforma, foi
instalada caixa d‘água e outros pequenos serviços.
Nessa escola foram gastos R$ 174.102,97 que vai
possibilitar os alunos a estudarem com mais tranqüilidade.
Ao todo, o Governo Municipal investiu mais de R$ 400 mil
nas reformas das 22 escolas. Em muitas delas o próprio prefeito
conheceu as necessidades de perto, ao visitarem.
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Município aumenta arrecadação em R$ 12 milhões
Q SÉRGIO MONTEIRO

O Governo Municipal de
Barbacena aumentou em 20% a
receita anual arrecadada no ano de
2005 em comparação ao exercício
de 2004. No primeiro ano da gestão
de Martim Andrada foram arrecadados R$ 60.300.470,97
enquanto que em 2004 a receita
foi de R$ 48.276.324,10.
O aumento ocorreu em onze
dos doze meses, comparando-se os
dois últimos anos da administração
pública municipal, excetuando-se
apenas fevereiro (veja quadro
abaixo). Para o secretário de Planejamento, Orçamento e Finanças,
José Francisco Milagres Primo, a
alteração nos números se deve,
essencialmente, ao superávit da

receita da União, do Estado e do
município.
“O superávit gerado no município se
deve à política de negociação direta com
o contribuinte”, disse José Francisco,
lembrando a anistia concedida pelo
Governo Municipal em 2005 àqueles
contribuintes com dívida ativa. O secretário comentou ainda que o aumento da
arrecadação superou as expectativas
para o primeiro ano da atual gestão, que
girava em torno dos R$ 10 milhões, dois
a menos do que o resultado final.
Para este ano, a expectativa é que a
receita continue em ascensão, e a aposta
do secretário é aumentar a arrecadação
do Valor Adicionado Fiscal (VAF), que é
a base de cálculo do Imposto Sobre
Circulação de Mercadorias e Prestação
de Serviços (ICMS).

Prefeito de São João
visita Barbacena
Secretaria de Governo / César Carneiro

O prefeito de São João del-Rei,
Sidney Antônio de Souza, esteve em
Barbacena no último dia 5, e foi
recebido no gabinete do prefeito
Martim Andrada. Acompanhado pelo
seu secretário de Saúde, Cláudio
Moisés Lacerda Reis, ele veio à cidade
discutir questões do interesse dos dois
municípios na área de saúde. Acompanharam a visita o vice-prefeito, Jairo
Toledo, o secretário do Gabinete da
Governadoria, Dimas Teixeira e o
diretor do Departamento Municipal de
Saúde Pública (Demasp), Luiz
Fernando Freesz, que ao lado do
prefeito Sidney, visitaram algumas
Unidades Básicas de Saúde, onde foi
detalhado o serviço prestado.

Produtores recebem
esclarecimentos do Serviço
de Inspeção Municipal
Dar melhores esclarecimentos sofre o funcionamento do Serviço de Inspeção
Municipal (SIM). Esta foi a finalidade da palestra realizada por Sérgio Jannotti
Pierri, responsável pelo SIM, com produtores de leite, queijo e mel da região
do distrito de Padre Brito que aconteceu no último domingo, dia 15, na
Escola Municipal Benajamim Ferreira Guimarães.
O encontro foi promovido pelo Governo Municipal, através da Secretaria
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Padre Brito. A colocação de tanques
comunitários para atender a Instrução Normativa-51 do Ministério da
Agricultura foi um dos pontos principais apresentados.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO

M U N I C I P A L Nº 5. 6 8 7

“Dispõe sobre a atualização da Planta de Valores do Município, e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis vigentes, em especial com o disposto no art. 15, § 1º da Lei nº 3.246, de 13 de dezembro de 1995, e na forma
do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º A Planta de Valores de que trata a Lei nº 2.345, de 09 de dezembro de 1988, alterada pela Lei nº 3.134, de
26 de dezembro de 1994, fica reajustada em 6,22% (seis vírgula vinte e dois por cento), correspondente à variação
do IPCA/FGV nos últimos 12 (doze) meses.
Art. 2º Ficam autorizados os procedimentos de atualização cadastral e seus consectários, de responsabilidade da
Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças, para o exercício de 2006.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2005.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 6 0
“Dispõe sobre o cancelamento de lançamentos contábil”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições das atribuições do seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica autorizado o cancelamento de lançamentos contábeis referentes a transferências financeiras, no valor
de R$150.056,76 (cento e cinqüenta mil cinqüenta e seis reais e setenta e seis centavos), efetuados pelo Departamento
Municipal de Meio Ambiente e Saneamento – DEMASA, em favor do Sistema Municipal de Previdência e Assistência
ao Servidor – SIMPAS, a título de Repasse Patronal, nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2005.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de novembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 6 4
“Dispõe sobre a Organização e Atribuições da Superintendência de Meio Ambiente do Departamento Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento – DEMASA e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis em vigor e na forma do art. 26, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
TÍTULO I
DA SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º A Superintendência do Meio Ambiente, vinculada e subordinada ao Departamento Municipal de Meio Ambiente
e Saneamento – DEMASA, criada pela Lei Delegada nº 05, de 28 de fevereiro de 2005, é o órgão executor do Sistema
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e é organizada pelo disposto neste Decreto.
Parágrafo único. No texto, deste instrumento há equivalência entre a expressão “Superintendência do Meio
Ambiente”, e a sigla “SMA” e entre “Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento” e a sigla “DEMASA”.
CAPÍTULO II
Da Finalidade e das Competências
Art. 2º A Superintendência do Meio Ambiente tem por finalidade, elaborar, planejar, organizar, coordenar, executar,
controlar e avaliar a política e a gestão ambiental no Município, com vistas à manutenção dos ecossistemas e do
desenvolvimento sustentável do Município de Barbacena, de forma integrada com os demais órgãos da administração
municipal, competindo-lhe ainda:
I – fomentar e facilitar a integração e parcerias com a administração estadual, federal, organizações não governamentais,
sociedade civil e similares, nacionais e internacionais, integrando o Município aos Sistemas Estadual e Nacional de
Meio Ambiente;
II – planejar, coordenar, executar e avaliar a implementação da Agenda 21 e do Plano Municipal de Meio Ambiente
e de Recursos Naturais no Município de Barbacena;
III – cumprir e fazer cumprir a legislação ambiental existente em nível municipal, estadual, federal e internacional bem
como propor revisões;
IV – estabelecer diretrizes e monitorar, quando pertinente, os padrões de qualidade ambiental no Município;
V – proteger, conservar e promover o meio ambiente, e fiscalizar a sua preservação, sobretudo no tangente à
prevenção e correção da poluição e degradação, incentivando a participação comunitária no planejamento, execução
e vigilância das atividades que visem à proteção ambiental e desenvolvimento sustentável, garantindo as condições
necessárias para que a gestão ambiental no Município ocorra de forma participativa;
VI – elaborar, propor, implementar, executar, fiscalizar e avaliar programas, projetos e ações voltadas para a proteção
e promoção do meio ambiente, dos recursos naturais e desenvolvimento sustentável, ainda, dar suporte técnico,
emitir parecer técnico sobre pedidos de implementação de atividades e analisar os Processos que serão submetidos
ao licenciamento ambiental;
VII – colaborar, elaborar, propor, implementar, executar, fiscalizar e avaliar políticas, programas, projetos e ações
de educação ambiental como processo permanente, integrado e multidisciplinar;
VIII – colaborar e dar suporte técnico ao Conselho Municipal de Meio Ambiente – CODEMA;
IX – analisar, participar e opinar sobre planos, programas e projetos econômicos de cunho ambiental bem como em
obras públicas que interfiram no meio ambiente;
X – propor, elaborar, executar e fiscalizar, de forma integrada e articulada, normas, planos, programas, projetos e
ações de arborização, de implementação de unidades de conservação e seus respectivos planos de manejo,
e, ainda, proteger e conservar o meio ambiente no Município no que concerne às unidades de conservação, áreas
verdes e demais recursos naturais;
XI – elaborar, propor, supervisionar, executar e fiscalizar as atividades e a gestão da política de recursos hídricos
relativas à preservação, conservação e uso múltiplo e sustentável dos recursos hídricos;
XII – assessorar o Município em comitês, consórcios, associações, organizações e outros, relacionados ao meio
ambiente, bem como dar suporte ao processo de planejamento de questões de meio ambiente, participando da
elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, propondo diretrizes
à administração municipal;
XIII – apoiar programas, projetos e ações destinadas ao reconhecimento ambiental, levantamento de fauna e flora,
recuperação e conservação do meio ambiente, estudos para elevação da qualidade ambiental de bacias hidrográficas,
reaproveitamento de resíduos e desenvolvimento de tecnologias mais limpas;
XIV – organizar, manter e disponibilizar de forma sistemática informações ambientais de interesse do Município e
seu Plano Estratégico de Meio Ambiente;
XV – exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III
Das Competências e Funções
Seção I
Da Superintendência de Meio Ambiente
Art. 3º O Superintendente de Meio Ambiente representa a SMA competindo-lhe:
I – quando lhe for determinado, representar o Diretor do DEMASA e a Administração Municipal nas questões relativas
ao meio ambiente;
II – assessorar o Diretor do DEMASA, o Prefeito do Município e os demais órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal em assuntos relativos a meio ambiente;
III – providenciar o atendimento às consultas e requerimentos enviados pela Câmara Municipal e outros, relacionados
a meio ambiente;
IV – encaminhar os assuntos pertinentes às diversas unidades da SMA e articular o fornecimento de apoio técnico
e especializado;
V – cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de Administração do DEMASA e do CODEMA;
VI – fomentar e articular o relacionamento da SMA com os órgãos componentes do Sistema Municipal de Meio

Ambiente Sustentável – SISMAD, de Barbacena, e demais órgãos da Administração Pública Municipal, Estadual,
Federal bem como com organizações fundações, associações e similares do setor público e privado, nacional e
internacional;
VII – gerir a SMA e atuar no controle de seus procedimentos internos, garantindo seu funcionamento e favorecendo
o controle interno e externo de suas atividades bem como requisitar apoio policial para garantir o exercício da
fiscalização;
VIII – coordenar a elaboração do Plano Estratégico da SMA;
IX – exercer outras atividades correlatas.
Seção II
Da Divisão de Educação Ambiental Proteção dos Recursos Naturais e
Desenvolvimento Sustentável
Art. 4° Compete à Divisão de Educação Ambiental, Proteção dos Recursos Naturais e Desenvolvimento Sustentável:
I – elaborar, promover, implantar, executar, coordenar, fiscalizar e avaliar programas, planos, projetos e eventos de
educação e extensão ambiental de interesse do Município, de maneira integrada, permanente e multidisciplinar,
contendo tópicos da agenda 21, Plano Diretor de Limpeza Urbana, coleta seletiva, compostagem, abastecimento de
água, saneamento, mata ciliar, queimadas, assoreamento, reflorestamento, desmatamento, alteração do uso dos
solos, uso de agrotóxicos, licenciamento ambiental e todos os possíveis assuntos ambientais e relacionados;
II – dar apoio técnico na análise de projetos ou processos ambientais públicos ou privados;
III – propor e implementar, de forma integrada, planos, programas, projetos e ações de proteção e promoção das
áreas verdes, das unidades de conservação, dos recursos hídricos, das bacias de mananciais e arborização urbana;
IV – administrar as unidades de conservação instituídas pelo Município implementando seus planos de manejo;
V – desenvolver cursos e outras ações para a capacitação em gestão ambiental, planejar, promover, realizar e difundir
informações, normas, conceitos e tecnologias ambientais e produzir e distribuir material técnico de apoio aos sistemas
municipais de gestão;
VI – planejar, realizar e distribuir material educativo e informativo da SMA;
VII – estimular e apoiar programas, projetos e ações destinadas ao reconhecimento ambiental, levantamento da fauna
e da flora, recuperação e conservação do meio ambiente, reaproveitamento de resíduos e desenvolvimento de
tecnologias limpas e outros;
IX – identificar os recursos naturais do Município, essenciais ao equilíbrio do meio ambiente, compatibilizando as
medidas preservacionistas e conservacionistas com a exploração racional, conforme as diretrizes do desenvolvimento
sustentável;
X – exercer outras atividades correlatas.
Seção III
Da Divisão de Projetos Especiais e Fiscalização Ambiental
Art. 5° À Divisão de Projetos Especiais e Fiscalização Ambiental compete:
I – assessorar o Superintendente de Meio Ambiente e colaborar com o órgão colegiado;
II – organizar, coordenar, realizar e supervisionar eventos e ações não relacionados diretamente com o Programa
de Educação Ambiental;
III – descobrir fontes de recursos e suas diretrizes para elaboração, implantação e execução de projetos, programas
e ações de cunho ambiental no Município;
IV – organizar, realizar, manter e atualizar cadastro e arquivo de leis, decretos, portarias, instruções, tratados,
mapas, imagens, fotografias aéreas, informações técnicas e empreendimentos potencialmente poluidores relacionadas
à questão do meio ambiente e de interesse do município mantendo-os disponíveis;
V – elaborar, apoiar e auxiliar tecnicamente na análise de projetos ou processos ambientais, públicos ou privados;
VI – colaborar na elaboração do Plano Estratégico da SMA;
VII – cumprir, fazer cumprir, aplicar e fiscalizar o cumprimento da legislação ambiental municipal, estadual, federal
e internacional vigente;
VIII – elaborar, cumprir e fazer cumprir o Plano de Fiscalização e o Plano Estratégico da SMA;
IX – atuar de forma articulada e integrada em situações de urgência e emergência ambiental, especialmente em casos
de poluição para interromper e controlar o ato, bem como determinar ao responsável a recuperação ou reparação
cabível;
X – supervisionar as atividades relativas à preservação, conservação e uso sustentável das florestas e da biodiversidade,
aí incluídos os recursos ictiológicos;
XI – exercer outras atividades correlatas.
Seção IV
Da Divisão de Licenciamento Ambiental
Art. 6° Compete às Seções Administrativas:
I – cadastrar e auxiliar tecnicamente na elaboração de projetos ambientais municipais, tais como, RCA, PCA, PRAD,
EIA, PTRF e outros relativos a aterro sanitário, estação de tratamento de esgoto e água, arborização urbana,
minerações, parcelamento de solos florestas urbanas e rurais bacias hidrográficas e afins;
II – sugerir normas técnicas e procedimentos voltados para as atividades impactantes e passíveis de licenciamento
ambiental;
III – promover, realizar e coordenar a pesquisa, o estudo, e o monitoramento de qualidade ambiental, visando
sobretudo a prevenção, a correção da poluição e a degradação ambiental bem como propor prioridades e metas;
IV – propor, desenvolver, promover e realizar pesquisa, estudos, normas, projetos, programas, ações de desenvolvimento
e aplicações associadas aos instrumentos de gestão ambiental;
V – promover e coordenar a análise de propostas de normas ambientais, subsidiar a preparação de atos normativos
relacionados às atividades-fim da SMA e dar suporte ao processo de planejamento da SMA;
VI – propor normas e participar da elaboração de metas, planos programas, projetos e ações articuladas com os
órgãos setoriais do Sistema Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SISMAD;
VII – fomentar o conhecimento das demandas da sociedade por meio de pesquisas, estudos e outras ações e
implantar um centro de referência de informações ambientais como banco de dados para orientação e registro de
referências e experiências;
VIII – estimular a adoção de técnicas avançadas de “marketing”, comunicação e informação com instrumento
sistemático de gestão;
IX – desenvolver e dar suporte técnico a sistemas geo-referenciados, visando a ação de monitoramento, licenciamento
e fiscalização ambiental;
X – realizar a supervisão e análise técnica para o Licenciamento Ambiental Simplificado de atividades definidas como
de pequeno potencial poluidor bem como acompanhar o monitoramento e a fiscalização das atividades licenciadas;
XI – analisar a solicitação e elaborar, quando cabível, a Declaração de Conformidade, Licença Específica para
Exploração Mineral e dar suporte técnico aos órgãos setoriais do SISMAD para a concessão de demais autorizações
administrativas;
XII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de novembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 6 6
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.834, de 29.12.2004, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$186.700,00 (cento e oitenta e seis mil e setecentos reais),
às dotações do Orçamento- Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
041220402.2.005 – Governadoria do Município; Manutenção do Gabinete da Vice-Governadoria
3390.14 – Diárias ..................................................................................................................700,00
020610407.2.134 – Advocacia-Geral do Município; Pagamento de Sentenças Judiciais
3390.91 – Sentenças Judiciais .................................................................................................1.000,00
288410000.0.001 – Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Finanças; Amortização da Dívida Contratada
3290.21 – Juros sobre Dívida por Contrato ................................................................................80.000,00
041220402.2.009 – Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Política Urbana; Ampliação/Manut. Sistema Trânsito
Urbano – Rec. Multa
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente ...........................................................................99.000,00
123661206.2.088 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção Programa Atend. Educação Jovens
e Adultos
3390.30 – Material de Consumo ................................................................................................5.700,00
082420801.2.102 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Manutenção Coord. Apoio/Promoção Pessoa
c/Deficiência
3390.14 – Diárias ..................................................................................................................300,00
Total................................................................................................................................186.700,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações
das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:

041220402.2.004 – Governadoria do Município; Manutenção da Governadoria
3390.39 – Outros Serviços Terceiros ..............................................................................................700,00
021220407.2.073 – Advocacia-Geral do Município; Manutenção de Convênios com o Poder Judiciário
3390.39 – Outros Serviços Terceiros .........................................................................................1.000,00
288410000.0.001 – Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Finanças; Amortização da Dívida Contratada
3290.22 – Outros Encargos Dívida por Contrato ..........................................................................80.000,00
288430000.0.002 – Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Finanças; Amortização da Dívida por Contrato
4690.71 – Principal Dívida Contratada Resgatado .......................................................................99.000,00
123661206.2.088 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção Programa Atend. Educação Jovens
e Adultos
3390.36 – Serviços de Pessoa Física ...........................................................................................1.000,00
123661206.2.088 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção Programa Atend. Educação Jovens
e Adultos
3390.39 – Outros Serviços Terceiros ..............................................................................................1.000,00
123661206.2.089 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Formação Pedagógica Docentes –
FNDE
3390.39 – Outros Serviços Terceiros ...............................................................................................700,00
123661206.2.121 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Capacitação Professores Jovens e
Adultos
3390.30 – Material de Consumo ..................................................................................................1.000,00
123661206.2.121 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Capacitação Professores Jovens e
Adultos
3390.36 – Serviços de Pessoa Física ...........................................................................................1.000,00
123661206.2.121 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Capacitação Professores Jovens e
Adultos
3390.39 – Outros Serviços Terceiros ............................................................................................1.000,00
082420801.2.102 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Manutenção Coord. Apoio/Promoção Pessoa
c/Deficiência
3390.30 – Material de Consumo ..................................................................................................300,00
Total................................................................................................................................186.700,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 6 8
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.834, de 29.12.2004, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$4.920,00 (quatro mil novecentos e vinte reais), às dotações
do Orçamento- Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
041220402.1.094 – Governadoria do Município; Aquisição Equip. e Material Permanente da Governadoria
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente..........................................................................1.300,00
041220402.2.004 – Governadoria do Município; Manutenção da Governadoria
3390.14 – Diárias ....................................................................................................................2.500,00
041220402.2.004 – Governadoria do Município; Manutenção da Governadoria
3390.14 – Diárias .......................................................................................................................420,00
123611202.2.041 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção do Ensino Fundamental – Recurso
Próprio
3390.39 – Outros Serviços Terceiros ..............................................................................................700,00
Total ..................................................................................................................................4.920,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações
das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme as seguintes discriminações:
041220402.2.004 – Governadoria do Município; Manutenção da Governadoria
3390.31 – Premiações Culturais, Artísticas .......................................................................................299,00
041220402.2.004 – Governadoria do Município; Manutenção da Governadoria
3390.36 – Serviços de Pessoa Física .............................................................................................121,00
041220402.2.005 – Governadoria do Município; Manutenção do Gabinete da Vice-Governadoria
3390.30 – Material de Consumo .....................................................................................................700,00
041220402.2.005 – Governadoria do Município; Manutenção do Gabinete da Vice-Governadoria
3390.39 – Outros Serviços Terceiros ........................................................................................1.000,00
041220402.2.068 – Governadoria do Município; Apoio a Festividades, Recepções e Homenagens
3390.31 – Premiações Culturais, Artísticas ..................................................................................500,00
041220425.2.117 – Governadoria do Município; Manutenção Convênios c/Órgãos Federal/Estadual e Munic.
3390.39 – Outros Serviços Terceiros .............................................................................................650,00
041220402.2.094 – Governadoria do Município; Manut. Atividades Assessoria Esp. Fomento Econômico
3390.14 – Diárias ..................................................................................................................650,00
041220402.2.094 – Governadoria do Município; Manut. Atividades Assessoria Esp. Fomento Econômico
3390.30 – Material de Consumo ............................................................................................1.000,00
Total.................................................................................................................................4.920,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 7 0
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.834, de 29.12.2004, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$1.466.200,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e seis
mil e duzentos reais), às dotações do Orçamento- Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
041221102.2.012 – Governadoria do Município; Pagamento de Pessoal da Governadoria
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado .........................................................................3.300,00
041221102.2.012 – Governadoria do Município; Pagamento de Pessoal da Governadoria
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................................................61.500,00
041221102.2.012 – Governadoria do Município; Pagamento de Pessoal da Governadoria
3190.13 – Obrigações Patronais ..............................................................................................4.400,00
041221102.2.013 – Governadoria do Município; Pagamento Pessoal da Vice-Governadoria
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................................................21.500,00
041221102.2.013 – Governadoria do Município; Pagamento Pessoal da Vice-Governadoria
3190.13 – Obrigações Patronais ...............................................................................................1.600,00
021221102.2.002 – Advocacia-Geral do Município; Pagamento Pessoal
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................................................17.000,00
041231102.2.024 – Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Finanças; Pagamento Pessoal Secretaria
Municipal de Planejamento
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ............................................................................5.500,00
041221102.2.015 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Pagamento Pessoal Sec. Mun.
Adm. e Recursos Humanos
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ...........................................................................12.300,00
041221102.2.015 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Pagamento Pessoal Sec. Mun.
Adm. e Recursos Humanos
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas ...............................................................................140.500,00
092710901.2.031 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Pagamento de Inativos e Pensionistas
do IPSEMG
3190.01 – Aposentadoria e Reformas ...................................................................................183.000,00
092710901.2.031 – Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Pagamento de Inativos e Pensionistas
do IPSEMG
3190.03 – Pensões ...............................................................................................................22.700,00
041221102.2.019 – Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Política Urbana; Pagamento Pessoal Sec. Mun. InfraEstrutura e Pol. Urbana
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3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ..........................................................................11.500,00
041221102.2.019 – Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Política Urbana; Pagamento Pessoal Sec. Mun. InfraEstrutura e Pol. Urbana
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas ............................................................................186.100,00
154512602.2.139 – Secretaria Municipal Infra-Estrutura e Política Urbana; Manutenção de Vias Urbanas
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ...........................................................................3.600,00
121220402.2.034 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção do Pré-Vestibular Cidadão
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ..........................................................................1.400,00
121221102.2.036 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Pagamento Pessoal Sec. Mun. Educação e
Esportes
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ...........................................................................46.000,00
123611102.2.039 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Pagamento Pessoal Ensino Fundamental – Rec.
Próprio
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ........................................................................213.000,00
123611102.2.040 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Pagamento Pessoal Ensino Fundamental – Rec.
FUNDEF
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas ..................................................................................373.500,00
123651102.2.049 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Pagamento Pessoal Programa Educação Infantil
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ..........................................................................1.500,00
201221102.2.056 – Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pagamento Pessoal Sec. Mun.
Agric., Pec. e Abastecimento
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ............................................................................4.900,00
201221102.2.056 – Secretaria Municipal Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Pagamento Pessoal Sec. Mun.
Agric., Pec. e Abastecimento
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas ...............................................................................52.200,00
041221102.2.028 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Pagamento Pessoal Sec. Mun. Desenvolvimento
Social
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ...........................................................................12.100,00
041221102.2.028 – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Pagamento Pessoal Sec. Mun. Desenvolvimento
Social
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas ....................................................................................10.700,00
041221102.2.017 – Sec. Mun. Governo, Coord. Política e Gestão Estratégica; Pagamento Pessoal Atividades de
Gestão Estratégica
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado .............................................................................12.300,00
041221102.2.017 – Sec. Mun. Governo, Coord. Política e Gestão Estratégica; Pagamento Pessoal Atividades de
Gestão Estratégica
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas .................................................................................57.900,00
041221102.2.017 – Sec. Mun. Governo, Coord. Política e Gestão Estratégica; Pagamento Pessoal Atividades de
Gestão Estratégica
3190.13 – Obrigações Patronais ...............................................................................................6.200,00
Total............................................................................................................................1.466.200,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações
das dotações do Orçamento Programa vigente, conforme discriminadas, e os provenientes do excesso de arrecadação,
de acordo com o art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64, no valor de R$1.164.400,00 (um milhão, cento
e sessenta e quatro mil e quatrocentos reais):
041220402.2.004 – Governadoria do Município; Manutenção da Governadoria
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ....................................................................................1.500,00
041220402.2.069 – Governadoria do Município; Participação em Associações de Municípios
3390.41 – Contribuições .....................................................................................................20.000,00
041220402.2.137 – Governadoria do Município; Manutenção do Geoprocessamento e Plano Diretor
3390.35 – Serviços de Consultoria ...........................................................................................2.700,00
041220402.2.137 – Governadoria do Município; Manutenção do Geoprocessamento e Plano Diretor
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ....................................................................................1.900,00
041220402.2.137 – Governadoria do Município; Manutenção do Geoprocessamento e Plano Diretor
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente ..........................................................................1.000,00
041221102.2.013 – Governadoria do Município; Pagamento Pessoal da Vice-Governadoria
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado .............................................................................500,00
041221102.2.013 – Governadoria do Município; Pagamento Pessoal da Vice-Governadoria
3190.09 – Salário Família .........................................................................................................100,00
041221102.2.013 – Governadoria do Município; Pagamento Pessoal da Vice-Governadoria
3190.16 – Outras Despesas Variáveis .........................................................................................400,00
021220402.2.001 – Advocacia-Geral do Município; Manutenção das Atividades do Órgão
3390.14 – Diárias ....................................................................................................................300,00
021220402.2.001 – Advocacia-Geral do Município; Manutenção das Atividades do Órgão
3390.36 – Serviços de Pessoa Física .........................................................................................1.800,00
021220402.2.001 – Advocacia-Geral do Município; Manutenção das Atividades do Órgão
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros .....................................................................................2.000,00
021220402.2.001 – Advocacia-Geral do Município; Manutenção das Atividades do Órgão
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente ............................................................................900,00
021221102.2.002 – Advocacia-Geral do Município; Pagamento Pessoal
3190.13 – Obrigações Patronais ...............................................................................................3.000,00
041230412.2.022 – Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Finanças; Manut. Sec. Mun. Planejamento,
Orçamento e Finanças
3390.35 – Serviços de Consultoria ................................................................................................2.100,00
041231102.2.024 – Secretaria Municipal Planejamento, Orçamento e Finanças; Pagto Pessoal Sec. Mun. Planejamento,
Orç. e Finanças
3190.13 – Obrigações Patronais .............................................................................................25.000,00
041221102.2.019 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Pagto Pessoal Sec. Mun. InfraEstrutura e Pol. Urbana
3190.13 – Obrigações Patronais ..............................................................................................6.000,00
041820811.2.076 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Manutenção Prog. Atend. Situações
Emergenciais
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ...................................................................................1.000,00
154512602.1.057 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Construção de Pontes/Viadutos
4490.51 – Obras e Instalações .................................................................................................5.000,00
154512602.1.147 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Abertura e Pavimentação de Vias
Urbanas
4490.51 – Obras e Instalações ..............................................................................................67.800,00
154512602.2.130 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Programa de Recuperação de Pontes
e Viadutos
3390.30 – Material de Consumo ............................................................................................17.800,00
175121702.2.054 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Manutenção Programa Drenagem
Águas Pluviais - Urbano
3390.30 – Material de Consumo .............................................................................................19.000,00
267822007.2.065 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Manutenção Programa Recuperação
Estradas e Pontes
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ..................................................................................60.000,00
278122703.1.066 – Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana; Construção de Quadras de Esportes
4490.51 – Obras e Instalações .................................................................................................1.000,00
123611202.1.023 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Aquisição Equipamento Mat. Permanente Verba
QESE
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente ............................................................................500,00
123611202.1.025 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Reforma/Ampliação Escolas Municipais Verba
QESE
4490.51 – Obras e Instalações ...............................................................................................19.500,00
123611202.2.041 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção do Ensino Fundamental – Recurso
Próprio
3390.32 – Material de Distribuição Gratuita ...............................................................................5.000,00
123611202.2.041 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção do Ensino Fundamental – Recurso
Próprio
3390.33 – Passagens e Locomoção ..........................................................................................3.000,00
123611202.2.041 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção do Ensino Fundamental – Recurso
Próprio
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente .........................................................................2.000,00
123611202.2.083 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Manutenção do Programa PDDE-FNDE
3390.43 – Subvenções Sociais .............................................................................................10.000,00
123611202.2.084 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Cursos Educação Especial Semestrais
3390.36 – Serviços de Pessoa Física .......................................................................................3.500,00
123611202.2.084 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Cursos Educação Especial Semestrais
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ....................................................................................3.500,00
123611202.2.120 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Aquis. Mat. Didático Pedagógico e
Esportivo
3390.30 – Material de Consumo ............................................................................................2.000,00
123611202.2.120 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Aquis. Mat. Didático Pedagógico e
Esportivo
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ...................................................................................3.000,00
123611202.2.120 – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Programa Aquis. Mat. Didático Pedagógico e
Esportivo
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente .........................................................................2.000,00
041220402.2.094 – Governadoria do Município; Manutenção Ativ. Assessoria Esp. Fomento Econômico
3390.33 – Passagens e Locomoção ..........................................................................................100,00
041220402.2.094 – Governadoria do Município; Manutenção Ativ. Assessoria Esp. Fomento Econômico
3390.36 – Serviços de Pessoa Física .......................................................................................600,00
041220402.2.094 – Governadoria do Município; Manutenção Ativ. Assessoria Esp. Fomento Econômico
3390.41 – Contribuições ........................................................................................................300,00
041221102.2.018 – Governadoria do Município; Pagamento Pessoal Ass. Especial Fomento Econômico
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado ..........................................................................500,00
221222201.1.053 – Governadoria do Município; Desapropriação/Ampliação e Const. Melhoria no D. I.
4490.61 – Aquisição de Imóveis .............................................................................................1.000,00
221222201.1.083 – Governadoria do Município; Ampliação e Melhorias no Distrito Industrial
4490.51 – Obras e Instalações .................................................................................................500,00
221222201.1.083 – Governadoria do Município; Ampliação e Melhorias no Distrito Industrial

4490.52 – Equipamentos e Material Permanente ..........................................................................500,00
221222201.2.098 – Governadoria do Município; Manutenção do Distrito Industrial
3390.35 – Serviços de Consultoria .........................................................................................1.000,00
041221102.2.014 – Advocacia-Geral do Município; Pagamento Pessoal de Consultorias
3190.13 – Obrigações Patronais .............................................................................................2.500,00
Total............................................................................................................................301.800,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 7 1
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.834, de 29.12.2004, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Especial da ordem de R$150,00 (cento e cinqüenta reais), destinado à cobertura de
complementação de despesas com pagamento de Termo de Ajuste com o Município de Ibertioga, Município de Santa
Rita do Ibitipoca e Associação dos Municípios da Microrregião da Mantiqueira – AMMA, conforme Lei Municipal nº
3.886, de 19 de outubro de 2005, com a seguinte discriminação:
267822007.2.151 – Manutenção de Termo de Ajuste com Municípios e AMMA – Conforme Lei nº 3.886, de 19.10.2005
3360.41 – Contribuições..........................................................................................................150,00
Total..................................................................................................................................150,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Especial ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da tendência de
excesso de arrecadação, conforme previsto no artigo 43, § 1º, II, da Lei Federal nº 4.320/64.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 15 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 5 7 1
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 3.834, de 29.12.2004, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$40.000,00 (quarenta mil reais), às dotações do OrçamentoPrograma do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - DEMASA, conforme discriminações:
041220402.2.101 – Administração; Manutenção Atividades da Administração
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros ..................................................................................20.000,00
175121701.2.507 – Abastecimento de Água; Manutenção das Atividades do Abastecimento de Água
3390.30 – Material de Consumo.............................................................................................20.000,00
Total..............................................................................................................................40.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação da
dotação do Orçamento Programa do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - DEMASA, conforme
discriminação:
175121701.2.604 – Sistema de Esgoto; Manutenção das Atividades do Sistema de Esgoto
3390.30 – Material de Consumo...........................................................................................40.000,00
Total...............................................................................................................................40.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de agosto de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L Nº 5. 6 8 8
“Dispõe sobre a atualização da Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena - UFMB, e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis vigentes, em especial com o disposto no art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº 3.863, de 27 de julho de 2005, e na
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º A Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena – UFMB instituída pela Lei nº 3.863, de 27 de julho de
2005, fica reajustada em 5,88% (cinco vírgula oitenta e oito por cento), a partir de 1º de janeiro de 2006.
Art. 2º Ficam autorizados os procedimentos legais atinentes à atividade tributária e afins do Município de Barbacena,
necessários à adoção do novo valor da UFMB.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 7 0 4
“Dispõe sobre prorrogação de prazos para a execução orçamentária do Exercício de 2005 e dá providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições e considerando a ocorrência de fatos
administrativos de transferências de recursos da União e do Estado, bem como a obrigatoriedade de registros na
execução orçamentária do exercício;
D E C R E T A:
Art. 1º Ficam prorrogados até o dia 30 (trinta) de dezembro de 2005, inclusive, os prazos para os procedimentos
orçamentários, financeiros e patrimoniais fixados pelo Decreto Municipal nº 5669/2005 para os órgãos da Administração
Direta e Indireta do Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................
D E C R E T O M U N I C I P A L N º 5. 6 8 6
“Dispõe sobre a Organização e Atribuições da Assessoria de Meio Ambiente do Departamento Municipal de Meio
Ambiente e Saneamento – DEMASA e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis em vigor e na forma do art. 26, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1° A Assessoria de Meio Ambiente tem por finalidade assessorar tecnicamente a Direção do Departamento
Municipal de Meio Ambiente e Saneamento - DEMASA em todos os assuntos relativos à sua área de competência,
sobretudo na criação, organização, implementação, coordenação e supervisão da política de meio ambiente competindolhe:
I – elaborar estudos e preparar informações de sua área de competência por solicitação do Diretor;
II – assessorar na proposição, supervisão, desenvolvimento e implementação de normas, diretrizes, políticas, planos
e programas de uso e da qualidade de conservação e de proteção do meio ambiente, da biodiversidade e dos recursos
naturais renováveis;
III – assessorar na promoção e avaliação da aplicação da gestão integrada da qualidade ambiental, especialmente
o gerenciamento de bacia hidrográfica, o planejamento ambiental em sistemas urbanos, agroecossistemas e
sistemas naturais sobre pressão da ocupação humana;
IV – assessorar e propor diretrizes de integração e difusão de atividades de monitoramento da qualidade ambiental
no Município, dos recursos hídricos, do ar, do solo, da fauna, da flora e outros;
V – assessorar na análise de normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e
essencial à sadia qualidade de vida bem como propô-las;
VI – assessorar na promoção e aplicação da legislação e das normas específicas de meio ambiente e recursos
naturais, bem como nas ações voltadas para a proteção ambiental;
VII – elaborar instrumentos jurídicos atinentes à sua competência;
VIII – interpretar os atos normativos a serem cumpridos pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
- DEMASA relativos à sua área de competência;
IX – fornecer à Advocacia-Geral do Município e Assessoria Jurídica do DEMASA subsídios e elementos em sua área
de competência, que possibilitem a defesa do Município em juízo, bem como a defesa dos atos do Diretor e de outras
autoridades da Administração Municipal;
X – exercer outras atividades correlatas.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de dezembro de 2005;
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
P O R T A R I A N º 1 1. 0 2 6 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena, e considerando despacho da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, às fls. 70 do
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Processo Funcional nº 5.076/1999; R E S OL V E: CONCEDER licença sem vencimentos para tratar de interesse
particular à servidora Ana Lúcia Lelis Duarte Zanetti, ocupante do Cargo Público de Professora P-5, do Quadro do
Magistério Público Municipal, com efeito retroativo a 31 de outubro de 2005, em conformidade com o Requerimento
nº 002572/2005. Barbacena, 26 de dezembro de 2005. Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
P O R T A R I A N º 1 1. 0 2 7 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de
seu cargo, em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena, e considerando despacho da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, às fls. 28 do
Processo Funcional nº 6.132/2002; R E S OL V E: CONCEDER licença sem vencimentos para tratar de interesse
particular à servidora Lucimara de Fátima Marugeiro, ocupante do Cargo Público de Professora P-1, do Quadro do
Magistério Público Municipal, com efeito retroativo a 16 de novembro de 2005, em conformidade com o Requerimento
nº 002547/2005. Barbacena, 26 de dezembro de 2005. Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único
da Constituição Municipal e eu, Amarílio Augusto de Andrade, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº 683/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Instituto Padre Mestre
Corrêa e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Instituto Padre Mestre Corrêa.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro ao
Instituto, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de atendimento a crianças carentes, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 054/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 662/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena, através do Fundo Municipal da
Criança e do Adolescente e a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Barbacena e dá outras providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena, através do Fundo Municipal da Criança
e do Adolescente e a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Barbacena.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, através de repasse de recursos
provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para custeio de serviços de
assistência social ou educativa, proteção da infância e formação moral e cívica da juventude.
Art. 3º A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 06 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 026/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 663/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Fundação Presidente
Antônio Carlos – FUPAC, mantenedora da Universidade Presidente Antônio Carlos e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Fundação Presidente Antônio Carlos
– FUPAC, mantenedora da Universidade Presidente Antônio Carlos.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando a realização de pesquisas
ambientais e o desenvolvimento de atividades relacionadas ao meio ambiente.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 034/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 664/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Barbacena - APAE e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Barbacena – APAE.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à APAE,
através de repasse feito pelo Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, como depositário e repassador de
recursos provenientes de contribuição de pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou internacionais, de acordo com a
Lei Municipal nº. 3838/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 035/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 665/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Barbacena - APAE e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais de Barbacena – APAE.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à APAE,
através de repasse de recursos provenientes de transferências do Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos
do Fundo Nacional de Assistência Social, para custeio de serviços de prestação continuada, para atendimento e apoio
às pessoas portadoras de deficiência.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 036/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 666/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Fundação João XXIII de
Amparo ao Menor e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Fundação João XXIII de Amparo
ao Menor.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Fundação, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de formação sócio-educativa de menores carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
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Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 037/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 667/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Instituto Mauro e Alcides
Ferreira e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Instituto Mauro e Alcides Ferreira.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro ao
Instituto, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de ações de apoio a pessoas carentes da terceira idade, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 038/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 668/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e as Obras Passionistas São
Paulo da Cruz e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e as Obras Pensionistas São Paulo
da Cruz.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de formação sócio-educativa de menores carentes de ambos os sexos.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 039/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 669/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Instituto Onda Gomes e
dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Instituto Onda Gomes.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro ao
Instituto, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de formação sócio-educativa de menores carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 040/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 670/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Núcleo Regional de
Barbacena de Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Núcleo Regional de Barbacena de
Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro ao Núcleo,
através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social, para custeio
de serviços assistenciais a pessoas portadoras de neoplasia maligna, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 041/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 671/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e as Obras Sociais Santo
Antônio e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e as Obras Sociais Santo Antônio.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de amparo a crianças, idosos, assistência às famílias e integração social.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 042/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 671/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e as Obras Sociais Santo
Antônio e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e as Obras Sociais Santo Antônio.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de amparo a crianças, idosos, assistência às famílias e integração social.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 10 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 042/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 673/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Coral Araújo de Barbacena
- CAB e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Coral Araújo de Barbacena – CAB.

Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro ao Coral,
através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para
custeio de serviços de atendimento a crianças carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 044/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 674/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Instituto José Luiz Ferreira
e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Instituto José Luiz Ferreira.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro ao
Instituto, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de formação sócio-educativa de pessoas carentes do Município, com Programa de Esporte, Lazer e
cursos diversos, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 045/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 675/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Inspetoria São João Bosco
e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Inspetoria São João Bosco.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Inspetoria, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de formação sócio-educativa de menores carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 046/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 676/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação Família de Maria
e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação Família de Maria.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Associação, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de educação e assistência social.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 047/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 677/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação Promoção e
Vida e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação Promoção e Vida.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Associação, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de assistência social.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 048/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 678/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação Creche Escola
Irmãos do Caminho e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação Creche Escola Irmãos
do Caminho.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Associação, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de atendimento a crianças carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 049/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 679/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Casa do Velho Amigo e dá
outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Casa do Velho Amigo.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
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para custeio de serviços assistenciais a pessoas idosas ou pobres do Município, na forma da Lei Municipal nº. 3841/
05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 050/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 680/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Lar Frederico Ozanan e dá
outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Lar Frederico Ozanan.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de serviços de assistência social a idosos, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 051/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 681/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Confraria das Mães Cristãs
de Barbacena e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Confraria das Mães Cristãs de
Barbacena.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de serviços de assistência social a idosas carentes, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 052/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 682/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a União das Associações pela
Vida e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a União das Associações pela Vida.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de serviços de assistência social a famílias carentes, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 053/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº661/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Fundação de Apoio à
Pesquisa, Ensino e Extensão da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena Diaulas Abreu - FAPE e dá outras
providências.”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Fundação de Apoio à Pesquisa,
Ensino e Extensão da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena Diaulas Abreu – FAPE.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, na promoção e desenvolvimento
do esporte, através do repasse de recursos financeiros para custeio das despesas com alimentação dos atletas de
Barbacena, durante a realização da 2ª etapa dos jogos do Interior de Minas Gerais, em Conselheiro Lafaiete.
Art. 3º A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o artigo 1º passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 06 de janeiro de 2006,
163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 024/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 684/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação Regional de
Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena – ASDEF e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação Regional de Pessoas
Portadoras de Deficiência de Barbacena – ASDEF .
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Associação, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de serviços assistenciais a pessoas portadoras de deficiência, na forma da Lei Municipal nº. 3841/05.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 055/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 685/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Creche Santo Antônio e
dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Creche Santo Antônio.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à Creche,
através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos
do Fundo Nacional de Assistência Social, para custeio de serviços de assistência social a crianças carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
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para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 056/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 686/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Creche Santo Antônio e
dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Creche Santo Antônio.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à Creche,
através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para
custeio de serviços de assistência social a crianças carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 057/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 687/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Organização Assistencial
Popular e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Organização Assistencial Popular.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Organização, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de serviços de apoio e aperfeiçoamento dos governos municipais e desenvolvimento social dos cidadãos.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 058/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 688/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação Barbacenense
de Ação contra AIDS – ABAA e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação Barbacenense de Ação
contra AIDS – ABAA.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Associação, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
para custeio de trabalhos de prevenção ao contágio pelo HIV e apoio aos portadores de HIV/AIDS, assim como às
suas respectivas famílias, de acordo com suas disponibilidades.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 059/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 689/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e as Obras Sociais Fé e Alegria
e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e as Obras Sociais Fé e Alegria.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente, para custeio de serviços de assistência social.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 060/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 690/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e as Obras Sociais Fé e Alegria
e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e as Obras Sociais Fé e Alegria.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando apoio financeiro à
Entidade, através de repasse de recursos provenientes de transferência do Fundo Municipal de Assistência Social,
oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social, para custeio de serviços de assistência social a crianças carentes.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 061/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 691/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação dos Municípios
da Microrregião da Mantiqueira - AMMA e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação dos Municípios da
Microrregião da Mantiqueira – AMMA.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, para a realização de serviços
em vias urbanas, estradas municipais e vicinais no Município de Barbacena, através de realização, pela AMMA, da
prestação de serviços de 200 horas de motoniveladora, e o repasse pelo Município, de recursos financeiros.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 064/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 692/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Olimpic Club e dá outras

providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Olimpic Club.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a concessão de contribuição social ao Clube para implementação de
atividades esportivas da entidade no exercício corrente, o qual estará representando Barbacena no Campeonato
Mineiro de Futebol da 1ª.Divisão – Módulo II.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 065/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 693/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Padre Brito e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Padre Brito.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é o estabelecimento de bases de cooperação, visando a consecução de
objetivos da Associação, tais como o desenvolvimento comunitários, a integração entre os moradores, realização
de atividades sócio-econômicas, culturais, desportivas e assistenciais, através do repasse, pelo Município, de
recursos financeiros para custeio das despesas decorrentes da execução de tais objetivos.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 067/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 694/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e as Obras Passionistas São
Paulo da Cruz e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e as Obras Passionistas São Paulo
da Cruz.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando o atendimento à Escola
Municipal “Sebastião Francisco do Vale”, oferecendo reforço pedagógico nas disciplinas de Português e Matemática,
manutenção e conservação do imóvel, com a cessão de servidores do Município, preferencialmente efetivos, em
instalações cedidas pela Entidade.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 068/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 695/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Coral Araújo de Barbacena
- CAB e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Coral Araújo de Barbacena – CAB.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, na formação sócio-educativa
de menores carentes de ambos os sexos, atendidos pela Entidade, através da Creche Lar Escola “Pequeno Marcos”,
mediante a cessão, pelo Município, de três monitores e um servente pertencentes ao Quadro da Secretaria Municipal
de Educação Esportes.
Art. 3º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006, 164º ano da
Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 069/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 696/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Geris e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, visando a cessão de espaço
físico e materiais, para a instalação e funcionamento do Juizado de Conciliação em Escolas Municipais do Município
de Barbacena, com o intuito de prestar atendimento à coletividade.
Art. 3º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
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Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 071/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 697/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Tribunal Regional Eleitoral de
Minas Geris e dá outras providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Tribunal Eleitoral de Minas Gerais.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a cooperação mútua entre as partes para prestação de serviços e outras
atividades inerentes a realização do Referendo 2005, junto à 23ª Zona Eleitoral.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 072/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 698/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e a Fundação de Apoio à
Pesquisa, Ensino e Extensão da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena “Diaulas Abreu” – FAPE e dá outras
providências”
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e a Fundação de Apoio à Pesquisa,
Ensino e Extensão da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena “Diaulas Abreu” – FAPE
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, objetivando a realização do Fórum
de Apresentação do Plano Decenal Municipal de Educação de Barbacena.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena prestará contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite
para execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 073/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 699/2006
“Dispõe sobre aprovação de Convênio celebrado entre o Município de Barbacena/MG e o Clube da Melhor Idade
Sonhos Dourados e dá outras providências”.
Art. 1º. Fica aprovado o Convênio celebrado entre o Município de Barbacena e o Clube da Melhor Idade Sonhos
Dourados.
Art. 2º. O objetivo do referido convênio é a conjugação de esforços entre as partes, para incentivar atividades
atinentes à promoção humana de pessoas com idade acima de 50 (cinqüenta) anos, em suas necessidades básicas,
sociais e assistenciais.
Art. 3º. A Prefeitura Municipal de Barbacena contas no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data limite para
execução do objeto do convênio.
Art. 4º. O convênio de que trata o art. 1º., passa a fazer parte integrante do presente Decreto Legislativo, inclusive
para publicação na íntegra.
Art. 5º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº 074/05 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº 305/2006
“Autoriza a Mesa da Câmara Municipal a realizar a transferência de sua sede”
A Presidência da Câmara Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso IV da Constituição do
Município de Barbacena, promulga a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º. Fica autorizada a transferência da sede da Câmara Municipal de Barbacena, de acordo com a Resolução nº.
266, Regimento Interno da Câmara, seção I, § 2º., inciso II.
Art. 2º Os gabinetes dos vereadores poderão continuar funcionando nos seus respectivos endereços, desde que assim
se manifeste o vereador.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 12 de janeiro de 2006,
164º. ano da Revolução Liberal, 76º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente
(Projeto de Resolução nº. 005/05 – Autoria Mesa Diretora da Câmara)
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
................................................................................................................................................
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Almoço comunitário
O Governo Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento
Social, realizou um almoço comunitário no bairro Nove de Março, no
último sábado,14, na Escola Municipal Tony Marcos de Andrade,
reunindo os moradores, sobretudo as crianças.
Para os moradores, esta é uma iniciativa que representa muito, pois é
uma grande confraternização da comunidade, afirmou a diretora da
escola, Adele Márcia Costa Paiva. Um outro aspecto positivo é o fato de
atrair as crianças, como destacou a presidente da Associação Comunitária
Amigos e Moradores, Angélica Ribeiro Pereira.
O secretário de Desenvolvimento Social, Fernando Maluf, lembrou
que tiveram vários parceiros para realizar o evento, sobretudo os
produtores de hortifrutigranjeiros do Ceasa. O almoço reuniu, além da
comunidade local secretários e vereadores.

Campeonato varzeano
começa em fevereiro
O Campeonato Varzeano de
Futebol, pela primeira vez será
organizado pela Liga de Desportos
de Barbacena (LDB), em parceria
com o Governo Municipal, através
da Superintendência de Desenvolvimento do Esporte e Lazer e reunirá
clubes de bairros do município,
tendo como maior atrativo, a garantia de cinco vagas para a disputa
da 2ª divisão do Campeonato
Amador a ser disputado no segundo
semestre.
As inscrições para o varzeano
vão até o dia 20 e a expectativa do
presidente da liga, Paulo Sérgio de
Oliveira, é reunir cerca de 30 times
na disputa. A LDB irá planejar a
tabela e o regulamento da competição, que tem início marcado
para a primeira quinzena de fevereiro. Os jogos acontecerão apenas
aos domingos e serão realizados em
dez campos da cidade, que passarão por melhorias até a abertura
do campeonato.
A realização do torneio, segundo Paulo Sérgio, só é possível
graças ao apoio do Governo
Municipal. “Barbacena tem um
passado de glórias no esporte e hoje
quase não se fala em futebol aqui.
O apoio do Poder Público e da
iniciativa privada é fundamental
para a realização de torneios
expressivos”, disse ele, destacando
que o campeonato varzeano servirá
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Paulo Sérgio de Oliveira e Martim Andrada: parceria
em nome do esporte barbacenense

como alavanca para a liga, os clubes
filiados e o esporte como um todo.
O Governo Municipal ficou responsável pela parte financeira do torneio,
estimada em R$ 18 mil. Neste valor, estão
as melhorias dos campos, as inscrições
de clubes e atletas e as despesas com a
arbitragem, por exemplo. A parceria
envolve ainda a organização do
campeonato amador, tanto da 1ª quanto
da 2ª divisão e dos campeonatos da
categoria de base (mirim, infantil, juvenil
e júnior), que reunirão crianças a partir
dos 12 anos. A liga organiza ainda a
Copa do Trabalhador, que terá início em
março e este ano está em sua terceira
edição.
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O almoço reuniu várias crianças e moradores do bairro Nove de Março

Demasp ganhará nova sede
O Departamento Municipal de Saúde Pública (Demasp) passará a funcionar
em nova sede que fica no bairro Floresta, no complexo da Fhemig, e centralizará
toda a administração do órgão que, atualmente, é espalhada em vários prédios,
o que dificulta a sua administração e exige gastos maiores com aluguéis e
sistema burocrático, segundo o diretor do Demasp, Luiz Fernando Freesz.
A sede do Demasp ocupará o Pavilhão A da Fhemig, que está sendo todo
reformado. O prédio, com 3600m2 de área construída, ganhou oito novos
banheiros e 14 salas, além de garagem para 30 veículos. As obras começaram
no início de dezembro. A mudança do Demasp faz parte da moderna estratégia
administrativa do Governo Municipal.

