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Barbacena é destaque na mídia nacional
AVANÇOS NO SETOR DE SAÚDE MENTAL E AUMENTO NA PRODUÇÃO
E EXPORTAÇÃO DE ROSAS COLOCAM CIDADE NA IMPRENSA DO PAÍS - PÁGINAS 3 e 7

Direitos da criança
e do adolescente
em pauta
Defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes e promover políticas
públicas para este fim. Estes foram os
principais objetivos da III Conferência
Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
PÁGINA 2

Minas Gerais recebe
dom Geraldo Lyrio
Secretaria de Governo / César Carneiro

PÁGINA 8

A arte das peças
de mármore
do cemitério
da Boa Morte

Durante todo o mês de julho, o Governo
Municipal, através da Superintendência
de Trânsito e Transportes (Sutrans), estará dando continuidade ao Projeto Escola, iniciado no ano passado, com a
implantação de placas de advertência de
área escolar e redução de velocidade em
30 Km/h.
PÁGINA 4

O Conselheiro do Tribunal de Contas de
Minas Gerais, Antônio Carlos Andrada
foi homenageado na Câmara Municipal
de Belo Horizonte.
PÁGINA 6

Os novos equipamentos, estimados em
R$ 40 mil, foram obtidos graças a uma
indicação à Emenda Saúde 2007, feita
pelo deputado federal Bonifácio Andrada, em articulação com o deputado estadual Lafayette Andrada.
PÁGINA 6

Governo em Ação

Governo retoma
Projeto Escola

Barbacenense
recebe título
de Cidadão
Honorário de BH

Cidade terá novos
equipamentos
para o PSF

Secretaria de Governo / Sérgio Cardoso Ayres

O prefeito Martim Andrada participou da solenidade de posse de
dom Geraldo Lyrio à frente da Arquidiocese de Mariana. O evento aconteceu no dia 23 de junho e uma grande comitiva de barbacenenses esteve presente às festividades.
PÁGINA 5

PÁGINA 12
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III Conferência Municipal e a V Conferência Regional dos Direitos da Criança
e do Adolescente discutem novas políticas de proteção aos jovens
Secretaria de Governo / César Carneiro

Defender e garantir os direitos das crianças e adolescentes e promover políticas
públicas para este fim. Estes
foram os principais objetivos
da III Conferência Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente, realizada na
quinta-feira, 21, no auditório
do Campus São José da Universidade Presidente Antônio
Carlos (Unipac). O evento foi
promovido pelo Governo
Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente
(CMDCA) e da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Esporte de Minas Gerais (Sedese)/diretoria regional de São
João del-Rei. Paralelamente à
conferência municipal, foi realizada também a V Conferência Regional dos Direitos
da Criança e do Adolescente, da qual participaram quase 40 municípios.
Para o prefeito Martim
Andrada, que presidiu a abertura do encontro, os cidadãos
têm, cada vez mais, uma participação fundamental na
promoção de políticas públicas voltadas para quaisquer
segmentos da sociedade.
“Cabe ao cidadão cobrar de
seu gestor municipal que ele
invista em políticas públicas”,
disse Martim, antes de fazer
um balanço do que tem sido
feito em Barbacena nos últimos anos, voltado para a defesa dos direitos da criança e
do adolescente. “Temos feito
com grande esforço a nossa
parte. Nestes primeiros dois
anos de mandato, criamos o
Crapca (Centro de Referência, Apoio e Promoção da Cri-

Vários setores da sociedade participaram da conferência

ança e do Adolescente) e do CRAS
(Centro de Referência em Assistência Social), que já tem uma unidade funcionando e em breve terá
mais uma. Também implantamos
o programa Sentinela, (programa
do Governo do Estado de assistência às vítimas de abuso e exploração sexual), e estreitamos as relações com nossos parceiros nesta
luta, que são o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente e o Conselho Tutelar,
dentre outras iniciativas”, declarou ele.
Com o mesmo pensamento sobre a importância do cidadão na
elaboração de propostas para a
melhora da qualidade de vida de
todo o país, o diretor regional da
Sedese/São João del-Rei, Geraldo
José da Silva, falou sobre os papéis
de cada um nesta luta constante.
“O governo tem a responsabilidade de promover as políticas públicas e precisa estar aliado à socie-

dade civil para que estas metas e
ações possam ser definidas e garantam os direitos de todos”, disse. As propostas elaboradas ao final da conferência serão encaminhadas à conferência estadual,
que acontece em setembro. Na
oportunidade, representarão Barbacena e região os delegados eleitos na conferência desta quintafeira.
Os delegados eleitos para representar Barbacena na conferência estadual foram Ilza das Graças Simões (presidente do CMDCA), Elza de Melo Campos, Vivian Carla Neves, Edilaine Ferreira
de Paula e Sônia Cirino Bertolin .
Foram eleitos ainda delegados adolescentes, que também participam,
em setembro, da conferência estadual, sendo eles Henrique dos Santos, Raquel de Oliveira, Fernando
Fortes, Maycon Loures e Carlos
Alexandre de Abreu.
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Cidade volta a ser destaque
no setor de floricultura
Aumento do cultivo e retomada
das exportações são destaques
na imprensa nacional
Conhecida nacionalmente
como “Cidade das Rosas”,
Barbacena volta, aos poucos,
a ocupar lugar de destaque
em âmbito nacional na produção e exportação de rosas
e flores. O setor, que enfrentou um longo período de queda, ganhou novo fôlego com
um projeto iniciado em 2005,
fruto de parceria entre o Governo Municipal e o Sebrae.
Hoje, a cidade ocupa o 3º lugar no ranking nacional de
produção de rosas e os produtores já retomaram as exportações de seus produtos
para grandes centros, sobretudo da Europa.
A recuperação do setor e
as conseqüências do projeto
de resgate foram destacados
pelo suplemento Juiz de Fora,
publicado recentemente pelo
Jornal O Globo. Segundo a reportagem, o fato de os produtores estarem aprendendo técnicas de produção e gestão
dos negócios é fator primordial para que a cidade volte a
se destacar neste mercado.
“Antes dos cursos, a produção girava em torno de 18 milhões de hastes por ano. Hoje,
é de cerca de 27 milhões e a
nossa meta é que, em mais
um ano, esse número aumente 300%”, destacou o diretor
do Sebrae/Barbacena, Felipe
Alvim.
De 2005 para cá, os produtores participaram de várias missões e encontros de
floricultura no Brasil e até
mesmo no exterior. Esta foi a
primeira meta do projeto, que
prevê ainda a construção de

uma central de compra e venda, cuja
inauguração deve
ocorrer no próximo
ano. Além disso, a
prefeitura resolveu
dar novos moldes à
tradicional Festa das
Rosas e Flores de Barbacena, propiciando
mais destaque para as
rodadas de negócios,
que movimentaram,
nos últimos dois anos,
negociações de grande vulto.
Segundo o secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Richard Rebouças, a investida
do Governo Municipal, em parceria com
o Sebrae, além de
qualificar os produtores e alavancar a produção, trouxe uma
nova realidade para o
município, principalmente para os pequenos produtores. “Os
pequenos produtores
de rosas e flores de Barbacena e
região, até pouco tempo, ficaram
sem nenhuma perspectiva e hoje,
através do programa de resgate do
setor, feito pela prefeitura em parceria com o Sebrae, expandiram
seus horizontes”, disse. O secretário afirma ainda que uma das características do projeto é ligar os
produtores a grandes consumidores. “Até então, os pequenos produtores vendiam apenas para
consumidores também pequenos,
sendo a maioria da região mesmo”.

Reprodução

A arte da cidade
no exterior
No mesmo encarte, foi publicada também
uma matéria sobre a participação de Barbacena no XII Circuito internacional de Arte Brasileira, representada pelos artistas plásticos Chico Santeiro, Maristela Guedes e Maria Ignez
Pereira e pela fotógrafa Delliane Coutinho. A
mostra, que reúne 48 profissionais de todo o
país, passará por Áustria, China e Tailândia.
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Governo retoma
Projeto Escola
Pintura de faixas de pedestres e de redutores
aumentam a segurança de alunos e funcionários
das escolas de Barbacena

Secretaria de Governo / Júlio Batista

A faixa de pedestres em frente à Escola Estadual Bias Fortes, no bairro Boa Morte, foi
repintada na semana passada

Durante todo o mês de julho, o Governo Municipal, através da Superintendência de Trânsito e Transportes (Sutrans), estará dando continuidade ao Projeto Escola, iniciado no ano passado, com a implantação de placas de advertência de área escolar e redução de velocidade em 30 Km/h. Os trabalhos de
continuidade do projeto foram iniciados em junho e visam melhorar a condição de segurança em todas as escolas do município e dos distritos. No segundo
semestre deste ano letivo, todas as escolas da cidade e aquelas localizadas nos
distritos que possuem pavimentação asfáltica, já estarão sendo atendidas pelo
projeto.
Este trabalho consiste em novas pinturas das faixas de travessia nas escolas já atendidas anteriormente e implantação da sinalização de advertência
em novos locais em toda a cidade. O próximo passo, será a pintura dos redutores de velocidade espalhados pela cidade e alguns cruzamentos considerados
críticos, onde deverá ser implantada a legenda “PARE” e a linha de retenção.
As escolas já atendidas até esta semana são Escola Estadual Amílcar Savassi, Escola Municipal José Felipe Sad, E. M. Padre Sinfrônio de Castro, E. M.
José Moreira dos Santos, E. M. Sebastião Francisco do Vale, E. M. Professora
Yayá Moreira, Colégio Tiradentes da PMMG, Colégio Imaculada Conceição e
o E. E. Bias Fortes.
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Estabelecimentos de
ensino recebem
resultados do SIMAVE
Escolas de Barbacena receberam resultados
do Sistema Mineiro da Avaliação
As escolas da rede pública que fazem parte da Superintendência Regional de Ensino de Barbacena e de São
João del-Rei receberam na quinta-feira, dia 21, os resultados do Sistema
Mineiro de Avaliação (Simave), responsável pelo Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (PROEB), que foi criado em 2000.
O encontro que aconteceu no auditório Professor Soares Ferreira, em
Barbacena, reuniu mais de 300 profissionais da área de ensino. Os resultados foram passados por Maria Angélica Junqueira Oliveira, assessora
da Diretoria de Educação Infantil e
Ensino Fundamental e Edemar Amaral Cavalcanti, analista Educacional,
ambos da Secretaria Estadual de Educação.
“A meta da Secretaria Estadual de
Educação de Minas Gerais é garantir
a todos os profissionais de educação
de Minas condições para discutir os

resultados e criar ações e promover
uma diferença positiva na qualidade
da educação no Estado”, comentou
Mário Raimundo de Melo, superintendente Regional de Ensino de Barbacena.
O próximo passo do programa é
“Toda escola pode fazer a diferença”,
quando os profissionais de cada instituição estarão se reunindo no próximo dia 4, para montarem o Plano de
Intervenção Pedagógica, a partir dos
resultados do Simave. Depois, no dia
7, a escola promoverá um encontro
com alunos, pais e a comunidade no
geral para apresentação do Plano que
será adotado no início de agosto visando a melhoria do sistema educacional.
Segundo Mário Raimundo, as escolas da Regional de Barbacena estão
com a média acima da estipulada pelo
Estado, o que mostra a seriedade e a
responsabilidade dos profissionais.
Secretaria de Governo / Júlio Batista

Uma cartilha foi entregue para as escolas com os resultados da pesquisa que foi
realizada de 2000 a 2006.

5
Mariana recebe dom Geraldo Lyrio

27 de Junho de 2007 - Ano XV - Nº 347 - 026/2007

Solenidade de posse do novo arcebispo de Mariana foi prestigiada
por milhares de pessoas e pelo prefeito de Barbacena, Martim Andrada
Secretaria de Governo / César Carneiro

Milhares de pessoas, vindas
de todas as regiões de Minas Gerais e de outros estados, acompanharam, no último sábado, a solenidade de posse de dom Geraldo Lyrio Rocha, nomeado pelo
Papa Bento XVI como novo arcebispo de Mariana. Barbacena esteve representada por uma grande comitiva, liderada pelo prefeito Martim Andrada, que participou da solenidade acompanhado de secretários municipais e
assessores. Alguns padres das
paróquias de Barbacena também
estiveram presentes e participaram da caminhada, que saiu da
Igreja do Carmo em direção à
Praça da Sé.
De acordo com o prefeito Martim Andrada, dom Geraldo Lyrio
tem pela frente a difícil missão de
suceder dom Luciano Mendes,
um dos maiores líderes religiosos
do país. “Além de dar seqüência
ao trabalho de dom Luciano, dom
Geraldo certamente vai reforçar
a opção preferencial da Igreja pelos pobres, que é a linha de trabalho proposta pelo próprio Papa
Bento XVI, durante sua visita recente ao Brasil”, lembrou.
Nascido em Fundão, no Espírito Santo, dom Geraldo chegou a
Mariana na quinta-feira, 21, depois de passar por Belo Horizonte, Itabirito e Ouro Preto. Na sexta-feira, ele visitou a cripta de
dom Luciano Mendes de Almeida, falecido em agosto do ano
passado. Depois disso, celebrou
uma missa na Catedral de Mariana e, à noite, participou da solenidade de lançamento do livro
“Cem anos como arquidiocese de
Mariana”. Aos 65 anos, o arcebispo é também presidente da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), eleito com 92%
dos votos.

O prefeito de Mariana, Celso Cota, o bispo dom Geraldo Lyrio, o prefeito de Barbacena, Martim Andrada e outras autoridades

Dom Geraldo é o quinto arcebispo
da arquidiocese de Mariana, responsável por 132 paróquias em 79 municípios. Ele foi nomeado pelo Papa Bento XVI em 11 de abril. Antes de vir para
Minas Gerais, ele respondeu pela arquidiocese de Vitória da Conquista, na
Bahia, onde permaneceu por mais de
cinco anos. Durante a missa, ele falou
de sua satisfação por assumir a arquidiocese de Mariana e do novo desafio.
“Que o espírito de Deus me ilumine
nesta missão que agora me é confia-

da”, disse, antes de agradecer a todos
pela presença. O padre Marcelo Santiago falou em nome da arquidiocese e
das autoridades presentes. “Há muito, com o coração em dor, diante do falecimento repentino de nosso saudoso
dom Luciano Mendes, nossas comunidades e nosso povo aguardavam ansiosamente pela indicação daquele que
viria sucedê-lo”, disse.
Em entrevista coletiva concedida
na manhã do sábado, 23, dom Geraldo disse ter ficado surpreso com a re-

ceptividade do povo mineiro. “Fiquei surpreso com o número expressivo de pessoas que me
aguardava em Itabirito, mesmo
depois do longo atraso por causa
dos problemas aéreos”.
Sobre a arquidiocese, dom
Geraldo disse que se trata de
“uma igreja particular, com um
rumo pastoral definido, voltado
para a causa dos mais pobres e
carentes, com um patrimônio que
precisa ser preservado”.
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Barbacenense recebe título de Cidadão
Honorário de Belo Horizonte
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Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Antônio Carlos Andrada
foi homenageado na Câmara Municipal de Belo Horizonte
Ronald Araújo

Município terá
novos equipamentos
para o PSF
Ação política dos deputados Lafayette
Andrada e Bonifácio Andrada visa
aumentar a eficácia do programa

O conselheiro Antônio Carlos Andrada ao lado do presidente da Câmara de Belo Horizonte, vereador
Totó Teixeira e da vereadora Elaine Matozinhos

O Conselheiro do Tribunal de Contas de Minas
Gerais, Antônio Carlos Andrada recebeu na noite
de segunda-feira, dia 25, o título de Cidadão Honorário de Belo Horizonte. A indicação veio da vereadora Elaine Matozinhos (PTB). O evento aconteceu
no Palácio Francisco Bicalho, sede do Poder Legislativo Municipal. Danilo de Castro, secretário de Governo do Estado, foi quem representou o governador Aécio Neves.
Em seu discurso, Antônio Carlos Andrada falou de sua afinidade com a Câmara Municipal belohorizontina. “A vereança é a mais autêntica representação popular e o principal pilar do exercício
democrático na estrutura política do Estado. Comecei minha vida pública como vereador, quando forjei as primeiras compreensões acerca da representação popular, e aprendi que o mandato local é extremamente rico em ensinamentos”, exclamou.
Lembrou de seu tio-avô, o presidente Antônio
Carlos Ribeiro Andrada, que foi o responsável pela
primeira eleição com voto secreto no Brasil, realizada exatamente para o Conselho Deliberativo de Belo
Horizonte e também de suas grandes contribuições
para a cidade, quando foi prefeito e o tempo que
esteve na presidência do Estado.

Ele falou também de sua trajetória na área pública
até o Tribunal de Contas, onde atua como conselheiro.
“A vida pública me levou a enfrentar variados desafios, que tenho procurado superar com o exemplo de
dedicação dos humildes e de probidade dos homens
de bem. É um trabalho de enorme alcance, pois entendo que o país não pode ser grande se não se efetivarem
os controles externos, recomendados pela Constituição da República, sobre o exercício dos Poderes constituídos”.
Antônio Carlos Andrada encerrou seu discurso
agradecendo à vereadora Elaine Matozinhos e destacando a companheira que foi nos inúmeros combates
na Assembléia Mineira. “Foi no convívio diário do
Parlamento que aprendi a admirá-la, não só pela extrema dedicação ao trabalho e pela forma leal e gentil
de agir no trato da coisa pública e na relação com os
colegas, mas principalmente pela presença constante
do primado do interesse público em suas ações”, concluiu. De acordo com a Resolução nº 1.860, em seu
artigo 2, parágrafo 1º, o título de Cidadão Honorário é
concedido a pessoas naturais não nascidas em Belo
Horizonte e que tenham prestado relevantes serviços à
cidade ou que, por sua atuação, se tenham distinguido em qualquer atividades de interesse coletivo.

Um aparelho de telecardiometria, dois novos kits médicos
- um para urgências e um para casos de atenção primária duas novas motocicletas, oito computadores e duas antenas
de conexão para Internet, equipamentos de Acess Point, além
de um televisor, um DVD, seis palm tops e um sistema de
segurança. Esses são os novos equipamentos que vão garantir
maior eficiência e eficácia ao trabalho das equipes que atuam
no Programa de Saúde da Família (PSF) em Barbacena.
Os novos equipamentos, cujo custo está estimado em R$
40 mil, foram obtidos pelo município graças a uma indicação
à Emenda Saúde 2007, feita pelo deputado federal Bonifácio
Andrada, em articulação com o deputado estadual Lafayette
Andrada. De acordo com o deputado Bonifácio Andrada, “é
fundamental que os parlamentares apóiem os prefeitos dos
municípios onde estão as suas bases eleitorais, somando esforços nas bancadas estadual e federal no sentido de garantir apoio
e recursos, especialmente em áreas prioritárias como a saúde”,
disse.
A previsão é de que os novos equipamentos sejam entregues e postos em operação nas próximas semanas. Hoje existem 25 equipes do PSF atuando em Barbacena. Para o diretor
do Departamento Municipal de Saúde Pública (Demasp), Fernando Maluf, a chegada deste kit “traz melhorias para o programa e agiliza a prestação dos serviços, como a vistoria dos
postos e as visitas dos agentes às residências”. Maluf disse
ainda que paralelamente a esta reestruturação do PSF, o Demasp está implementando também a melhoria física das UBS
(Unidades Básicas de Saúde) e US (Unidades de Saúde) do
município, por determinação do prefeito Martim Andrada. Segundo o diretor, a reforma começará pelos postos que necessitam de maior urgência.
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Saúde Mental: Barbacena novamente
é destaque na imprensa nacional
Canal Saúde exibirá documentário sobre o tratamento de pacientes
portadores de sofrimento mental no município
Secretaria de Governo / Júlio Batista

Programa abordando tratamento na área de saúde mental e as residências terapêuticas deverá ser exibido no segundo semestre

Reconhecida nacionalmente por ser referência no tratamento de pacientes portadores de sofrimento mental, Barbacena voltou a atrair a atenção da mídia. Na última semana, uma equipe do
Canal Saúde esteve na cidade preparando um
documentário com o tema “Saúde Mental”, que
será exibido provavelmente no início de agosto.
Segundo o produtor do programa, Cristovão Paiva, a cidade foi escolhida pela história que possui
e pelo fato de estar sempre à frente nesta questão.
“Não podíamos ter escolhido lugar melhor”, disse.
A equipe, composta por cinco pessoas (produtor, diretor, cinegrafista, técnico de som e moto-

rista) entrevistou o prefeito Martim Andrada, o viceprefeito Jairo Toledo, ex-pacientes de hospitais psiquiátricos, moradores de residências terapêuticas e moradores da cidade. Além de explorar o assunto saúde mental, foi abordado também o tema “rosas”, símbolo da
cidade, também conhecida com “Cidade das Rosas”.
Na entrevista concedida na quinta-feira, 21, Martim Andrada falou sobre a mudança do modo de encarar o tema loucura na cidade, a partir da realização do
Festival da Loucura, criado durante a atual gestão. “Barbacena está se desfazendo deste estigma”, disse o prefeito, que explicou ainda que o objetivo do festival é
assumir a história que a cidade possui, embora a loucura esteja sendo tratada, agora, sob uma nova ótica.

“Os pacientes de sofrimento mental têm potencial e precisam mostrá-lo”, afirmou.
O Canal Saúde é um projeto da Fundação
Oswaldo Cruz que tem uma série de programas
exibidos em rede nacional em sistema de TV aberta e parabólica. Um dos programas leva o mesmo
nome (Canal Saúde) e é exibido diariamente entre
12h05min e 14h00.
Em Minas Gerais, o programa é retransmitido
pelos canais Rede Minas, Amazon Sat e Super
Cabo. Maiores informações podem ser obtidas no
site do canal, através do endereço eletrônico
www.canalsaude.fiocruz.br.
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Iniciadas as obras da rua Vitório Meneghin

27 de Junho de 2007 - Ano XV - Nº 347 - 026/2007

Trabalhos fazem parte do processo de revitalização do trânsito no bairro Pontilhão
Secretaria de Governo / Júlio Batista

A rua Vitório Meneghin, no
bairro Pontilhão, que passou a
ser uma rua de retorno para
quem pretende vir para o centro da cidade, será toda asfaltada. Os trabalhos de preparação
do local para o recebimento da
massa asfáltica tiveram início
esta semana. Nesta primeira
etapa estão sendo retiradas todas as pedras que fazem parte
do calçamento e que serão reutilizadas para promover melhorias em outros locais da cidade.
Depois, a rua será toda nivelada para, aí então, a obra
entrar na fase final, que é a de
colocação do asfalto. Essa melhoria faz parte das ações de re-

estruturação do trânsito na região do bairro Pontilhão, dentro do processo de revitalização
de todo o bairro. Vários outros
pontos já foram asfaltados, o
que está possibilitando o fluxo
de veículos com mais segurança.
Dentro do processo de revitalização, também está em andamento a construção de uma
praça que envolve o arco central do Pontilhão Pedro II e de
vários canteiros. Alguns deles,
inclusive, já estão prontos para
a fase de jardinagem. A parte de
sinalização também foi realizada. Foram instaladas em todo o
perímetro de revitalização 160
placas de sinalização.

GOVERNO em AÇÃO
MÁRCIO CLEBER

RECICLAGEM
A Secretaria Municipal de Educação e
Esportes iniciou na última semana um ciclo
de estudos com professores da série inicial
baseado no caderno do Centro de
Alfabetização, Leitura e Escrita da Faculdade
de Educação da UFMG. O material foi o
adotado pela secretaria no desenvolvimento
dos trabalhos com as séries iniciais. A
finalidade do curso é dar suporte e melhorar
a prática diária dos professores em sala de
aula. Todo o trabalho está voltado para a
alfabetização.

Fotos: Secretaria de Governo / César Carneiro - Júlio Batista

RESULTADO
A Fundação Municipal de Cultura (Fundac) encerra
nesta sexta-feira, dia 29 o primeiro semestre do Projeto Tim ArtEducAção. Teatro, danças, balé e coral
são algumas das apresentações que farão parte do
encerramento. No mesmo dia as pessoas poderão
conhecer os trabalhos das mães, de juventude e de
pessoas da terceira idade que fazem parte do Projeto
Arte e Cidadania. O evento acontecerá nas dependências do Museu George Bernanos, das 14h00 às
17h00.
DEMASA
Limpeza do córrego na rua Prof. Noé de Lima, no
bairro Funcionários.

ALÉM DA ESCOLA
A Escola Municipal Acadêmico Abgar Renaut desde
2005 vem desenvolvendo com seus alunos o Projeto
Pró-Afro, que visa conscientizá-los sobre a importância
do respeito às diferenças, além de estimular a pesquisa
sobre a cultura africana e sua influência na cultura
brasileira. Agora, além das apresentações realizadas
dentro da escola, os alunos também estão mostrando à
comunidade o que aprenderam com o projeto. Na sextafeira, dia 22, apresentaram a peça de teatro “Quilombo
dos Palmares” para as acadêmicas do curso Normal
Superior da Unipac, encerrando a Semana do
Normalista. Para a coordenação da escola, esse tipo de
apresentação fora da instituição só aumenta a autoestima dos estudantes, despertando um interesse ainda
maior pelo desenvolvimento de projetos da escola. Esta
foi a terceira vez que eles se apresentam fora da escola.
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NOTAS
FEIRA DE CIÊNCIAS
A Epcar promove, nos dias 30 de junho e 1º de julho, a VI Feira de
Ciências e Cultura. O evento é aberto ao público e os trabalhos serão
apresentados entre 13h e 18h. Dentre os temas dos trabalhos, estão
as faces da propaganda, biodiesel, meio ambiente, energia solar e o
poder da persuasão.

SEMINÁRIO
O Seminário sobre fiscalização ambiental, que será realizado pela 13ª
Cia. de Polícia Militar de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, terá
como tema central “Fiscalização ambiental: Campos das Vertentes,
Zona da Mata, zona metalúrgica”. O evento acontece no próximo
dia 28, a partir das 8h00, no auditório da Faculdade de Medicina da
Unipac. Dentre os palestrantes, estão o secretário de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, José Carlos Carvalho e o analista ambiental da Fundação Estadual do Meio
Ambiente (Feam), João Antônio Lisardo.

LOUVOR NA PRAÇA DA RUA BAHIA

PONTO DE PARTIDA
O Grupo Ponto de Partida, junto com o Coral dos Meninos de Araçuaí, lança neste sábado, dia 30, mais um CD. O espetáculo, que faz
a sua pré-estréia e que já tem lotação esgotada no teatro da Epcar, se
chama “Prá Nhá Terra”.

ESPETÁCULO
O grupo da Cia. de Veteranos do Bairro EnCena, realiza nos dias 29
e 30 deste mês, no teatro do Colégio Estadual, o espetáculo “Bailei na
Curva”. Idealizada pelo dramaturgo gaúcho Júlio Conte, a peça foi
escrita coletivamente por um grupo de Porto Alegre na década de
oitenta. A história narra a vida de pessoas da infância à fase adulta.
O pano de fundo da peça são os acontecimentos das décadas de 60,
70 e 80: o golpe militar, torturas e assassinatos de opositores do regime, a influência da contracultura, o rock’n’roll, a anistia e a luta pelas eleições diretas.
Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo, o evento religioso, esportivo e cultural
“O Cristo na Praça”, foi realizado na praça da rua Bahia. A nossa
finalidade com esta festa é resgatar os eventos na praça e proporcionar mais alegria para a população. Também procuramos mostrar
para a juventude que o melhor caminho a se seguir é aquele em que
Cristo está presente”, comentou Alaor Leite, organizador do evento,
que reuniu cerca de 500 pessoas. No sábado, dia 23, a animação
ficou por conta das bandas “Jesus Vem” e “A Vinha”. O momento
mais marcante do domingo foi a missa celebrada pelo padre Daniel.
Logo após, as bandas Sagrada Face, Luz do Alto e Ressurreição subiram ao palco e encerraram o evento que teve como parceiro o Governo Municipal, através da Empresa Municipal de Turismo (Cenatur).
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.609
“Institui o programa “Educação de Jovens e Adultos” no Município de Barbacena, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais, com base nos artigos 37 e 38, da Lei Federal nº 9.394 de
20 de dezembro de 1996, e na forma do inciso I, do artigo 26 da Constituição do Município de Barbacena,
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído no Município de Barbacena o programa “Educação de Jovens e Adultos”, destinado àqueles que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos no ensino fundamental na idade própria.
Art. 2º O programa fundamenta-se nos preceitos da psicologia do adolescente e do adulto e na adoção de uma prática educativa
adequada às características do aluno.
Art. 3º O programa terá a duração de 02 (dois) anos, em regime de progressão continuada, resguardando ao aluno o direito de concluir
o ensino fundamental, e será organizada observando-se as seguintes diretrizes:
I – O curso será oferecido de forma presencial, em regime semestral;
II – A idade mínima para ingresso será de 15 (quinze) anos;
III – Exigir-se-á do aluno a freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária global;
IV – Haverá avaliação para fins de certificação;
V – A avaliação da aprendizagem será contínua;
VI – Cada turma será constituída com o mínimo de 15 (quinze) alunos.
Parágrafo único. Não havendo número suficiente para a composição da turma, serão reunidos alunos de etapas diferentes.
Art. 4º O programa será desenvolvido em 04 (quatro) etapas, cada qual com carga horária mínima de 400 (quatrocentas) horas,
distribuídas em 100 (cem) dias letivos, com ensino direto em classes, com conteúdos de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Ciências e Educação Artística.
§ 1º A preparação para o trabalho será desenvolvida sob forma de atividades integradas aos conteúdos da Base Nacional Comum, como
elemento de formação integral do aluno.
§ 2º Os conteúdos referentes a História e Cultura Afro-brasileira serão ministradas no âmbito de todo o currículo.
Art. 5º A matrícula do aluno no programa será efetivada no início de cada etapa letiva, independente do período a ser cursado, ou a
qualquer tempo, desde que haja vaga.
§ 1º No ato da matrícula o candidato deverá comprovar, através de certidão de registro civil ou de carteira de identidade, o preenchimento
do requisito previsto no inciso II, do artigo 3º.
§ 2º O aluno, ao matricular-se, deverá ser orientado quanto às normas do mesmo, assiduidade, pontualidade, dedicação aos estudos e
conduta ética.
Art. 6º A metodologia e o material didático adotados deverão ser adequados ao nível do ensino, às características do alunado e à
natureza do curso.
Art. 7º A proposta pedagógica de cada escola deverá contemplar na sua organização e desenvolvimento os valores, princípios e finalidades previstas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental.
Art. 8º Os casos omissos neste Decreto serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, de acordo com as leis vigentes.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor com efeito retroativo a 01 de fevereiro de 2005.
Art.10 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de outubro de 2005; 163º ano da Revolução Liberal, 75º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
REPUBLICARPORINCORREÇÃO
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.127
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Municipal nº 3.966, de
21.12.2006, e art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto Crédito Suplementar da ordem de R$74.000,00 (setenta e quatro mil reais), às dotações do Orçamento-Programa do
exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
041220001.2.082 – Manter as Atividades Administrativas do DEMASA
3390.93 – Indenizações e Restituições........................................................................................................................................................................................................11.000,00
175120003.2.086 – Manter as Atividades da Usina e do Aterro Controlado
3190.09 – Salário Família................................................................................................................................................................................................................................10.000,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.............................................................................................................................................................20.000,00
3190.16 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil..........................................................................................................................................................................3.000,00
175120005.2.089 – Manter as Atividades Sistema de Efluentes Domésticos
3390.30 – Material de Consumo..................................................................................................................................................................................................................30.000,00
Total................................................................................................................................................................................................................................................................................74.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes da anulação da dotação do Orçamento Programa vigente, conforme a seguinte discriminação:
175120003.2.084 – Manter as Atividades da Limpeza Pública
3190.30 – Material de Consumo.................................................................................................................................................................................................................. 44.000,00
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.............................................................................................................................................................30.000,00
Total..............................................................................................................................................................................................................................................................................74.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de maio de 2007; 165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.135
“Dispõe sobre a organização e atribuições da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis vigentes e na forma do art.
26, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, criada pela Lei Delegada nº 01, de 03 de janeiro de 2005, é
organizada pelas Leis Delegadas nº 01, 02 e 03, respectivamente de 03 de janeiro de 2005, 10 de janeiro de 2005 e 28 de fevereiro de
2005 e pelo disposto neste Decreto.
Parágrafo único. No texto e para os efeitos deste Decreto, a expressão “Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos” e a
sigla “SMARH” e “SARH” se eqüivalem.
CAPÍTULO II
Da Finalidade e das Competências
Art. 2º A Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos tem por finalidade planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar,
controlar e avaliar as ações a cargo do Município relativas à Administração, Recursos Humanos, Logísticos e Tecnológicos, competindo-lhe
ainda:
I – formular, propor, executar e coordenar a política municipal de administração geral do Município e supervisionar sua execução nas
instituições que compõem sua área de competência;
II – formular planos e programas em sua área de competência observando as diretrizes gerais de Governo, em articulação com a
Secretaria Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica e Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e
Finanças;
III – formular, normatizar e coordenar as atividades relativas à modernização administrativa, visando o aprimoramento do modelo da
administração pública municipal, a melhoria da qualidade dos serviços prestados e a otimização de resultados;
IV – executar, diretamente, supletivamente ou em cooperação com outras instituições públicas e privadas, as políticas do setor;
V – promover, incentivar e difundir, estudos, pesquisas, experimentações e conhecimentos técnicos em sua área de competência;
VI – propor, implementar e difundir a política de modernização tecnológica da administração municipal, promovendo a orientação normativa,
a execução e o controle das atividades relativas ao setor, especialmente ao patrimônio, compras, almoxarifado, suprimentos, transporte
oficial e serviços gerais;
VII – desenvolver, orientar, implementar, coordenar e avaliar as políticas de recursos humanos do setor, especialmente as direcionadas à
capacitação, qualificação, avaliação e desenvolvimento dos servidores, gerindo a política de saúde ocupacional no âmbito da Administração Municipal;
VIII – promover a orientação normativa, a supervisão técnica, a fiscalização, a execução e o controle das atividades de administração de
recursos humanos da administração pública municipal, especialmente, as atividades de recrutamento, seleção, registros, controles, movimentação, treinamento, acompanhamento sócio funcional, gestão de cargos e salários, pagamento de pessoal, benefícios e aposentadoria;
IX – manter intercâmbio com entidades estaduais, nacionais, internacionais e outras, a fim de obter cooperação técnica e financeira para o
setor;

X – coordenar os concursos públicos para admissão de pessoal para a Prefeitura Municipal de Barbacena e órgãos da Administração
Pública Municipal;
XI – supervisionar as atividades dos órgãos, setores, seções e outros de sua área de competência;
XII – analisar e providenciar soluções para as reivindicações estatutárias e extra-normativas que lhe forem encaminhadas;
XIII – estabelecer em conjunto com lideranças e o sindicato dos servidores públicos municipais, programas de assistência à saúde, lazer e
outros relacionados ao bem estar social dos servidores públicos municipais;
XIV – planejar e coordenar as atividades de protocolo da administração pública municipal, até que seja criado setor específico para tal;
XV – exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III
Das Competências das Unidades Administrativas
Seção I
Do Secretário
Art. 3º O Secretário Municipal de Administração e Recurso Humanos administra e gerencia as atividades da Secretaria da qual é titular e a
ele compete:
I – coordenar e supervisionar direta ou indiretamente todas as atividades da SMARH;
II – exercer o controle interno dos atos de despesa em consonância com os princípios da administração pública especialmente o da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência e economicidade;
III – interpretar, cumprir e fazer cumprir os atos normativos referentes a SMARH seguindo quando houver, orientação da Advocacia-Geral
do Município;
IV – atender às diligências dos órgãos públicos fiscalizadores e das organizações financiadoras e acompanhar o cumprimento das recomendações decorrentes;
V – representar extrajudicialmente a SMARH por si ou por delegação;
VI – exercer outras atividades correlatas.
Seção II
Do Chefe de Gabinete
Art. 4° Ao Chefe de Gabinete compete prestar assessoramento direto ao Secretário, competindo-lhe:
I – elaborar estudos, pesquisas e afins;
II – assessorar o Secretário em assuntos políticos, administrativos e no exame, encaminhamento e solução de assuntos relacionados à sua
área de competência;
III – providenciar o atendimento às consultas e requerimentos enviados pela Câmara Municipal e outros, bem como acompanhar a
tramitação de projetos de interesse da SMARH;
IV – encaminhar os assuntos pertinentes às diversas unidades da SMARH e articular o fornecimento de apoio técnico e especializado;
V – planejar, coordenar e supervisionar o desenvolvimento da atividade de comunicação social da SMARH;
VI – organizar e coordenar a agenda do Secretário;
VII – examinar, previamente, no âmbito da Secretaria:
a – os atos de reconhecimento de inexigibilidade e de dispensa de licitação;
b – correspondências, informes publicitários, ofícios e similares.
VIII – fornecer à Advocacia-Geral do Município subsídios e elementos que possibilitem a defesa do Município em juízo, bem como a defesa
dos atos do Secretário e de outras autoridades;
IX – coordenar a elaboração da Proposta Orçamentária Anual da SMARH, acompanhar e avaliar sua efetivação e a respectiva execução
financeira;
XI – exercer outras atividades correlatas.
Seção III
Da Superintendência de Apoio Administrativo
Art. 5° Compete à Superintendência de Apoio Administrativo, planejar, organizar, coordenar, supervisionar e propor a implantação da
política de apoio administrativo no âmbito da administração pública municipal, competindo-lhe:
I – propor políticas e diretrizes, planejar, coordenar, supervisionar, orientar, normatizar e fazer executar as atividades logísticas no âmbito
da Administração Pública Municipal;
II – normatizar as atividades relativas ao patrimônio, compras, material de consumo e permanente, transporte oficial, gestão de contratos e
serviços, serviços gerais, conservação predial e outros;
III – estabelecer e orientar os processos de alienação e aquisição de bens e serviços, bem como coordenar o sistema de administração de
material;
IV – estabelecer diretrizes para racionalização e controle de gastos e, distribuição, armazenagem, movimentação, reaproveitamento,
alienação e outras formas de desfazimento de materiais;
V – preparar expedientes com informações para elaboração de instrumentos jurídicos;
VI – propor e implantar diretrizes e normas de padronização para aquisição de bens e serviços;
VII – elaborar manuais e instruções de procedimentos relativos à logística da Administração Pública Municipal;
VIII – coordenar e controlar os convênios da Administração Pública Municipal;
IX – supervisionar as atividades das Diretorias a ela subordinadas;
X – propor diretrizes e implantar atividades de zeladoria, vigilância e serviços gerais;
XI – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Da Diretoria Administrativa
Art. 6° Compete à Diretoria Administrativa, em área de competência, planejar, coordenar, executar e avaliar as atividades relativas a
patrimônio, compras, material de consumo e permanente, gestão de serviços, contratos, serviços gerais e ainda:
I – coordenar e executar as atividades relativas aos processos para compras de material de consumo e permanente da Prefeitura Municipal de Barbacena;
II – coordenar e controlar os convênios;
III – controlar os contratos e liberação de pagamentos dos serviços de telefonia da Prefeitura Municipal de Barbacena;
IV – coordenar e controlar os limites de compras encaminhando os expedientes para licitação quando necessário;
V – controlar e armazenar o estoque de material de consumo da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VI – coordenar, orientar e fazer executar as atividades de vigilância, zeladoria, serviços gerais, conservação e manutenção de bens móveis
e imóveis, instalações e equipamentos da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VII – alimentar com informações atualizadas o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VIII – identificar as necessidades e propor treinamentos e reciclagens para os servidores da área respectiva;
IX – exercer outras atividades correlatas.
Art. 7º Compete à Divisão de Patrimônio planejar, propor, coordenar, executar e avaliar as atividades relativas ao patrimônio da Prefeitura
Municipal competindo-lhe ainda:
I – executar o inventário anual da carga patrimonial, elaborar a carga patrimonial e colocar as placas patrimoniais nos bens móveis;
II – coordenar a elaboração, a execução e a avaliação de planos, programas, projetos e ações voltadas para o desenvolvimento e
enriquecimento de suas atividades;
III – proceder à conferência patrimonial dos bens da Prefeitura Municipal de Barbacena;
IV – executar as atividades de transferência e baixa dos bens móveis;
V – controlar os terrenos foreiros;
VI – executar a tramitação dos processos oriundos da Superintendência Setorial de Registros Administrativos e Protocolo – SERAP;
VII – expedir certidões de aforamento e resgate;
VIII – fornecer as informações para a emissão de certidões para emplacamento de imóveis, certidão negativa de débito e outras relativas
ao patrimônio;
IX – fornecer informações sobre imóveis para pagamento do Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos – ITBI;
X – alimentar com informações atualizadas o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbacena;
XI – exercer outras atividades correlatas.
Art. 8º Compete à Divisão de Almoxarifado e Suprimentos:
I – planejar, propor, coordenar, executar e avaliar as atividades relativas à administração de materiais e suprimentos;
II – efetuar recebimento dos materiais adquiridos para estocagem, procedendo ao controle e distribuição aos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barbacena, mediante requisição;
III – coordenar e controlar a saída de materiais para fechamento de estoque mensal;
IV – coordenar e executar a armazenagem e organização do almoxarifado da Prefeitura Municipal de Barbacena;
V – alimentar com informações atualizadas o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VI – exercer outras atividades correlatas.
Art. 9º Compete ao Serviço de Almoxarifado, planejar, organizar e prestar todo o apoio necessário à Divisão a que se subordina, bem
como, propor, executar e avaliar todas as atividades determinadas pela Divisão de Almoxarifado e Suprimentos dentro de sua área de
competência e atuação.
Art. 10 Compete ao Serviço de Suprimentos, planejar, organizar e prestar todo o apoio necessário à Divisão a que se subordina, bem
como, propor, executar e avaliar todas as atividades determinadas pela Divisão de Almoxarifado e Suprimentos dentro de sua área de
competência e atuação.
Art. 11 Compete à Divisão de Serviços Gerais:
I – planejar, propor, coordenar, controlar a execução e avaliar os serviços relativos à limpeza, conservação, zeladoria e manutenção dos
bens da Prefeitura Municipal de Barbacena;
II – planejar, coordenar, executar e avaliar a designação e substituição de serviçais para os diversos setores e órgãos da Prefeitura
Municipal de Barbacena;
III – proceder à supervisão dos serviços e controlar os materiais utilizados;
IV – alimentar com informações atualizadas o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbacena;
V – exercer outras atividades correlatas.
Art. 12 Ao Serviço de Apoio compete prestar todo o apoio necessário à Divisão a que se subordina, bem como, executar todas as atividades
determinadas pela Divisão de Serviços Gerais dentro de sua área de competência e atuação.

Subseção II
Da Diretoria de Transporte
Art. 13 A Diretoria de Transporte tem por finalidade planejar, organizar, coordenar, realizar e avaliar as ações relativas ao transporte
oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena, competindo-lhe;
I – controlar e coordenar o abastecimento, a quilometragem e a manutenção de todos os veículos de propriedade da Prefeitura Municipal
de Barbacena ou que a ela servem oficialmente;
II – planejar e coordenar as escalas de trabalho dos motoristas da Prefeitura Municipal de Barbacena, mediante informações dos setores
de lotação dos mesmos;
III – planejar, coordenar e executar as atividades relativas a emplacamento, licenciamento, recolhimento de impostos e toda a legalização
dos veículos oficiais e fiscalizar no mesmo sentido os veículos que servem oficialmente a Administração Municipal;
IV – planejar, controlar, avaliar e emitir relatórios trimestrais que deverão ser entregues ao Superintendente de Apoio Administrativo
acerca do pagamento de multas e notificações de trânsito envolvendo veículos oficiais ou que servem oficialmente ao Município;
V – analisar a necessidade, sugerir e coordenar a contratação de mão de obra especializada para execução de serviços nos veículos
oficiais da Prefeitura Municipal de Barbacena ou que a ela oficialmente servem;
VI – planejar, organizar, coordenar e avaliar, treinamento, reciclagem e atualização para os motoristas da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VII – alimentar com informações atualizadas o sistema informatizado da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VIII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 14 Ao Serviço de Apoio compete prestar todo o apoio necessário à Diretoria a que se subordina, bem como, executar todas as
atividades determinadas pela Diretoria de Transporte dentro de sua área de competência e atuação.
Seção IV
Da Superintendência de Recursos Humanos
Art. 15 Compete à Superintendência de Recursos Humanos, planejar, organizar, coordenar, supervisionar e propor a implantação da
política de sua área no âmbito da administração pública municipal, competindo-lhe:
I – gerenciar a política de recursos humanos e as rotinas de pessoal da Administração Pública Municipal, promovendo a orientação
normativa, a supervisão técnica, o controle e a execução das atividades de administração de pessoal;
II – elaborar e disseminar o uso de instrumentos, metodologias, tecnologias e estratégias de administração de recursos humanos, orientando sua aplicação;
III – examinar os processos funcionais e fornecer as informações necessárias para confecção dos atos de concessão de direitos, vantagens,
benefícios, acúmulo, provimento e vacância de cargos e funções, apostilamento e outros;
IV – estabelecer normas e critérios técnicos para emissão de atos de aposentadoria dos servidores públicos municipais;
V – manter atualizada a legislação de pessoal, orientando sua aplicação;
VI – planejar e subsidiar a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças na elaboração do orçamento anual e mensal,
referente à despesa com pessoal da Prefeitura Municipal de Barbacena;
VII – inspecionar a regularidade e legalidade dos pagamentos lançados no sistema de pagamento evidenciando a responsabilidade
apurada;
VIII – promover o acompanhamento sistemático que garanta o cumprimento das normas pertinentes ao pagamento de pessoal;
IX – planejar, coordenar e executar atividades técnicas de análise, programação, pesquisa e desenvolvimento de inspeção relativos à
execução das rotinas e pagamento de pessoal;
X – coordenar e executar as atividades relativas á contratação de pessoal;
XI – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Da Divisão de Apoio ao Servidor
Art. 16 Compete à Divisão de Apoio ao Servidor, planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as ações de acompanhamento
sócio funcional do servidor público municipal, e ainda:
I – identificar as necessidades, estabelecer métodos e elaborar instrumentos que possibilitem o desenvolvimento dos projetos de treinamento e desenvolvimento dos servidores públicos municipais, procurando nesta área, sempre que possível atuar junto com o IMURH;
II – prestar atendimento ao servidor, visando se inteirar de suas reivindicações e encaminhar as providências necessárias;
III – elaborar propostas e projetos para a melhoria da qualidade dos serviços;
IV – manter banco de dados atualizado com informações
sócio-funcionais, relativas à qualificação e potencial dos servidores públicos
municipais;
V – propor projetos e ações de avaliação de desempenho dos servidores municipais e participar de sua execução;
VI – exercer outras atividades correlatas.
Subseção II
Da Divisão de Pagamento
Art. 17 Compete à Divisão de Pagamento:
I – elaborar o cronograma mensal da execução do processamento eletrônico das rotinas de pagamento de pessoal;
II – prestar orientação técnica permanente aos diversos setores da Administração Pública Municipal de Barbacena quanto aos dados a
serem enviados para o processamento do pagamento de pessoal;
III – acompanhar o sistema de consignação em folha e ordens de pagamento dos servidores públicos municipais;
IV – acompanhar e avaliar a evolução da despesa com pessoal da Administração Pública Municipal de Barbacena;
V – averiguar a legalidade e regularidade dos pagamentos lançados no sistema mantendo o superintendente de Recursos Humanos
informado;
VI – promover acompanhamento sistemático que garanta o cumprimento das normas pertinentes ao pagamento de pessoal;
VII – exercer outras atividades correlatas.
Subseção III
Da Divisão de Registro de Pessoal
Art. 18 Compete à Divisão de Registro de Pessoal, planejar, organizar, implementar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as
atividades relativas às rotinas de pessoal da Administração Pública Municipal, competindo-lhe ainda:
I – coordenar e executar as atividades de atendimento ao servidor e de protocolo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos;
II – orientar os servidores públicos municipais quanto a seus direitos e deveres;
III – fornecer as informações necessárias para subsidiar a execução da folha de pagamento;
IV – controlar e executar as atividades envolvendo registros funcionais, mantendo banco de dados atualizado sobre informações de
pessoal;
V – coordenar e executar as atividades relativas a férias regulamentares, licenças e outros;
VI – coordenar e executar as atividades relativas à contagem de tempo de serviço, qüinqüênios, férias prêmio e concessão de aposentadoria;
VII – fornecer as informações necessárias em sua área de competência, para subsidiar a Advocacia-Geral do Município e o Secretário
Municipal de Administração e Recursos Humanos;
VIII – coordenar, controlar e executar as atividades relativas aos contratos de Direito Público;
IX – coordenar e executar as atividades de arquivo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, em consonância com o
Arquivo Público Municipal;
X – exercer outras atividades correlatas.
Art. 19 Compete ao Serviço de Pessoal, planejar, organizar e prestar todo o apoio necessário à Divisão a que se subordina, bem como,
propor, executar e avaliar todas as atividades determinadas pela Divisão de Registro de Pessoal dentro de sua área de competência e
atuação.
Art. 20 Compete às Seções Administrativas I e II do Serviço de Pessoal, prestar todo o apoio administrativo necessário ao Serviço de Pessoal
e à Divisão de Registro de Pessoal.
Seção V
Da Superintendência de Informática
Art. 21 Compete à Superintendência de Informática, planejar, organizar, coordenar, supervisionar e propor a implantação da política de
sua área de competência no âmbito da administração pública municipal, competindo-lhe:
I – estudar as características e planos da Administração Pública Municipal, estabelecendo contatos com o corpo de servidores diretivo, para
verificar as possibilidades e conveniência da aplicação de processamento sistemático de informações;
II – identificar as necessidades dos diversos setores da Administração Pública Municipal, determinando quais os dados devem ser identificados, o grau de sumarização permitido e o formato requerido para a apresentação dos resultados, para formular um plano de trabalho;
III – fazer estudos sobre a viabilidade e o custo da utilização de sistemas de processamento de dados, levantando os recursos disponíveis e
necessários, submetendo-o ao Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos para decisão final;
IV – verificar o desempenho do sistema proposto, realizando experiências para assegurar sua eficiência e eficácia introduzindo quando
necessário, modificações;
V – dirigir e superintender a instalação de sistemas de tratamento automático da informação e a passagem de um sistema para outro
planejando a utilização paralela do antigo e do novo sistema de processamento e atendimento ao cidadão;
VI – chefiar todas as atividades de informática, dando suporte técnico para obter melhor desenvolvimento dos serviços;
VII – analisar a utilização de recursos, identificar áreas onde se possa melhorar os resultados, avaliar os novos sistemas e recomendar as
providências cabíveis;
VIII – avaliar novas tecnologias, estudando sua aplicabilidade, bem como as possibilidades de apoio que cada fabricante oferece;
IX – aplicar métodos de análise às propostas de configurações de “hardware” e “software”, estrutura organizacional e gerência de
pessoal, desenvolvendo planos e orçamentos para as atividades de gestão pública, a fim de assegurar a qualidade do serviço;
X – controlar e distribuir os serviços em sua área de competência, indicando prioridades e orientando os servidores;
XI – propor, organizar, implantar, supervisionar e avaliar as ações de processamento de documentos;
XII – propor, organizar, implantar, supervisionar e avaliar as rotinas dos funcionários de sua área de competência, propondo para os
mesmos treinamento e qualificação;
XIII – organizar, providenciar e zelar pela segurança do material e cópias do banco de dados em meio mais seguro;
XIV – divulgar as informações de interesse dos usuários, preparando relatórios periódicos, para mantê-los atualizados;
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XV – assistir permanentemente aos usuários dos sistemas computadorizados, instruindo-os sobre questões específicas, para garantir o
funcionamento dos sistemas;
XVI – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Da Diretoria de Informática
Art. 22 Compete à Diretoria de Informática:
I – planejar, propor e implementar novas tecnologias, visando otimizar a estrutura de armazenamento e utilização das informações e
outros;
II – planejar, propor, implantar, supervisionar e avaliar os bancos de dados nos diversos ambientes operacionais;
III – definir e implementar procedimentos operacionais e de utilização dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD);
IV – planejar, definir, implantar, organizar e avaliar procedimentos de segurança de acesso aos Bancos de Dados e procedimentos de
recuperação (“backup”, “recovery” e “restart”);
V – monitorar o ambiente, buscando otimizar a performance das aplicações, dos bancos de dados e do próprio Sistema Gerenciador do
Banco de Dados, assim como dar apoio na detecção e solução de problemas que envolvam Banco de Dados;
VI – acompanhar as novas tecnologias na área de Banco de Dados e principalmente evolutiva em acompanhamento de Tecnologias da
Informação (TI), permitindo avaliação e treinamento para a equipe de TI, ferramentas de apoio e de produtividade, adequando o
ambiente operacional para atender as novas demandas de gestão pública;
VII – definir procedimentos de testes dos softwares implantados ou que sofrerão manutenção, antes de substituir os efetivos;
VIII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 23 Compete à Divisão de Organização da Diretoria de Informática:
I – realizar a manutenção, configuração e segurança da rede de Internet da Administração Pública Municipal;
II – analisar o tráfego na rede, observando os sítios mais procurados, bem como identificar falhas e defeitos e solucioná-los;
III – propor ao Diretor de Informática o conteúdo dos sítios de acesso, atentando para as necessidades da Administração Pública Municipal
bem como vedando o acesso a sítios desnecessários à Administração Pública Municipal;
IV – cadastrar os funcionários do “Webmail” da Administração Pública Municipal, mediante apresentação das informações solicitadas, a fim
de propiciar o acesso destes funcionários ao correio eletrônico;
V – assegurar a disponibilidade dos sistemas e recursos de comunicação de dados;
VI – monitorar todas as atividades da rede, através de instrumentos legais e específicos;
VII – colocar em funcionamento todos os equipamentos de comunicação de dados;
VIII – monitorar a performance da rede, acompanhado e avaliando seu funcionamento;
IX – executar outras atividades correlatas.
Subseção II
Da Divisão de Sistemas
Art. 24 Compete à Divisão de Sistemas:
I – planejar, organizar e executar as atividades de proteção e zelo pela integridade das informações lançadas nos Sistemas de Gestão,
abrangendo a manutenção, parametrização, configuração, segurança e orientação técnica quanto a utilização dos sistemas;
II – orientar nos processos operacionais vinculados aos Sistemas de Gestão;
III – planejar, organizar, propor, realizar e avaliar os treinamentos necessários aos usuários dos Sistemas;
IV – organizar, realizar e avaliar o lançamento de dados, a emissão de relatórios e o arquivamento de documentações de acordo com o
serviço do Arquivo Público Municipal;
V – exercer outras atividades correlatas.
Subseção III
Da Divisão de Organização
Art. 25 Compete à Divisão de Organização, planejar, propor, organizar, realizar e avaliar todas as ações organizacionais relativas à
Superintendência de Informática e exercer outras atividades correlatas.
Seção VI
Da Superintendência Setorial de Registros Administrativos e Protocolos
Art. 26 Compete à Superintendência Setorial de Registros Administrativos e Protocolos, planejar, propor, organizar, supervisionar e avaliar
a política de atendimento ao público, e ainda:
I – gerenciar todos os registros da construção civil e outros documentos gerais a serem distribuídos aos diversos setores da Prefeitura
Municipal;
II – atender e orientar ao público externo;
III – receber, protocolar, examinar e encaminhar aos setores competentes, correio e outros, documentos e correspondências,
IV – prestar aos setores da Administração Pública Municipal orientações em assuntos de sua competência;
V – emitir pareceres quando necessários e em sua área de competência;
VI – emitir guias, alvarás para realização de eventos e funcionamento de diversos serviços;
VII – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Do Serviço Administrativo
Art. 27 Compete ao Serviço Administrativo, propor, organizar, realizar e avaliar todas as ações de apoio administrativo à Superintendência
a que se subordina e exercer outras atividades correlatas.
Seção VII
Do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS
Art. 28 Compete ao SIMPAS, planejar, organizar, realizar, supervisionar e avaliar todas as ações relativas à Previdência e Assistência ao
Servidor Público Municipal de Barbacena e ainda:
I – gerenciar os recursos e custear os encargos de aposentadoria, pensão por morte, pecúlio, assistência à saúde, auxílios e demais
benefícios previdenciários e assistenciais;
II – coordenar e executar as decisões do Conselho, conforme Lei Municipal nº 3.244/95;
III – coordenar, executar e supervisionar as ações municipais relacionadas às determinações do Ministério da Previdência e Assistência
Social;
IV – planejar, organizar, realizar e avaliar o atendimento aos servidores municipais inativos;
V – planejar, organizar, realizar e avaliar os cálculos para descontos em folha de pagamento dos inativos, da administração municipal
direta e indireta, referentes à parte previdenciária;
VI – processar a folha de pagamento dos servidores públicos municipais inativos;
VII – gerenciar a movimentação de contas bancárias, ativos e passivos do sistema;
VIII – organizar, realizar e avaliar a escrituração contábil;
IX – receber, analisar e encaminhar as providências necessárias ao atendimento dos pedidos dirigidos ao sistema;
X – analisar e emitir pareceres em sua área de competência;
XI – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Da Divisão Executiva
Art. 29 À Divisão Executiva compete:
I – receber, organizar, numerar e arquivar os processos de aposentadoria;
II – organizar e arquivar os contra-cheques dos inativos e pensionistas;
III – organizar, realizar e controlar os protocolos de entrada e saída de requerimentos, processos e outros afetos ao setor;
IV – planejar, organizar e realizar o atendimento ao público;
V – exercer outras atividades correlatas.
Art. 30 Compete ao Serviço Administrativo propor, organizar, realizar e avaliar todas as ações de apoio administrativo à Direção do
SIMPAS e exercer outras atividades correlatas.
Subseção II
Da Diretoria de Tesouraria
Art. 31 Compete à Diretoria de Tesouraria:
I – planejar, organizar, realizar, controlar e fiscalizar a movimentação bancária das contas correntes, poupanças e talões de cheque de
titularidade do Sistema;
II – assinar cheques em conjunto com o Diretor e Presidente do Conselho Administrativo;
III – planejar, organizar, realizar e fiscalizar a conciliação bancária (bancos/contabilidade);
IV – planejar, organizar, realizar e fiscalizar os repasses das contribuições previdenciárias;
V – quitação em ordens de pagamento, referente aos repasses das contribuições, quando solicitada pela Administração Direta e Indireta;
VI – controlar as operações de empréstimos com consignação em folha de pagamento dos inativos e pensionistas;
VII – organizar, controlar e executar Sistema de Compensação Previdenciária – INSS – COMPREV;
VIII – atender ao público nos assuntos específicos de sua área;
IX – exercer outras atividades correlatas.
Seção VIII
Do Instituto Municipal de Recursos Humanos – IMURH
Art. 32 Compete ao IMURH, planejar, propor, organizar, realizar, supervisionar e avaliar a política e as ações de avaliação, acompanhamento e desenvolvimento de recursos humanos da Administração Pública Municipal, competindo-lhe ainda:
I – propor diretrizes e políticas de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos na Administração Pública Municipal e zelar pela
sua observância;
II – organizar e realizar a orientação normativa, a supervisão técnica, a fiscalização e o controle das atividades de desenvolvimento de
recursos humanos da Administração Pública Municipal;
III – planejar, organizar, coordenar, realizar e avaliar as ações de reciclagem, aperfeiçoamento, treinamento, formação e modernização
dos serviços e servidores públicos municipais, podendo, na forma da legislação vigente, firmar convênios com entidades afins, públicas ou
privadas;
IV – planejar, organizar, propor, realizar e avaliar as ações de apoio à realização de concursos públicos municipais;
V – elaborar diagnósticos da situação técnica e funcional dos servidores públicos municipais a fim de verificar a necessidade de treinamento ou reciclagem;
VI – planejar e propor ações de aprimoramento das rotinas no âmbito da Administração Pública Municipal;
VII – em conjunto com a Superintendência de Recursos Humanos, planejar, organizar, realizar e avaliar ações de acompanhamento e
desenvolvimento sócio-funcional e de avaliação de desempenho;
VIII – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Do Serviço de Apoio
Art. 33 Ao Serviço de Apoio compete, planejar, organizar e prestar todo o apoio necessário à Diretoria a que se subordina, bem como,
executar todas as atividades determinadas pela Direção do IMURH dentro de sua área de competência e atuação.
Art. 34 Compete à Seção Administrativa prestar todo o apoio administrativo necessário ao Serviço de Apoio e à Direção do IMURH.
Seção IX
Da Corregedoria do Executivo Municipal
Art. 35 Compete à Corregedoria do Executivo Municipal, planejar, organizar, realizar, supervisionar e avaliar as ações de Correição
Municipal promovendo correições gerais ou parciais na Administração Pública Municipal direta e indireta, e ainda:
I – aplicar o regime disciplinar, restabelecendo e mantendo a ordem interna da administração pública municipal, com base na apuração
de ilícitos ou irregularidades, utilizando das penalidades aplicáveis quando necessário;
II – aperfeiçoar o regime disciplinar, atuando preventivamente, orientando aos servidores;

III – propor ao Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos a instauração de procedimentos de correição para apuração
de irregularidades;
IV – planejar, orientar, realizar, e avaliar as atividades de correição administrativa e as pertinentes aos procedimentos disciplinares;
V – propor o encaminhamento ao Ministério Público de sindicâncias e processos administrativos disciplinares quando verificado o indício
de crime;
VI – articular-se com outras corregedorias visando uniformizar procedimentos, buscar atualização, treinamento, conhecimento de novas
técnicas e sobretudo a prevenção de ilícitos na administração;
VII – divulgar o Estatuto do Servidor Público orientando a observância do mesmo por parte dos servidores públicos municipais;
VIII – emitir parecer técnico em matéria disciplinar;
IX – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Da Diretoria da Corregedoria
Art. 36 À Diretoria da Corregedoria compete orientar tecnicamente, coordenar e acompanhar as comissões processantes e sindicantes,
designadas para apuração de irregularidades nos órgãos da Administração Pública Municipal competindo-lhe ainda:
I – gerenciar a tramitação dos procedimentos administrativos disciplinares desde o recebimento do expediente até a publicação do despacho de conclusão;
II – orientar, coordenar e acompanhar as atividades de análise processual e aperfeiçoamento disciplinar;
III – exercer a correição e auxiliar as comissões sindicantes e processantes, no planejamento e na elaboração do cronograma de trabalho,
no âmbito de sua competência;
IV – analisar os procedimentos administrativos concluídos e emitir parecer técnico quando determinado pelo corregedor;
V – realizar o acompanhamento sistêmico que garanta o cumprimento de prazos e de normas pertinentes ao regime disciplinar;
VI – executar as atividades prevenção a ilícitos administrativos;
VII – realizar a análise e elaborar documentos relativos à tipificação dos expedientes à instauração e à conclusão dos procedimentos
administrativos disciplinares;
VIII – coordenar e executar atividades administrativas de apoio ao trabalho das comissões disciplinares;
IX – coordenar a tramitação dos documentos e promover o arquivamento dos procedimentos administrativos disciplinares;
X – elaborar relatórios referentes à produção e produtividade da corregedoria;
XI – planejar, organizar, coordenar e realizar ações de treinamento, qualificação e aperfeiçoamento profissional de servidores da
corregedoria e integrantes das comissões processantes e sindicantes;
XII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 37 Compete ao Serviço Administrativo da Corregedoria do Executivo Municipal propor, organizar, realizar e avaliar todas as ações de
apoio administrativo à Direção da Corregedoria do Executivo Municipal e exercer outras atividades correlatas.
Art. 38 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 13 de junho de 2007; 165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
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DECRETO MUNICIPAL Nº 6.142
“Convoca a 3ª Conferência das Cidades do Município de Barbacena/MG”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o Decreto Federal nº 5.790, de 25 de maio de
2006, que convoca a 3ª Conferência Nacional das Cidades e dá outras providências, e o Decreto Estadual sem número, de 9 de abril de
2007, que dispõe sobre a Convocação da 3ª Conferência das Cidades de Minas Gerais;
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 3ª Conferência das Cidades do Município de Barbacena, a se realizar no dia 14 de julho de 2007, como etapa
preparatória da 3ª Conferência Nacional das Cidades, com os seguintes objetivos:
I – propor a interlocução de autoridades e gestores públicos dos três entes federados com os diversos segmentos da sociedade sobre
assuntos relacionados à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano;
II – sensibilizar e mobilizar a sociedade para a criação de agendas e estabelecimento de metas e planos de ação para enfrentar os
problemas existentes nas cidades mineiras;
III – garantir a participação popular de diversos segmentos da sociedades, considerando as diferenças de sexo, idade, raça, etnia para a
formulação de proposições, realização de avaliações sobre as formas de execução da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e suas
estratégias;
IV – eleger os delegados que representarão o Município na Conferência Estadual.
Art. 2º A 3ª Conferência das Cidades adotará o seguinte temário:
I – a política de desenvolvimento urbano e as intervenções nas cidades (as intervenções urbanas e a integração das políticas, as intervenções urbanas e o controle social, as intervenções urbanas e os recursos);
II – capacidade e forma de gestão das cidades (capacidade administrativa e de planejamento e estrutura institucional, receitas municipais e
ampliação de receitas próprias).
Art. 3º Para a realização da Conferência será constituída uma Comissão Preparatória, com a participação de representantes do Poder
Executivo Municipal, do Poder Legislativo Municipal e de segmentos da sociedade civil, de acordo com o art. 19 do Regimento da 3ª
Conferência Estadual das Cidades.
Art. 4º Caberá à Comissão Preparatória, de acordo com o art. 20 do Regimento da 3ª Conferência Estadual das Cidades.
I – definir regimento municipal, contendo critérios de participação para a Conferência, bem como critérios de eleição de delegados para a
etapa estadual, na proporção definida no regimento estadual;
II – definir data, local e programa da Conferência.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de junho de 2007; 165º ano da Revolução Liberal, 77º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL
Portaria nº 11.495 - O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em
vigor, em especial com o Decreto Municipal nº 5.883, de 2006, e na forma do art. 26, II da Constituição do Município de Barbacena; Resolve:
DESIGNAR os servidores públicos municipais Sérgio Borges Lampert, Gilberto Fernando Coelho, Leandro Efísio da Silva e Pedro Camilo
Feres da Silva, para sob a presidência do primeiro, compor Comissão Especial para proceder a análise dos pedidos de inclusão no
Programa de Doação de Padrões Simplificados, nesta cidade, a partir desta data. Barbacena, 15 de junho de 2007. Martim Francisco
Borges de Andrada - Prefeito Municipal
Portaria nº 11.497 – 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; Resolve: DESIGNAR, para compor o Grupo Gestor da
Reserva Biológica de Pinheiro Grosso, de que trata o Decreto Municipal nº 5.672, de 2005, José Carlos Menezes Pinheiro, Diretor-Geral
do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento; Richard Rebouças, Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Nelson Roberto Loureiro Fontes, Superintendente de Meio Ambiente do Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento; Guilherme Philipe de Matos Cerqueira Gomes, representante do Instituto Estadual de Florestas; Romeu Wlleiam Fernandes, representante do Conselho de Defesa do Meio Ambiente; Charles Ramos Vidal, representante da Polícia Florestal; Luíza Mara Afonso da
Silva, representante do Instituto Padre Cunha e José Luiz Acerbi, Agente Executivo Rural do Distrito de Pinheiro Grosso. Barbacena, 22 de
junho de 2007. Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
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SECRETARIA MUNICIPAL
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário : Guaraci Gonçalves
Conselho Municipal de Assistência Social
Resolução nº. 013/2007 - “Aprova os relatórios circunstanciados trimestrais do centro de referência de assistência social – Cras, benefícios
eventuais e programa sentinela” A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, no uso das atribuições que lhe confere a
Lei Municipal nº. 3.595/2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775/2000 e na observância das orientações emanadas do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome e Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes - SEDESE,
através da deliberação lavrada em Ata nº. 040/2007 de 18 de junho de 2007, resolve: Art.1º. Aprovar, por unanimidade de seus
conselheiros, sem nenhuma restrição, os Relatórios Circunstanciados Trimestrais (de abril a junho de 2007) referentes ao: I - Centro de
Referência de Assistência Social – CRAS; II - Benefícios Eventuais; III - Programa Sentinela. Art.2º. Esta resolução entra em vigor na presente
data. Barbacena, 18 de junho de 2007.
Resolução nº. 014/2007 - “Aprovar o Certificado de Inscrição de Entidades no Conselho Municipal de Assistência Social.” O CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal Nº. 3.595/2000 com as alterações
decorrentes da Lei Municipal Nº. 3.775/2003, de acordo com a Resolução Nº. 31/2003 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS
e do Parecer favorável da Comissão Permanente de Registro e Certificado do CMAS, resolve: Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO
NO CMAS às entidades relacionadas no anexo I, sem nenhuma restrição devido à veracidade das informações contida nos Pareceres da
Comissão Permanente de Registro e Certificado. Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição no CMAS é de um ano, com exceção das
entidades cujas diretorias vencem antes do período estipulado. Art. 3º - Os prazos de validades são os que constam em cada certificado e
transcritos no Anexo I. Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente data. Barbacena, 18 de junho de 2007.
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Resolução nº. 015/2007 - “Dispõe sobre a Comissão Organizadora da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social” A plenária do
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena, com base nas suas competências legais e regimentais, no uso de suas atribuições,
conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de
outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, através da deliberação lavrada em ata nº.
039/2007 de 23 de maio de 2007, resolve: Art.1º. A Comissão Organizadora da 6ª Conferência de Assistência Social terá como membros:
Ilza das Graças Simões – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; Bethânia Mara de Sousa Teixeira – Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social; Andréia Coutinho Boëchat – Secretaria Municipal de Educação e Esportes; Sueli Alves Barbosa – Associação
Barbacenense de Ação Contra AIDS – ABAA; Raïssa Cristina Santarosa – Representante dos Trabalhadores da Área; Marlene Paes de
Figueiredo Fonseca – Confraria das Mães Cristãs. Art.2º. Esta comissão será presidida pelo Gestor da Assistência Social, Prof. Guaraci
Gonçalves. Art.3º. Esta resolução entra em vigor na presente data. Barbacena, 23 de maio de 2007.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE SAÚDE PÚBLICA
Diretor: Fernando Maluf Wutke
Conselho Municipal de Saúde
Presidente: Milton Roman
Resolução nº. 095 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 295ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de junho de 2007,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002
e pela Resolução Nacional 333 de 04/11/03. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada
no dia 18/06/2007 conforme lavrado em ata nº. 295; Resolve: Aprovar o adiamento da Conferencia Municipal de Saúde de Barbacena,
com o compromisso de realizá-la ainda este ano. Barbacena, 19 de junho de 2007.
Resolução nº. 096 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 295ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de junho de 2007,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002
e pela Resolução Nacional 333 de 04/11/03. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada
no dia 18/06/2007 conforme lavrado em ata nº. 295; Resolve: Aprovar que se encaminhe simultaneamente ao legislativo e ao executivo
municipal um ofício solicitando uma reunião com a mesa diretora deste CMS, para que sejam discutidos assuntos referentes à lei municipal
3983. Barbacena, 19 de junho de 2007.
Resolução nº. 097 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 295ª Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de junho de 2007,
no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002
e pela Resolução Nacional 333 de 04/11/03. Considerando os debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada
no dia 18/06/2007 conforme lavrado em ata nº. 295; Resolve: Aprovar que sejam enviados 04 (quatro) conselheiros às conferencias
estadual e nacional, para que Barbacena tenha representação nas mesmas. Barbacena, 19 de junho de 2007.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: José Higino Ferreira
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2007 - Processo nº 027/2007 - Contrato de Prestação de Serviços de Produtos Postais - Nº 9912173516/
2007 DR-MG - Contratante: Câmara Municipal de Barbacena - Contratada: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Vigência:
01/06/2007 a 31/12/2007 - Valor estimado: R$ 8.000,00 (oito mil reais) relativo ao período de vigência. Barbacena, 01 de junho de 2007.
Ernesto Roman - Presidente da CPL
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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A beleza das peças de mármore
do cemitério da Boa Morte
Exposição de fotografias mostra as estátuas de mármore de Carrara do núcleo histórico da Boa Morte
Pouca gente observa as peças de mármore que
ornamentam mausoléus e jazigos do Cemitério
de Nossa Senhora da Boa Morte, um dos mais
antigos da cidade. A maioria destas peças, de
mármore de Carrara, pedras oriundas da cidade
italiana de mesmo nome, compõe o núcleo histórico do referido cemitério, que tem várias sepultu-

ras tombadas como patrimônio municipal, como as de
Honório Armond, Padre Mestre Correia de Almeida,
Crispim Jacques Bias Fortes e José Bonifácio Lafayette
de Andrada.
A Igreja da Boa Morte é um bem patrimonial federal
reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Artístico e
Histórico Nacional – IPHAN, mas as peças de mármo-

re de Carrara também possuem valor histórico e
artístico. Procurando demonstrar que preservar
estas peças é importante para o município, uma
exposição de fotografias do arquiteto Sérgio Cardoso Ayres, no Chez Lichea, organizada pelo Grupo Doidos por Arte, revela um pouco da beleza
dessas peças. Confira algumas dessas fotos:
Fotos: Secretaria de Governo / Sérgio Cardoso Ayres

