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Plano prevê redução de tarifa e
melhora no abastecimento de água
Projeto de lei do prefeito proibe privatização do Demasa, garante direitos dos servidores e
propõe parceria com o Governo de Minas para investimentos de R$ 28 milhões
Entrevista com o prefeito Martim Andrada: ‘Demasa é patrimônio do povo’
PÁGINAS 3, 4 e 5

Município volta
a debater o
meio ambiente

rurais
Encontro de Bandas é destaque Produtores
participam de
no projeto Estação Cultural
curso do Senar
Sérgio Cardoso Ayres

O meio ambiente novamente foi assunto de debate em Barbacena. Desta vez por
meio do Seminário “Fiscalização Ambiental: Campos das Vertentes, Zona da
Mata e Zona Metalúrgica” promovido
pela Companhia da Polícia Militar Independentes de Meio Ambiente e Trânsito.
PÁGINA 2

Barbacena foi uma das 18 cidades do
Estado de Minas a ser contemplada com
o curso “Gestão com qualidade em campo”, promovido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Barbacena, com apoio
do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar).
PÁGINA 9

Governo Municipal
revitaliza mostras
agropecuárias

Rotary Club
Monte Mário
homenageia
Martim Andrada

No distrito de Senhora das Dores um
grande público participou da IX Exposição e III Festa Country.
PÁGINA 9

PÁGINA 8

9º Batalhão
comemora
75 anos

PÁGINA 2

Já está tudo pronto para os barbacenenses reviverem e incentivarem uma
das maiores tradições mineiras. A Fundação Municipal de Cultura realiza
neste domingo, dia 8 de julho, o 13º Encontro de Bandas de Música de Barbacena, evento que já integra o calendário turístico do interior do Estado com
destaque. O Encontro de Bandas, que este ano terá dez corporações, faz parte
da programação da Estação Cultural 2007, que tem vários eventos neste mês
de julho, como exposições, palestras e teatro.
PÁGINAS 6 e 7

Educação,
Arte e
Cidadania

PÁGINA 7
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Evento promovido pela Polícia Militar teve a participação do Secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Secretaria de Governo / César Carneiro

O meio ambiente novamente
foi assunto de debate em Barbacena. Desta vez por meio do Seminário “Fiscalização Ambiental: Campos das Vertentes, Zona da Mata e
Zona Metalúrgica” promovido
pela Companhia da Polícia Militar Independentes de Meio Ambiente e Trânsito, com sede em Barbacena, que aconteceu na quintafeira, dia 28, no auditório da Faculdade de Medicina.
Na abertura, o comandante da
13ª Região da Polícia Militar , coronel Geraldo Magela Moreira de
Freitas falou da importância de investimentos na educação formal e
informal para que as crianças cresçam com uma nova mentalidade
em relação ao meio ambiente. “O
homem é a espécie responsável
pela degradação da natureza. Ele
está pensando somente em bens
materiais e esquece que o meio
ambiente é extremamente essenci-

O secretário José Carlos Carvalho,
ladeado por Reinaldo Martins, diretor de
Meio Ambiente e Trânsito da PM; Jairo
Furtado Toledo, vice-prefeito de Barbacena
e Geraldo Magela, comandante da 13ª
Região da Polícia Militar

al para a vida”, comentou. Para ele, o
meio ambiente deveria ser uma disciplina obrigatória dentro das escolas. Cinco
palestras foram ministradas durante o

seminário, envolvendo a nova estrutura
do policiamento de especialização no
Estado de Minas Gerais, os procedimentos para obtenção de outorga e casos de

isenção, o licenciamento ambiental e monitoramento, controle e fiscalização. O secretário de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, José Carlos
Carvalho, que fez o pronunciamento final do seminário, falou da criação da Companhia da Polícia Militar Independentes de Meio Ambiente e Trânsito e do que o Estado
está fazendo para que os trabalhos
possam ficar cada vez mais eficazes. Ele destacou também o problema do aquecimento global e de
uma educação mais presente ao
que se refere ao meio ambiente.
“Estamos vivendo em um
mundo de transformação rápida.
Neste século temos que fazer uma
profunda mudança em relação ao
século passado. Terá que ser o século de mudanças de paradigmas
ou vamos afundar cada vez mais
nos problemas ambientais”, concluiu o secretário.
Secretaria de Governo / Júlio Batista

9º Batalhão completa 75 anos
Festividades do aniversário do 9º BPM
já começaram e vão até dia 15 de Julho
No próximo dia 10, o 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM) completa 75 anos de criação. Para comemorar o aniversário, estão sendo preparadas diversas festividades, que tiveram início no último
domingo, dia 1º, e vão até o dia 15. O 9º BPM já faz parte da própria
história de Barbacena.
Os pontos altos da festa serão uma solenidade, que acontece na
sede do próprio 9º BPM, no dia 10, uma sessão solene na Câmara
Municipal, no dia 13, e o tradicional Encontro de Bandas, marcado
para este domingo, na Praça dos Andradas.
Além disso, estão sendo preparadas também uma feira cultural, uma corrida rústica, uma tarde de lazer e um concerto musical
com a banda do 9º BPM. A programação completa está disponível
no site do Governo Municipal, através do endereço eletrônico
www.barbacena.mg.gov.br.

Fachada do 9º Batalhão, no bairro Santa Cecília
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ENTREVISTA: MARTIM ANDRADA

‘Demasa é patrimônio do povo’
Secretaria de Governo / Júlio Batista

Nos últimos dias, o prefeito Martim
Andrada encaminhou a diversos setores
da cidade o Plano Estratégico para o
AbastecimentodeÁguaeEsgotoemBarbacena (PEAAE) – 2007/2008, que mostra os benefícios para toda a população.
Nesta entrevista, ele afirma que não haverá privatização do Demasa e garante
emprego e direitos dos servidores:
V Há riscos de demissões e privatização
do Demasa?
Martim Andrada – Não, de forma alguma. O projeto proíbe demissões e proíbe
qualquer privatização. O Demasa é um
patrimônio do povo de Barbacena e de
nenhuma maneira será privatizado. Ao
contrário, o que estamos propondo através do projeto enviado à Câmara é a recuperação da autarquia. Nas duas últimas administrações, a inabilidade dos
ex-gestores de planejar o futuro comprometeu a capacidade do Demasa de investir na manutenção de nossas redes
de água e esgoto. Hoje, as receitas são
insuficientes para cobrir as necessidades
de expansão dos serviços a toda a população. Por isso, estamos propondo a parceria com a Copasa, que vai arcar com os
investimentos necessários para resolver
os problemas de abastecimento de água
e coleta e tratamento de esgoto na região
Noroeste. O Demasa, mais aliviado, continuará sendo responsável pelo atendimento de mais de 60% da população.
VEntão não há risco de demissões?
Martim Andrada – Não. O Plano que estamos propondo não prevê a demissão
de nenhum servidor do Demasa e nem a
extinção de nenhum cargo da autarquia.
Eu estou garantindo, pessoalmente, que
todos os direitos adquiridos dos servidores sempre foram e continuarão a ser respeitados durante toda a minha gestão.
Tenho explicado aos servidores que, ao
contrário dos boatos que foram maldosamente espalhados pela cidade, a parceria com o Governo do Estado, através
da Copasa, vai resultar na geração de
pelo menos 300 novos empregos diretos
e indiretos no município. Isso porque a
Copasa vai instalar um escritório regional na cidade e vai contratar empregados para a operação e manutenção do

sistema. Isso sem falar nas obras, que serão
executadas a partir de investimentos de R$ 28
milhões.
VPorque a parceria com o Governo do Estado
e com a Copasa é considerada a melhor solução
para a crise no Demasa?
Martim Andrada – Antes de propor esta solução, determinei a realização de um amplo diagnóstico sobre a crise no Demasa, suas necessidades de investimentos e problemas de operação. A conclusão é que os antigos gestores não
souberam investir no momento certo e comprometeram o futuro da autarquia e sua capacidade de prestar bons serviços à população. Na
região Noroeste de Barbacena, ou seja, para cerca de 40% de nossa população, o Demasa hoje
não está funcionando bem. E suas receitas hoje
são insuficientes para cobrir as necessidades de
investimento. Nos últimos anos, o Demasa investiu cerca de R$ 800 mil reais na manutenção
do sistema. É lógico que isso é muito pouco.
Então, a parceria com a Copasa é uma boa saída, porque permitirá o investimento de R$ 21,8
milhões nos próximos dois anos, solucionando
o problema que afeta, diariamente, a 40% de
nossos cidadãos.
VO município não teria como arcar, sozinho,
com esses investimentos?

Martim Andrada – Não. Os municípios hoje
têm uma infinidade de demandas que precisam ser atendidas, mas não possuem as receitas necessárias para fazer frente a esses investimentos. Então, o que as administrações mais
modernas têm procurado fazer é firmar parcerias que permitam melhorar a qualidade dos
serviços prestados à população, através de contratos de concessão de serviços. É preciso frisar
que não se trata de privatização. Existem muitas experiências bem sucedidas nesse sentido.
A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo,
renovou por mais 30 anos o contrato com a
Copasa. A Prefeitura de São João Del Rey também assinou contrato concedendo parcialmente os serviços à Copasa. Em todo o Estado, são
mais de 600 prefeituras parceiras da Copasa. É
como disse recentemente o governador Aécio
Neves. A Copasa não é uma empresa do Governo de Minas. A Copasa pertence ao povo de
Minas.
VQue benefícios imediatos a população terá
com este projeto?
Martim Andrada – Em primeiro lugar, a garantia da prestação de um serviço de altíssima qualidade e preço justo. A Copasa é considerada
uma empresa modelo em todo o país e por isso
mesmo consegue praticar a tarifa social, que
reduz o preço das tarifas cobradas da popula-

ção mais carente das regiões onde atua.
Vale lembrar que, sendo uma empresa
estatal, a Copasa tem compromisso com
uma política tarifária socialmente justa.
Além disso, os investimentos totais de
R$ 28 milhões vão ajudar a gerar 300
novos empregos em Barbacena. A cidade também vai ganhar um escritório regional da Copasa, que deve movimentar
uma receita mensal de R$ 330 mil, movimentando o comércio e o setor de serviço.
VQuais serão os benefícios do ponto de
vista ambiental?
Martim Andrada - Outro aspecto importante é que Barbacena caminha, através
deste Plano, para se adequar às novas
exigências da legislação ambiental. Todos os municípios mineiros agora têm
um prazo para resolver o problema do
tratamento do esgoto, sob pena de perderem recursos oriundos do Fundo de
Participação dos Municípios. Quem conseguir se adequar às determinações do
Copam, ao contrário, passa a receber o
ICMS Ecológico. Essas exigências estão
batendo à nossa porta e passam a vigorar em menos de 10 anos. Além da questão legal, há também o meu compromisso de adotar novas posturas ambientais
e implantar uma cultura de preservação
em nossa cidade. Por isso, o plano também prevê ações de educação ambiental
e de preservação de nossos mananciais.
VOutros setores da vida da população,
como a saúde, serão afetados de forma
positiva?
Martim Andrada - É difícil listar todos os
benefícios. Mas eu não posso deixar de
falar também dos benefícios na área de
saúde, que foi outro motivador importante deste Plano. Pouca gente sabe, mas
60% das doenças que levam as crianças
brasileiras aos postos de saúde têm relação com a má qualidade da água ou com
a falta de esgotamento sanitário. Para
cada real investido em saneamento, economiza-se cinco reais gastos com consultas, exames e internações que poderiam ser evitadas. Considerando os R$ 28
milhões em investimentos previstos pelo
Plano para os próximos 13 anos, isso significa uma economia de, no mínimo, R$
140 milhões na área de saúde no mesmo
período.
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Plano põe fim à crise no Demasa
e prevê queda no preço das tarifas
Projeto do Executivo
propõe parceria com
o Governo de Minas,
garantindo
investimentos de
R$ 28 milhões e
a preservação
do Demasa
O prefeito Martim Andrada acaba de enviar à Câmara Municipal
o projeto de Lei nº 048/07, que prevê soluções definitivas para a crise
no Departamento Municipal de
Meio Ambiente e Saneamento (Demasa). O projeto é fruto de um amplo diagnóstico da atual situação
operacional e financeira da autarquia e dos problemas de abastecimento de água que afetam cerca de
20 bairros da região Noroeste de
Barbacena.
As propostas enviadas à Câmara compõem o Plano Estratégico
para o Abastecimento de Água e
Esgoto em Barbacena (PEAAE) –
2007/2008, que tem sido discutido e apresentado pelo prefeito Martim Andrada às principais lideranças da cidade, incluindo os próprios vereadores. De acordo com o Plano, nos próximos dois anos Barbacena receberá investimentos diretos em obras de abastecimento de
água e rede de esgoto no valor de
R$ 21.895.843,00.
Deste total, cerca de R$ 8 milhões serão imediatamente investidos na padronização das ligações
de água, hidrometração, substituição de ramais, melhorias na captação e na Estação de Tratamento São
Pedro, além da construção de reservatórios e sub-adutoras de água
tratada. Além disso, outros R$ 14
milhões serão investidos na coleta
e implantação de tratamento de es-

goto na região Noroeste do município.
Entre 2007 e 2009, está prevista a construção de interceptores de coleta, de
estações elevatórias de esgoto, rede coletora, ligações prediais e uma Estação
de Tratamento de Esgoto.
Até 2020, o Plano prevê a aplicação de outros R$ 5 milhões na manutenção e melhoria do sistema de abastecimento de água e de R$ 1,5 milhão
na melhoria do sistema de esgotamento sanitário. Serão, portanto, mais de
R$ 28 milhões em investimentos no
período de 2007 a 2020.
Para viabilizar esses recursos, o Governo Municipal vai firmar uma parceria com o Governo do Estado, através da Copasa, para os serviços relacionados ao sistema que abastece os bairros São Pedro, Santo Antônio, Água
Santa, Guarani, Santa Efigênia, Caminho Novo, Pontilhão, Grogotó, Santa
Luzia, Novo Horizonte, São Francisco, Vista Alegre, Caeté, Diniz I, Diniz
II, Floresta, João Paulo II, Santa Edwiges, Santa Maria e Nove de Março.

Prefeitura também poderá receber recursos
do Governo Federal para saneamento
O Plano Estratégico para o Abastecimento de Água e Esgoto em Barbacena, contido no Projeto de Lei nº
048/07 , foi bem recebido na Câmara
Municipal, onde vem sendo discutido detalhadamente. Na opinião do
prefeito Martim Andrada, as discussões em torno da proposta poderão,
inclusive, resultar em novas idéias
que vão contribuir para melhorar a
qualidade de vida de toda a população.
Durante os debates em torno do
projeto do Executivo realizados ao longo da semana, o vereador Pedro do
Vale, por exemplo, informou aos companheiros da Câmara que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria prometido liberar R$ 28 milhões para investimentos no setor de saneamento

de Barbacena. A boa notícia teria sido
dada pelo ministro das Comunicações, Hélio Costa. O presidente já teria assinado o despacho determinando a liberação dos recursos.
O líder do Governo na Câmara,
vereador Amarílio de Andrade, informou aos vereadores que o prefeito
Martim Andrada recebeu a notícia
com grande satisfação, uma vez que
esses recursos, somados aos outros
R$ 28 milhões já autorizados pelo Governador Aécio Neves, darão ao município uma condição privilegiada de
investir em saneamento. Amarílio de
Andrade lembrou que o prefeito sente-se bastante prestigiado pelo Governo Federal, que já foi parceiro do município na construção do Anel Rodoviário, dos conjuntos habitacionais,

na implantação da Farmácia Popular, no
projeto de informatização das escolas e
nas obras do Ginásio Poliesportivo do
Santo Antônio. Tudo isso durante a atual
gestão do Governo Municipal.
Caso a informação do vereador Pedro do Vale se confirme, serão R$ 56 milhões disponíveis para o setor de saneamento. A primeira metade desses recursos foi garantida pelo governador Aécio
Neves, em solenidade no Palácio da Liberdade. O líder do Governo pediu ao
vereador Pedro do Vale que solicitasse
ao ministro Hélio Costa a cópia do despacho presidencial, para que o município possa preparar toda a documentação
necessária, e se já tinha data para assinatura do convênio para que a prefeitura
possa concretizar mais esta parceria com
a União.
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Previsão é de 300
novos empregos
O Plano Estratégico proposto
pelo Executivo Municipal vai garantir a geração de novos empregos em
Barbacena. Ao contrário dos boatos
que falavam em demissões de servidores, a parceria com o Governo
do Estado, através da Copasa, resultará na geração de pelo menos
300 empregos diretos e indiretos na
operação do sistema e nas obras de
expansão.
De acordo com o prefeito Martim Andrada, o Plano não prevê e
nem admite nenhuma demissão ou
extinção de cargos no Demasa. “Todos os direitos dos servidores estão
garantidos e em nenhum momento
sequer considerei a hipótese de demissão”, disse o prefeito.
Parte dos servidores poderá, por
vontade própria, transferir-se para

A implantação do Plano Estratégico proposto pelo Executivo deverá resultar em redução no preço das tarifas
para a maior parte da população da
região Noroeste de Barbacena. Isto porque a Copasa utiliza a chamada “tarifa social”, que beneficia a população
mais carente com tarifas mais baratas.
Hoje, uma residência com um consumo de até 6 metros cúbicos de água
por mês paga uma tarifa de R$ 18,72
pelos serviços de água e coleta de esgoto prestados pelo Demasa. Na tarifa
social da Copasa, esta mesma residência pagaria apenas R$ 10,33, uma diferença superior a R$ 8,00 por mês.
Além disso, o contrato a ser assinado com a Copasa prevê que não haverá cobrança de taxas de instalação e
conservação de hidrômetros, manutenção e retirada de vazamentos do
padrão de água ou ramal predial. As
taxas de novas ligações também não
serão cobradas dos usuários nos casos
de novos sistemas de água e esgoto. E,
nos casos de implantação de prolongamentos de rede, cada usuário terá
gratuidade na implantação de até 18
metros de redes de distribuição.

O contrato também vai beneficiar entidades filantrópicas e as empresas que compõem a administração
municipal, através da concessão de
descontos progressivos de até 50%
no valor das tarifas - dependendo da
importância dos serviços prestados
pela entidade e de sua condição econômico-financeira.
Economia para a saúde
Há ainda benefícios indiretos que
os investimentos em saneamento básico certamente trarão para a cidade.
Dados da Organização Mundial de
Saúde indicam que para cada R$ 1
investido em saneamento, há uma
economia de outros R$ 5 na área de
saúde. Isso porque cerca de 60% das
doenças que levam crianças brasileiras aos postos de saúde, por exemplo, são conseqüência de problemas
de saneamento básico. Assim, diante de uma previsão de investimentos
de R$ 28 milhões, a perspectiva é de
que o Plano permita uma economia
superior a R$ 140 milhões na área de
Saúde.

a Copasa, que oferece ótimos salários e
benefícios. Mas os servidores não terão
sua vida funcional alterada, inclusive
porque o Demasa continuará sendo responsável pelo atendimento de cerca de
60% da população do município.
Além dos empregos gerados pelas
obras que serão realizadas nos próximos
dois anos, a Copasa pretende instalar na
cidade um de seus escritórios regionais,
o que implica na abertura de novos postos de trabalho para engenheiros, administradores, encarregados administrativos, supervisores de manutenção, desenhistas, operadores de máquinas e auxiliares de laboratório, entre outros. Os
gastos mensais do escritório estão estimados em cerca de R$ 330 mil, dinheiro
que circulará no comércio e no setor de
serviços de Barbacena, contribuindo
para sustentar empregos e gerar renda.

PT e PMDB aprovam
parceria com a Copasa
O PT e o PMDB estão entre os partidos políticos que aprovam a decisão cada vez mais
freqüente dos prefeitos de recorrer às parcerias para solucionar problemas relacionados à
prestação de serviços à população. É este o caso da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH),
atualmente sob o comando do PT e do PMDB, que não apenas renovou o contrato de
concessão de serviços de água e esgoto com a Copasa pelos próximos 30 anos, mas decidiu
vender toda a rede de água e esgoto da cidade, em troca de 13% das ações da Companhia,
no valor aproximado de R$ 280 milhões.
Na Capital, o prefeito Fernando Pimentel (PT) tem recorrido às parcerias não apenas no
que se refere aos serviços de água e esgoto, mas também para solucionar os problemas
relacionados à coleta e tratamento do lixo. Nos próximos meses, a PBH deverá assinar com
as empresas e consórcios vencedores da licitação, o contrato de uma Parceria PúblicoPrivada (PPP), que prevê a concessão dos serviços de varrição, coleta, tratamento e aterramento do lixo de Belo Horizonte, pelos próximos 25 anos.
O procurador-geral de Belo Horizonte, Marco Antônio Rezende, disse que o contrato
global será de R$ 444,9 milhões, o equivalente a R$ 17,79 milhões por ano. Segundo Rezende,
depois de mais de seis meses de análises jurídicas, dos custos, planilhas e viabilidade técnica,
a administração petista optou pela PPP. “Acreditamos que o aterramento continua sendo a
melhor tecnologia. Mas o investimento é alto e, por isso, optamos pela parceria”, disse em
recente entrevista ao jornal Estado de Minas. Belo Horizonte produz 4,2 mil toneladas
diárias de lixo, entre o domiciliar, entulho da construção civil, poda e varrição de ruas.
Dessas, 2,4 mil são aterradas.
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Encontro de Bandas é destaque no
Projeto Estação Cultural 2007
Sérgio Cardoso Ayres

Dez corporações
musicais de várias
cidades mineiras
desfilam em
Barbacena neste
domingo
Já está tudo pronto para os barbacenenses reviverem e incentivarem uma das maiores tradições
mineiras. A Fundação Municipal
de Cultura realiza neste domingo,
dia 8 de julho, o 13º Encontro de
Bandas de Música de Barbacena,
evento que já integra o calendário
turístico do interior do Estado com
destaque. O Encontro de Bandas,
que este ano terá dez corporações,
faz parte da programação da Estação Cultural 2007, que tem vários
eventos neste mês de julho, como
exposições, palestras e teatro.
Segundo a presidente da Fundac, Zenaide Vieira Maia, a intenção é ampliar, no mês de férias escolares, a oferta de atrações culturais na cidade. “A programação vai
agradar a todos os barbacenenses
que ficarem na cidade neste mês
de julho”, disse ela, ressaltando que
a abertura não poderia ser melhor.
“Os nossos encontros anuais com
as bandas de música mostram o
quanto Barbacena se preocupa em
preservar a sua cultura e a de todos
os mineiros”, disse ela.
Tradição que se renova
O Encontro de Bandas chega a
sua 13ª edição cada vez mais fortalecido. “O mineiro tem as bandas
de música no sangue. De geração
em geração, essa musicalidade se
renova. Temos em nossa cidade a
centenária Correia de Almeida e
também a Lira Barbacenense, que
foram tombadas como patrimônio

cultural da cidade”, disse a diretora cultural da Fundação Municipal de Cultura, Lúcia Pires.
A programação prevê a abertura por
volta das 9h00 deste domingo, com concentração das bandas na Praça Conde
de Prados e desfile pelo centro da cidade
até a Praça dos Andradas. A Banda Marcial Professor Amadeu Guimarães, de
Petrópolis, Rio de Janeiro, se apresenta
às 10h30. Por volta das 11h00, todas as
bandas vão se apresentar juntas. Na parte
da tarde, a apresentação das bandas de
música no Jardim Municipal acontece às
14h00, com cada uma tendo 15 minutos
para executar suas peças. O encerramento, no final da tarde, ficará a cargo da
Banda do 9º Batalhão da Polícia Militar
de Minas Gerais.

A Banda Correia de Almeida, que tem sempre à frente Dona Totoca, é um dos
destaques do Encontro de Bandas de Música de Barbacena

Veja a relação e a ordem das
bandas que vão desfilar
1 - Corporação Musical Correia de Almeida - Barbacena
2 - Corporação Musical União Itabirense – Itabirito
3 - Corporação Musical Lira Nossa Senhora do Desterro – Desterro do Melo
4 - Sociedade Musical São Sebastião – Sabará
5 - Banda e Orquestra Infanto Juvenil “Pequeno Marcos” – Barbacena
6 - Corporação Musical Oriente Santa Cecília – São João del-Rei
7 - Corporação Musical Lira Joaquim Braga – Ribeirão Vermelho
8 - Sociedade Musical Nossa Senhora Aparecida – Santos Dumont
9 - Corporação Musical Lira Santanense – Santana do Garambéu
10 - Corporação Musical Lira Barbacenense - Barbacena
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Mês de julho terá exposição, teatro,
vídeo e palestra
Divulgação

A abertura oficial do Projeto Estação Cultural 2007, que tem toda
a sua organização e execução realizada pela Fundação Municipal de
Cultura, será nesta sexta-feira, dia
6 de julho, com a palestra do produtor e gestor cultural José de Oliveira Júnior. Ele vai falar sobre
“Identidade, Memória e Cidadania: o cotidiano e a convenção do
Patrimônio Mundial da Unesco”.
O evento acontece na sede do Sindicato Rural de Barbacena (Av. Bias
Fortes, 56), com início marcado
para as 19h30. A Estação Cultural
prossegue no domingo, com o 13º
Encontro de Bandas.
No dia 10, terça-feira, o destaque é o grupo mineiro Giramundo,
que vai se apresentar às 21h00, em
frente à Matriz de Nossa Senhora
da Piedade. Conhecida internacionalmente, a magia do Giramundo
e seus bonecos volta a Barbacena
com o espetáculo o “Auto das Pastorinhas”, dentro da programação
do seu teatro móvel. O Auto das
Pastorinhas conta, através de dan-

ças e cantos, a história e a alegoria
do menino Jesus. Concebido em
1984, foi remontado em 2005 - todos os bonecos foram reformados
e um novo cenário, construído.
O projeto Estação Cultural 2007
vai prosseguir no mês de julho com
outras atrações. No dia 11, quartafeira, acontece a abertura da exposição de artes plásticas, como uma
mostra reunindo obras dos fotógrafos José Heleno, Sérgio Cardoso
Ayres e obras da artista plástica
Maria Stela Guedes. Também serão exibidos vídeos do cineasta
barbacenense Wiltom Araújo, radicado na cidade de Juiz de Fora. São
eles: “Carlitos no Final do Século
XX - Uma Homenagem”, “Império da Vaidade”, “Lembranças”,
rodado em Barbacena e que conta
a história do atleta Alelito Esteves,
e “Hulha-branca”, em que relata o
trabalho de Bernardo Mascarenhas, pioneiro na instalação da
energia elétrica na América Latina.
A mostra acontece na galeria do
Hotel Lucape.
Secretaria de Governo / César Carneiro

Arte, cidadania e educação
Promover o desenvolvimento social e a integração entre moradores de diversas regiões do
município. Este é o principal objetivo do projeto Arte e Cidadania, voltado para as mães da
comunidade e que atende também membros do grupo da terceira idade Flores do Amanhã.
As participantes (hoje são cerca de 150) desenvolvem suas habilidades manuais na confecção de panos de prato e produtos artesanais. Para João Carvalho, idealizador e coordenador
do projeto, que tem o apoio do Governo Municipal, o Arte e Cidadania, além de trabalhar este
desenvolvimento individual, tem um cunho social de grande importância para as comunidades onde está implantado, pois “torna-se uma opção para a formação de um cidadão comprometido com a melhoria de qualidade de vida de sua comunidade”.
O projeto foi implantado há cerca de cinco anos e hoje abrange bairros periféricos da
cidade, como Nove de Março, Nova Suíça, Nova Cidade e São Vicente, entre outros. Alguns
dos trabalhos desenvolvidos no projeto foram expostos no Museu Georges Bernanos na última sexta-feira, 29, ocasião em que os alunos das escolas participantes do projeto Tim ArtEducAção apresentaram os resultados do aprendizado adquirido nas oficinas de canto, balé,
teatro e reciclagem.
O projeto Tim ArtEducAção está em seu sexto ano em Barbacena e atualmente é desenvolvido com cerca de 250 crianças de escolas do município. Na apresentação de encerramento do
semestre, que reuniu um bom número de pessoas no pátio do museu, os alunos mostraram
um pouco do que aprenderam nas oficinas.

8
Rotary Monte Mário homenageia Martim Andrada

04 de Julho de 2007 - Ano XV - Nº 348 - 027/2007

Prefeito recebe placa em reconhecimento à forma como está administrando a cidade
Secretaria de Governo / César Carneiro

NOTAS
CURSO
A Associação dos Deficientes Físicos está com inscrições abertas para o curso de informática. Os
interessados devem procurar a sede da entidade,
à praça Adriano de Oliveira, no prédio da Estação
Ferroviária. As aulas serão de segunda a sextafeira na parte da manhã e da tarde. O valor da
mensalidade é de R$ 20,00, mas as pessoas portadoras de necessidades especiais estão isentas de
pagamento. Outras informações podem ser adquiridas pelo telefone 3331-0306.

O prefeito Martim Andrada recebeu a placa das mãos do então presidente do Rotary Monte Mário, Júlio César da Cruz

O prefeito Martim Andrada foi um dos homenageados durante a solenidade de posse do novo
conselho diretor do Rotary Club de Barbacena/
Monte Mário. Martim recebeu o prêmio “Companheiro Dalton” em reconhecimento aos serviços
prestados à frente da administração do Poder Executivo do município.
A homenagem foi uma das últimas ações do
ex-presidente do Rotary Monte Mário, Júlio César
da Cruz, que ressaltou a coragem do prefeito e de
sua equipe de governo. “Barbacena precisava
desta coragem de mudar e as mudanças estão trazendo novos benefícios para a população”, disse
Júlio, antes de entregar a placa ao prefeito.

Além de Martim Andrada, foram homenageados
também alguns membros rotaryanos dos dois clubes
que a cidade possui, com os troféus Joaquim Santos e
Fernando Vítor de Lima e Costa. A solenidade foi realizada na última quinta-feira, 28, na sede do Rotary.
A nova presidente do Rotary Monte Mário, Maria
Cecília Silva Moraes, disse estar “muito honrada por
poder conduzir os destinos do Rotary até 2008”. Além
dela, o novo conselho diretor é composto pelos seguintes membros: Zélia Beatriz Correia (vice-presidente);
Mário Matos (1º secretário); Heloísa Bueno (2º secretário); Enor Orlando (1º tesoureiro) e Heloísa Helena Feres (2º tesoureiro).

Parceria beneficia população
Divisórias ampliam áreas de atendimento médico no Posto de Saúde do Caic
Uma parceria do Governo Municipal, através do Demasp, com a Faculdade de Medicina de Barbacena e a Gerência
Regional de Saúde (GRS) possibilitou a realização de um novo planejamento do espaço na Unidade Básica de Saúde (UBS)
do Carmo e no Posto de Saúde do Caic, que ganharam novos consultórios e espaços para administração. A mudança foi
possível graças às novas divisórias que foram doadas ao Demasp pelo setor de Estratégias de Saúde da Família (ESF).
Com estas instalações, o espaço que ficava ocioso no Posto do Caic foi transformado em dois consultórios e uma sala para
administração. “Com estes dois consultórios, os médicos passaram a ter mais espaço para prestar melhor atendimento à
população”, comentou Evanile Fátima de Souza Santos, enfermeira responsável pelo posto. As novas instalações também
possibilitaram a ampliação do atendimento dos acadêmicos do curso de Medicina. O resultado é que o atendimento aos
pacientes está mais ágil, evitando filas e o desconforto da espera.

OLIMPÍADAS
Trinta e três escolas de Barbacena se inscreveram
na 3ª Olimpíada Brasileira de Matemática de Escolas Públicas (OBMEP), organizada pelo Ministério da Educação, em parceria com o Ministério
de Ciência e Tecnologia, com a Sociedade Brasileira de Matemática e com o Instituto Nacional de
Matemática Pura e Aplicada (Impa). Em sua terceira edição, a olimpíada deve reunir mais de 17
milhões de alunos de quase 40 mil escolas de todo
o país. As provas serão em duas etapas, sendo a
primeira no dia 14 de agosto.
HOMENAGEM
O prefeito Martim Andrada foi agraciado com o
título de colaborador benemérito da 2ª Cia. do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. A homenagem foi entregue ao secretário geral do Gabinete da Governadoria, Davi Mendes Saldanha
(foto), que representou o prefeito na solenidade comemorativa pelo Dia Nacional do Bombeiro, comemorado em 2 de julho.

Divulgação
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Secretaria de Governo / César Carneiro

No distrito de
Senhora das
Dores, um grande
público participou
da IX Exposição
e III Festa Country
Aos poucos, Barbacena e
região estão retomando, com
sucesso, a tradição de promover exposições e festas agropecuárias, movimentando os negócios do setor e o turismo. No
último final de semana, o parque de exposições do distrito de
Senhora das Dores recebeu um
grande número de pessoas
para participar da IX Exposição Agropecuária e a III Festa
Country e do Peão Boiadeiro,
promovidas pela Empresa
Municipal de Turismo (Cenatur), com apoio da Secretaria
Municipal de Agricultura. O
evento foi um sucesso, confirmando o trabalho de valorização dos distritos que vem sendo realizado pela atual gestão
do Poder Executivo.
“A exposição de Senhora
das Dores vem crescendo a
cada ano, assim como outras
festas nos distritos, que vêm
ganhando notoriedade e destaque. A intenção é dar uma
dimensão maior a cada distrito, como eles realmente merecem”, afirmou o prefeito Martim Andrada, no encerramento da festa. Ele destacou ainda
a participação da população
na realização da exposição.
Para o vereador João da Semente, um dos organizadores
do evento, a exposição “é fruto do que a população do distrito plantou”. Em todos os
dias, o parque de exposições
recebeu um bom público para
assistir às atrações, como dança country, rodeio e shows musicais.

Produtores rurais participam
de curso do Senar
Curso de capacitação terá aulas teóricas e práticas e envolve fazendas
de Barbacena, Antônio Carlos e Alfredo Vasconcelos
Divulgação

Barbacena foi uma das 18 cidades do Estado de Minas a ser contemplada com o curso “Gestão com
qualidade em campo”, promovido
pelo Sindicato dos Produtores Rurais
de Barbacena, com apoio do Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar). “O curso procura levar ao
produtor rural informações, aprimoramento, agilidade, transformação
da propriedade em empresa rural,
mudança de mentalidade, melhorias na produção e a comercialização”,
declarou José Milagres Silva Araújo, instrutor do curso e consultor do
Senar.
Estão participando do curso de
capacitação representantes de dez
propriedades rurais da região de Barbacena, Antônio Carlos e Alfredo
Vasconcelos. Ao todo, serão 224
horas de curso, divididas em blocos

teóricos e de consultoria. As aulas, que
tiveram início no último dia 26, se estenderão até o mês de setembro. Neste primeiro momento, está sendo realizada a

etapa teórica do curso, no auditório
do Sindicato Rural de Barbacena.
Depois, as aulas de consultoria serão nas próprias fazendas.
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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.036
“Reconhece como de utilidade pública a Associação de Promoção Social, Educacional, Cultural, e Desportiva Menino Jesus de Praga de Barbacena, e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecida como de utilidade pública a Associação de Promoção Social, Educacional, Cultural e Desportiva Menino Jesus de Praga da cidade de Barbacena.
Art. 2º Aprovada e publicada esta Lei será expedido um diploma especial deste fato para ser
entregue à entidade.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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
(Projeto de Lei nº 032/2007 – Autoria da Vereadora Irene Araújo Kilson)
........................................................................................................................................................
LEI Nº 4.037
“Acrescenta no calendário oficial do Município de Barbacena a Exposição Agropecuária de
Senhora das Dores”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome,
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescido no calendário oficial de Barbacena a Exposição Agropecuária de Senhora
das Dores.
Art. 2º A realização do evento ocorrerá no mês de junho de cada ano, ou em data aproximada.
Art. 3º O Poder Municipal poderá proceder à suplementação de valores no orçamento da CENATUR,
necessária para esse fim.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º 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
(Projeto de Lei nº 043/2007 – Autoria do Vereador João Evandro da Silva)
........................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.755
“Dispõe sobre a Organização da Empresa Municipal de Turismo – CENATUR, 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 Empresa Municipal de Turismo de Barbacena, criada pela Lei Municipal nº 2.831, de
21.01.1993, é organizada pelas Leis Delegadas Municipais ns 1, 2, 6, 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 “Empresa Municipal de
Turismo” e a sigla “CENATUR” se eqüivalem.
CAPÍTULO II
Da Finalidade e das Competências
Art. 2º - A Empresa Municipal de Turismo – CENATUR - tem por finalidade fomentar, planejar,
organizar, dirigir, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar a política, os programas,
projetos, planos e ações relativas ao incentivo, à valorização e à difusão do negócio do turismo
e lazer no Município de Barbacena, competindo-lhe:
I – formular, coordenar e supervisionar a política municipal de turismo;
II – elaborar, fomentar, promover, executar, controlar e avaliar planos, programas, projetos e ações
em sua área de competência;
III – estimular, fomentar e realizar ações que visem o surgimento e desenvolvimento da vocação
turística municipal e a respectiva veiculação;
IV – propor o calendário oficial de eventos turísticos do Município;
V – articular-se e relacionar-se com agentes da comunidade, órgãos, entidades, fundações,
associações, institutos, similares e afins, públicos e privados, nacionais e internacionais, com
vistas ao intercâmbio, à cooperação, ao incentivo e promoção do turismo local, podendo celebrar
contratos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos;
VI – promover, incentivar e difundir, estudos, pesquisas, experimentações e conhecimentos
científicos, técnicos, acadêmicos e populares relativos ao turismo em geral;
VII – captar recursos públicos e privados, nacionais ou estrangeiros e promover, coordenar e
fiscalizar sua aplicação em atividades turísticas;
VIII – analisar e aprovar ou reprovar planos, programas, projetos e ações turísticas cujos recursos
sejam provenientes da concessão de incentivos fiscais municipais;
IX – coordenar, supervisionar e fiscalizar as atividades dos órgãos, entidades e unidades de sua
área de competência bem como fiscalizar planos, programas, projetos, convênios e ações turísticas que sejam beneficiadas por recursos públicos municipais;
X – definir diretrizes e estabelecer normas para o desenvolvimento de atividades turísticas, uso
e conservação do patrimônio turístico do município;
XI – cumprir e fazer cumprir a legislação e normatização municipal, estadual, federal e internacional relativa ao setor turístico;
XII – exercer outras atividades correlatas.
CAPÍTULO III
Das Competências das Unidades Administrativas
SEÇÃO I
Do Gabinete
Art. 3º A CENATUR é administrada e gerenciada por seu presidente e a ele compete:
I – coordenar e supervisionar direta ou indiretamente todas as atividades da CENATUR;
II – representar judicial e extra-judicialmente a CENATUR, fazendo-o por si ou por delegação;
III – orientar e supervisionar as atividades de correição;
IV – exercer o controle interno dos atos de despesa em consonância com os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
eficiência e economicidade;
V – interpretar, cumprir e fazer cumprir os atos normativos referentes a CENATUR seguindo
quando houver, orientação da Advocacia Geral do Município;
VI – articular-se com administrações municipais, estaduais e federal, entidades públicas e
privadas, nacionais ou estrangeiras visando a cooperação técnica e o desenvolvimento e aper-

feiçoamento das ações de sua competência;
VII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 4° Ao vice-presidente compete:
I – substituir o Presidente em seus impedimentos ou quando determinado;
II – exercer as atividades de correição administrativa promovendo quando necessário a responsabilidade funcional;
III – fomentar, promover, facilitar e realizar as relações institucionais entre a CENATUR e os
órgãos da administração municipal e demais entes das esferas estadual e federal;
IV – presidir inquéritos administrativos;
V – cumprir e fazer cumprir a legislação e normatização vigente, pertinente à CENATUR;
VI – acompanhar a execução dos convênios,contratos e outros instrumentos legais firmados com
organizações de direito público ou privado;
VII - exercer outras atividades determinadas pelo Presidente compatíveis com o cargo de Vicepresidente.
VIII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 5° Ao Chefe de Gabinete compete:
I – prestar assessoramento direto ao Presidente;
II – receber e encaminhar os assuntos pertinentes às diversas unidades da CENATUR e articular
o atendimento e fornecimento de apoio técnico e especializado;
III – coordenar a execução do apoio administrativo no que se refere ao atendimento a Presidência
encaminhando providências que garantam o suporte necessário, imediato e contínuo;
IV – coordenar e organizar a agenda do Presidente;
V – acompanhar o andamento dos projetos de interesse da CENATUR em tramitação na Câmara
Municipal, Assembléia Legislativa, Secretarias Estaduais, Secretarias Federais, Ministérios e
outros;
VI - exercer outras atividades correlatas.
Art. 6° À Divisão Executiva de Gabinete compete:
I – elaborar estudos, pesquisas e afins;
II – assessorar o Presidente em assuntos políticos, administrativos, técnicos, jurídicos, de
comunicação social, imprensa e outros;
III – providenciar o atendimento às consultas, solicitações e requerimentos enviados pela Câmara Municipal e outros;
IV – supervisionar o desenvolvimento da atividade de comunicação social da CENATUR;
V – atender às diligências dos órgãos públicos fiscalizadores e das organizações financiadoras
e acompanhar o cumprimento das recomendações decorrentes;
VI – examinar correspondências, informes publicitários, ofícios e similares;
VII – promover cursos de capacitação de recursos humanos para a área turística, buscando
aperfeiçoamento e especialização de servidores e profissionais nas diversas áreas do turismo
local;
VIII – sugerir, organizar, planejar, executar e supervisionar todas as atividades de comunicação
interna e externa da CENATUR e prestar assessoramento e suporte necessário ao Presidente nas
atividades de comunicação;
IX - exercer outras atividades correlatas.
Art. 7° Ao Assistente Executivo compete secretariar e assessorar a Divisão Executiva do Gabinete da Presidência em todas as suas atividades bem como exercer outras atividades correlatas.
Art. 8° Compete ao Assessor Jurídico:
I – elaborar instrumentos jurídicos, bem como encaminhar e acompanhar sua tramitação;
II – supervisionar e orientar as atividades de correição;
III – examinar os textos de editais de licitação, contratos ou instrumentos congêneres, a serem
publicados e celebrados;
IV – examinar os atos de reconhecimento de inexigibilidade e de dispensa de licitação;
V – fornecer à Advocacia Geral do Município subsídios e elementos que possibilitem a defesa
do Município em juízo, bem como a defesa dos atos do Presidente e de outras autoridades da
C E N AT U R ;
VI – exercer outras atividades correlatas.
Art. 9° Ao Assistente Jurídico compete assessorar e secretariar o Assessor Jurídico em todas
as suas atividades bem como exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO II
Da Diretoria Administrativa
Art. 10 Ao Diretor Administrativo compete assessorar o presidente e vice-presidente na direção
e supervisão de suas atividades e ainda:
I – promover e facilitar o relacionamento institucional dentro da CENATUR entre diversos setores;
II – exercer diretamente coordenação e supervisão das atividades da Divisão de Eventos e Divisão
Financeira;
III – elaborar e implantar planejamento global de desenvolvimento de recursos humanos;
IV – coordenar e executar as atividades referentes à seleção e lotação de estagiários;
V – implementar ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos
orientando as unidades administrativas no cumprimento da legislação e normatização vigente;
VI – propor medidas que assegurem a consecução dos objetivos, metas e finalidades da
C E N AT U R ;
VII – avaliar e supervisionar a execução de projetos cujos recursos sejam provenientes de
incentivos fiscais ao turismo;
VIII – promover a criação e implementação de fundos específicos para o desenvolvimento e
dinamização do turismo local;
IX – desenvolver trabalho coordenado entre os serviços públicos municipais e os prestados pela
iniciativa privada, com o objetivo de promover a infra-estrutura adequada à implementação do
turismo.
X – apoiar e subsidiar as demais unidades administrativas da CENATUR na elaboração e execução de planos, programas, projetos e correlatos;
XI – estabelecer diretrizes e procedimentos relacionados a projetos incentivados pelos mecanismos de fomento e incentivo ao turismo no âmbito do Município;
XII – exercer outras atividades correlatas.
Subseção I
Da Divisão Financeira
Art. 11 A Divisão Financeira tem por finalidade coordenar, orientar e executar as atividades de
administração financeira e de contabilidade no âmbito da CENATUR, competindo-lhe:
I – executar, controlar e avaliar as atividades relativas ao processo de realização da despesa
pública e da execução financeira, observadas as normas legais que disciplinam a matéria;
II – acompanhar a execução financeira dos instrumentos que envolvam a CENATUR e instruir e
controlar as prestações de contas;
III – realizar as tomadas de contas dos responsáveis pela execução do exercício financeiro;
IV – acompanhar, avaliar e subsidiar as unidades administrativas da CENATUR na gestão
financeira dos convênios e contratos referentes às suas atividades finalísticas;
V – promover e coordenar a consolidação dos relatórios financeiros e orçamentários anuais das
atividades da CENATUR;
VI – orientar para que os atos de despesa estejam em consonância com os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência e economicidade;
VII – formalizar acordos de cooperação financeira com organismos e entidades oficiais e instituições nacionais e estrangeiras;
VIII – executar o processo de formulação do planejamento financeiro da CENATUR;
IX – executar as atividades de administração, contábil e financeira da CENATUR;
X – orientar, apoiar e fiscalizar as unidades administrativas da CENATUR na realização da
despesa e na execução financeira;
XI – realizar o registro dos atos e fatos contábeis da gestão financeira e patrimonial da CENATUR;
XII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 12 Compete ao Serviço de Apoio Administrativo:

I – executar o apoio administrativo a todas as unidades da CENATUR, especialmente à presidência e à Divisão Financeira;
II – executar serviços de redação, digitação, arquivamento e outros que garantam o suporte
administrativo;
III – executar os serviços de protocolo, reprografia, manutenção de equipamentos, instalações
e outros similares e afins;
IV – executar atividades de transporte, guarda e manutenção de veículos;
V – efetuar atendimentos ao público e outros;
VI – manter atualizado o quadro de pessoal da CENATUR;
VII – conferir os processos de prestação de contas;
VIII – identificar e cadastrar órgãos, entidades e instituições que tenham finalidade e interesse
comum aos objetivos da CENATUR informando à Presidência e Divisão Financeira;
IX – exercer outras atividades correlatas.
Subseção II
Da Divisão de Eventos
Art. 13 Compete à Divisão de Eventos:
I – apoiar, promover, fomentar, organizar, coordenar e implementar planos, programas e projetos
que visem à realização de eventos com foco no turismo e lazer local;
II – desenvolver todas as atividades necessárias para a realização de eventos relacionados ao
turismo e lazer local;
III – organizar e coordenar o uso e destinação dos espaços turísticos de propriedade ou responsabilidade do Município de Barbacena;
IV – coletar, organizar e disponibilizar informações do setor turístico e manter atualizado sistema
de dados turísticos por meio eletrônico e outros;
V – exercer outras atividades correlatas.
Art. 14 Ao Serviço de Eventos compete secretariar e assessorar a Divisão de Eventos em todas
as suas atividades bem como exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO III
Do Serviço de Administração do Parque de Exposições
Art. 15 Ao Serviço de Administração do Parque de Exposições compete:
I – zelar, conservar, proteger, organizar e administrar o Parque de Exposição Senador Bias Fortes;
II – desenvolver todas as ações necessárias para o bom funcionamento do Parque de Exposições;
III – apoiar, organizar e incentivar o uso das dependências do Parque de Exposições;
IV – exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO IV
Da Superintendência do Terminal Turístico e Rodoviário
Engenheiro Simão Gustavo Tamm
Art. 16 À Superintendência do Terminal Turístico e Rodoviário compete:
I – administrar, zelar, organizar, conservar e manter as dependências e o funcionamento do
Terminal Turístico e Rodoviário;
II – desenvolver todas as ações necessárias ao bom funcionamento do Terminal Turístico e
Rodoviário;
III – sugerir e opinar junto à Vice-Presidência e Presidência da CENATUR acerca das questões
relativas ao Terminal Turístico e Rodoviário;
IV – manter em funcionamento no Terminal Turístico e Rodoviário serviço de acolhida e informação ao turista que chega e sai do Município;
V – editar normas relativas ao funcionamento do Terminal Turístico e Rodoviário;
VI – promover, apoiar, organizar, coordenar e desenvolver atividades de treinamento e qualificação para os servidores que trabalham no Terminal Turístico e Rodoviário;
VII – orientar e exigir das empresas de transporte usuárias do terminal, a correta utilização das
dependências do mesmo, bem como o bom atendimento aos usuários e turistas;
VIII – exercer outras atividades correlatas.
Art. 17 Ao Serviço de Eventos compete secretariar e assessorar a Superintendência do Terminal
Turístico e Rodoviário Engenheiro Simão Gustavo Tamm em todas as suas atividades bem como
exercer outras atividades correlatas.
Art. 18 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de abril de 2006;
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
.........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 5.757
“Dispõe sobre a Organização da Guarda Municipal de Barbacena – GMB, 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 Guarda Municipal de Barbacena é organizada pela Lei Municipal nº 3.152, de 12 de abril
de 1995, pelas Leis Delegadas nº 02 e 03, respectivamente de 10 de janeiro de 2005 e 28 de
janeiro de 2005, pelo Decreto 4.022/96 e pelo disposto neste Decreto.
Parágrafo único. No texto e para os efeitos deste Decreto, a expressão “Guarda Municipal de
Barbacena” e a sigla “GMB” se equivalem.
CAPÍTULO II
Da Finalidade e das Competências
Art. 2º A GMB tem por finalidade auxiliar na ordem e segurança pública, proteger os bens,
serviços, instalações e próprios públicos, do Município de Barbacena, competindo-lhe:
I – auxiliar na segurança de eventos municipais promovidos e organizados pela Administração
Municipal ou que seja interesse dela;
II – quando necessário ou solicitado, auxiliar ou garantir a segurança de autoridades municipais;
III – garantir a ordem e a segurança dos serviços públicos municipais;
IV – auxiliar e participar das atividades de Defesa Civil;
V – outras atividades correlatas ou definidas em norma legal.
CAPÍTULO III
Das Competências das Unidades Administrativas
SEÇÃO I
Do Comandante da Guarda Municipal de Barbacena
Art. 3º A GMB é comandada por seu Comandante Geral e a ele compete:
I – representar a Guarda Municipal, por si ou por delegação;
II – exercer o comando geral da GMB, realizando todas as atividades inerentes a esta função,
observando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade
e economicidade;
III – solicitar ao Chefe do Executivo Municipal autorização para empenho e pagamentos de
despesas da GMB;
IV – encaminhar pedido de promoção ou punição de integrantes da GMB;
V – encaminhar mensalmente ao Chefe do Executivo Municipal relatório de atividades da GMB;
VI – encaminhar pedidos ou sugestões de convênios, acordos, contratos, ajustes, atos ou
congêneres, relativos à prestação de serviços da GMB;
VII – tomar decisões urgentes e emergenciais, comunicando-as logo após ao Chefe do Executivo
Municipal, quando a matéria assim o requerer;
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VIII – cumprir e fazer cumprir o regulamento e todas as normas vigentes relacionadas à GMB;
IX – participar e auxiliar nas atividades de Defesa Civil;
X – orientar, fiscalizar e definir a elaboração das escalas de férias, serviço, ordens de serviço e
afins;
XI – fixar datas para instrução e coordenar sua execução por si ou por delegação;
XII – fomentar, promover, facilitar e realizar as relações institucionais entre a GMB e os órgãos
da administração municipal e demais entes das esferas estadual e federal;
XIII – presidir por si ou por delegação inquéritos administrativos, sindicâncias, apurações ou
outros atos de mesma natureza, exceto por diferente determinação do Prefeito Municipal;
XIV – promover capacitação e treinamento de recursos humanos para a área de segurança,
buscando aperfeiçoamento e especialização dos profissionais da GMB;
XV – propor a criação, a incorporação, o desmembramento, a unificação e a extinção de unidades
da GMB;
XVI – atuar na promoção, coordenação e implementação de planos, programas, projetos e
eventos atinentes à finalidade da GMB;
XVII – gerir as atividades de modernização do arranjo institucional da GMB;
XVIII – acompanhar a execução financeira dos instrumentos que envolvam a GMB e instruir e
controlar as prestações de contas;
XIX – orientar para que os atos de despesa estejam em consonância com os princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, eficiência e economicidade;
XX - exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO II
Do Inspetor Chefe da Guarda Municipal de Barbacena
Art. 4° Ao Inspetor Chefe da GMB compete:
I – auxiliar o Comandante Geral da GMB;
II – substituir o Comandante Geral da GMB em seus impedimentos ou quando determinado por
este;
III – elaborar a escala de serviços da GMB e submetendo-a a aprovação do Comandante Geral;
IV – apoiar na execução de instruções, orientação do emprego de materiais, equipamentos e
veículos da GMB ou utilizados por ela;
V – supervisionar e orientar todo o serviço da GMB comunicando ao Comandante qualquer
alteração;
VI – orientar, supervisionar e coordenar os serviços da Divisão Executiva e Divisão de Secretaria
da GMB;
VII – realizar inspeções nos postos de serviço rotineiramente;
VIII – cumprir e fazer cumprir o regulamento da GMB bem como a todas as normas relacionadas
à GMB;
IX – acompanhar o andamento de projetos de interesse da GMB em tramitação na Câmara
Municipal, Assembléia Legislativa, Secretarias Estaduais, Secretarias Federais, Ministérios e
outros;
X - exercer outras atividades determinadas pelo Comandante Geral ou correlatas.
SEÇÃO III
Da Divisão Executiva da Guarda Municipal de Barbacena
Art. 5° À Divisão Executiva da GMB e seu chefe compete:
I – auxiliar o Inspetor Chefe da GMB;
II – cumprir e fazer cumprir as normas expedidas pelo Comando da GMB;
III - receber e encaminhar os assuntos pertinentes às diversas unidades da GMB e articular o
atendimento e fornecimento de apoio;
IV – colaborar na elaboração de normas, documentos e outros;
V – colaborar na orientação do emprego de materiais, equipamentos e veículos;
VI – executar inspeções nos postos de serviço e orientar os guardas quanto à solução de
ocorrências;
VII - providenciar o atendimento às consultas, solicitações e requerimentos enviados pela Câmara Municipal e outros;
VIII - atender às diligências dos órgãos públicos fiscalizadores e das organizações financiadoras
e acompanhar o cumprimento das recomendações decorrentes;
IX - examinar correspondências, informes publicitários, ofícios e similares;
X - promover e facilitar o relacionamento institucional entre os setores da GMB e da GMB com a
sociedade e outros entes públicos;
XI - elaborar e implantar planejamento global de desenvolvimento de recursos
humanos;
XII - implementar ações preventivas que assegurem a correta utilização dos recursos públicos
orientando as unidades administrativas no cumprimento da legislação e normatização vigente;
XIII – criar, planejar, organizar, executar e sugerir toda a política de relacionamento da GMB com
a imprensa;
XIV – exercer outras atividades correlatas.
SEÇÃO IV
Da Divisão de Secretaria da Guarda Municipal de Barbacena
Art. 6º À Divisão de Secretaria da GMB e seu chefe compete:
I - executar o apoio administrativo a todas as unidades da GMB, especialmente ao Comando;
II - executar serviços de redação, digitação, arquivamento, protocolo, reprografia, e outros que
garantam o suporte administrativo ao Comando e demais unidades da GMB;
III - identificar e cadastrar órgãos, entidades e instituições que tenham finalidade e interesse
comum aos da GMB informando ao Comando;
IV - efetuar atendimentos ao público e outros;
V - preparar relatórios, atas e outros documentos especialmente os solicitados pelo comando;
VI – organizar, proteger e manter atualizado o quadro de pessoal da GMB;
VII - coletar, organizar e disponibilizar informações da área de segurança e manter atualizado
sistema de dados sobre segurança;
VIII - executar as ações necessárias para a divulgação das atividades desenvolvidas pela GMB;
IX - realizar o registro dos atos e fatos contábeis da gestão financeira e patrimonial da GMB;
X – exercer outras atividades correlatas.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de abril de 2006;
164º ano da Revolução Liberal, 76º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
........................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.143
“Aprova projeto de parcelamento do solo urbano, sob a forma de loteamento, denominado São
Judas Tadeu, situado nesta cidade, de propriedade de Planalto Empreendimentos Rurais Ltda.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei nº 3.240, de 04 de dezembro
de 1995, e na forma do art. 26, I, da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando o Parecer nº 133, datado de 12 de março de 2007, exarado pela Advocacia-Geral
do Município às fls. 374 a 376 do Processo nº 61.541/00, em nome de Planalto Empreendimentos
Rurais Ltda.
Considerando a manifestação da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana, por
intermédio do Senhor Engenheiro Agrimensor, constante das fls. 378 do processo anteriormente
identificado.
Vinculando ao cumprimento do compromisso da empresa proprietária do empreendimento de
realizar, às suas expensas e integralmente, as obras de
infra-estrutura do loteamento,
conforme livre e expressa manifestação constante do documento de fls. 377 do identificado
Processo Administrativo Interno.
Considerando a caução dos lotes de números 01 a 06 e 21 a 23, como garantia ao cumprimento
da obrigação assumida, conforme Termo de Caução de fls. 377.
D E C R E T A:
Art. 1º Fica aprovado o Projeto de Parcelamento do Solo Urbano, na forma de loteamento, de um
imóvel constituído por 41.400,00m² (quarenta e um mil e quatrocentos metros quadrados), situado
nesta cidade e registrado no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena,
livro 2-A-K, matrícula nº 26797, de propriedade de Planalto Empreendimentos Rurais Ltda.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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 11.477 – O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições
de seu cargo, em conformidade com as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 3.923, de
31 de janeiro de 2006, e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:
1 – REVOGAR as designações contidas na Portaria nº 11.094, de 08 de março de 2006;

2 – DESIGNAR os membros para compor o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
DE BARBACENA - COMDIM, conforme abaixo discriminados: - Representantes da Área Governamental: a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Titular: Rita de Cássia Gonçalves
Candian; Suplente: Inesila Siqueira Sarmento. b) Secretaria Municipal de Educação e Esportes
- Titular: Elci Rodrigues Gomes; Suplente: Ana Lúcia Dias c) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças - Titular: Rosângela Aparecida Ferreira; Suplente: Rosângela
Aparecida de Paula Vidal d) Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP- Titular: Maria
Aparecida Umbelino; Suplente: Eliane Gomes Mary e) Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC
- Titular: Zenaide Araújo Gomes Vieira Maia; Suplente: Lúcia Pires do Amaral - Representantes
da Sociedade Civil: a) Associações Comunitárias - Titular: Roselaine Florentino; Suplente: Maria
Aparecida de Carvalho de Sá b) Associações ligadas à causa da mulher - Titular: Drª Tânia Maria
Falcão; Suplente: Olga Caiado Barbosa c) Clubes de Serviços - Titular: Elizabeth Pereira Abreu
França; Suplente: Maria da Graça Monteiro Poubel d) Associação Médica - Titular: Drª Eva Maria
Attademo Campos; Suplente: Drª Virgínia Gaio de Siqueira e) OAB Mulher - Titular: Izaura Luiza
Aparecida Rotatori de Souza; Suplente: Elaine Miranda Pires dos Anjos. 3 – DISPOR que a
presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 18 de abril de 2007. Martim
Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 11.496 - 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
6.114, de 2007, e na forma do art. 26, II da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
1 – DESIGNAR para compor o Grupo Especial de Trabalho, os membros abaixo discriminados,
como segue: - Representantes da Coordenadoria de Vigilância Sanitária . Daniela Siqueira Mota
. Francisco Borges . Gilberto Cardoso Ramos Júnior - Representante da Advocacia-Geral do
Município . Dr. Tiago Siqueira Mota - Representante do Conselho Municipal de Saúde . Milton
Roman - Representantes do Sindicato e Associação Mineira da Indústria de Panificação . Carlos
Roberto Santos Oliveira . Antônio Roman Bertolin Filho - Representante da 3ª Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil . Dr. Robson Campos Vidigal - Representante da Associação
Barbacenense de Odontologia . Drª Margarete Celina Junqueira - Representante da Associação
Médica de Barbacena . Drª Eloísa de Abreu Azevedo - Representante do Clube de Dirigentes
Lojistas . Eduardo José de Miranda 02 – INDICAR o servidor Gilberto Cardoso Ramos Júnior, para
presidir a Comissão. 03 – DETERMINAR o prazo de 30 (trinta) dias, para conclusão dos trabalhos
e entrega do relatório final. 04 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data.
Barbacena, 22 de junho de 2007 Martim Francisco Borges de Andrada - Prefeito Municipal
........................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO – DEMASA

04 de Julho de 2007 - Ano XV - Nº 348 - 027/2007
como os programas de transferência de renda desenvolvidos pelas 03 (três) esferas de governo.
II. Os direitos dos usuários devem ser analisados a partir das seguranças, conforme consta na
PNAS/2004: Segurança de Acolhida; Segurança Social de Renda; Segurança do Convívio ou
Vivência Familiar, Comunitária e Social; Segurança do Desenvolvimento da Autonomia Individual,
Familiar e Social; Segurança de Sobrevivência a Riscos Circunstanciais. Art. 6º - O relatório da
Conferência Municipal, para o Conselho Estadual de Assistência Social- CEAS, deverá ser
baseado nas orientações das Instruções Normativas, do CMAS, CEAS e CNAS contendo: § 1º
. Como se dá a efetivação dos direitos socioassistenciais no município, na garantia da proteção
social, por meio da implementação dos serviços, programas, projetos e benefícios? § 2º. Quais
as principais dificuldades encontradas para garantir estes direitos? Identificar, no conjunto das
dificuldades encontradas, as 03 (três) principais para serem encaminhadas para a instância
estadual. § 3º. Indicar 02 (duas) ações prioritárias por esfera de governo, ainda não realizadas
e necessárias para garantir os direitos socioassistenciais, no âmbito do Município, Estado e
União? Art.7º. A Plenária elegerá para Conferência Regional, conforme orientação do CEAS, 06
(seis) delegados (as) e seus respectivos suplentes, sendo 03 (três) da área governamental e 03
(três) da sociedade civil: § 1º Os representantes da sociedade civil referida no caput deste artigo
deverão ser: I - 01(um) representante do conjunto de: usuários, entidades de usuários e defesa
de direitos dos usuários; II - 01(um) representante de entidades prestadoras de serviço; III - 01(um)
representante de entidades de trabalhadores da área.. 2º Caso não haja representação de entidades
de trabalhadores da área, a vaga deverá ser destinada ao representante relacionado no inciso I,
do parágrafo anterior. § 3º Em caso de impossibilidade de participação, o delegado titular deverá
protocolar no CMAS justificativa escrita e assinada, com antecedência mínima de 72 (setenta e
duas) horas do inicio da Conferência Regional, para que seu suplente seja convocado. § 4º É de
inteira responsabilidade dos delegados eleitos informar por escrito na ficha de inscrição, sua
condição de delegado, em caso de pessoa com deficiência, para necessária providência para
sua acessibilidade ao local e participação no evento. §5º É de responsabilidade do Município
o transporte dos delegados de Barbacena para participação na Conferência Regional. Art. 8º. O
relatório da Conferência Municipal, a ata de eleição e as fichas de inscrição dos delegados
devidamente preenchidas deverão ser encaminhados ao CEAS com postagem até 10 de agosto
de 2007. Barbacena, 27 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
...........................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS
Secretário: Ian de Araújo Beschoren

Diretor: José Carlos Menezes Pinheiro
Resumo dos Contratos de Direito Administrativo firmados em maio de 2007
Contratos de Direito Privado
Contrato n.º: 023/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Água Poços Ltda. Objeto: Prestação
de serviços de perfuração de poço tubular no Distrito de Pinheiro Grosso - Município de Barbacena/
MG. Valor: R$ 15.760,00 (quinze mil, setecentos e sessenta reais) - Início: 04/05/07. Término: 30
(trinta) dias do início dos serviços
Contrato n.º: 024/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Nenen Tratores Ltda. M.E - Objeto:
Locação de equipamentos (retroescavadeira e trator de esteiras) para atender às necessidades
do Aterro Controlado do Município. Valor: R$ 226.080,00 (duzentos e vinte e seis mil reais e oitenta
centavos) - Início: 04/05/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 025/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Caixa Econômica Federal - Objeto:
Prestação de serviços de arrecadação destinados ao recebimento de contas mensais de água
e esgoto.
Valor: R$ 0,80 (oitenta centavos) por conta recebida - Início: 09/05/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 026/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Banco do Brasil S/A - Objeto: Prestação de serviços de arrecadação destinados ao recebimento de contas mensais de água e
esgoto. Valor: R$ 0,80 (oitenta centavos) por conta recebida - Início: 09/05/07. Término: 31/12/07
Contrato n.º: 027/2007 - Contratante: Departamento Municipal de Meio Ambiente e Saneamento
- Contratado: Comercial Belvedere Ltda. Objeto: Aquisição de 120.000 (cento e vinte mil) litros de
combustível - tipo óleo diesel - a serem utilizados pela frota de veículos lotados na Usina, Sistema
de Abastecimento de Água e de Esgoto. Valor: R$ 226.800,00 (duzentos e vinte e seis mil e
oitocentos reais) - Início: 10/05/07. Término: 31/12/07
Termos Aditivos a Contratos
Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N o. 026/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Banco do
Brasil S/A - Objeto: Supressão da expressão “através de guichês em suas agências” constante
da cláusula 3 a. (Terceira) – Das Obrigações, item 3.2 – Das Obrigações da Contratada, alínea “d”,
a qual passa a vigorar com a seguinte redação: d)- A instituição bancária deverá, necessariamente, viabilizar o serviço de arrecadação através de débito automático em conta dos clientes,
quando assim autorizarem, ficando prejudicado o credenciamento das instituições que não
oferecerem esta opção. Valor: — x — Início: 22/05/07. Término: 31/12/07
Contratos de Direito Público
Contrato n.º: 004/2007 - Contratante: Demasa - Contratado: Sílvio Cândido - Objeto: Prestação de
serviços temporários de Bombeiro I, por um prazo determinado de 06 (seis) meses. Valor: Nível
A-15 - Início: 20/03/07. Término: 20/09/07
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
..............................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Secretário: Guaraci Gonçalves
Conselho Municipal de Assistência Social
Instrução Normativa nº. 1 - Dispõe sobre a organização da 6ª Conferência Municipal de Assistência
Social de Barbacena – MG. Considerando o Decreto Municipal nº. 6.080 de 07 de março de 2007,
as deliberações do Conselho Estadual de Assistência Social CEAS/ SEDESE e da Comissão
Organizadora da 6ª Conferência Municipal de Assistência Social de Barbacena, o Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS instrui: Art. 1º . A 6ª Conferência Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG, será realizada no dia 04 de julho de 2007, no auditório do Colégio
Tiradentes da PMMG, localizado na Avenida Coronel José Máximo nº. 200, bairro São Sebastião
em Barbacena- MG, tendo como: I- Tema Geral “Efetivação do Plano Decenal da Assistência
Social e Implementação do Sistema Único de Assistência Social- SUAS ” II- Tema Específico
“Compromissos e responsabilidades para assegurar proteção social pelo Sistema Único de
Assistência Social ”: Art. 2º. A 6ª Conferência Municipal de Assistência Social tem como objetivo
avaliar a implementação do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, no município, a partir
das metas aprovadas na 5ª Conferência Municipal de Assistência Social/ 2005, contidas no
Plano Decenal: § 1º . Avaliar a implementação do Plano Decenal, a partir das 10 metas de curto
prazo, correspondentes aos anos de 2005/2007, para avançar na discussão dos compromissos
para os próximos 8 (oito) anos. § 2º - As metas de curto prazo das Conferências Estadual e
Nacional de Assistência Social devem ser avaliadas, com o objetivo de subsidiar a Conferências
Regionais. § 3º . Buscar-se-á identificar, os avanços, dificuldades e desafios a serem enfrentados
nos próximos 8 (oito) anos; § 4º . Só poderão ser alteradas as metas julgadas não coerentes com
a realidade atual. § 5º. Eleger delegados para Conferência Regional de acordo com orientação
do CEAS. Art. 3º. As 10 (dez) metas, fixadas na época, de acordo com a prioridade do município,
em curto, médio e longo prazo, no processo de análise atual, devem ser classificadas conforme
os seguintes eixos: Gestão do SUAS; Financiamento; Recursos humanos; Controle social. Art.
4º. Para facilitar os trabalhos em grupo na avaliação proposta para os delegados, após abertura
da Conferência haverá apresentação de painéis e palestra referente: I A situação da Política de
Assistência Social no município, avaliando as deliberações da Conferência de 2005 em relação
ao seu cumprimento nesses 02 (dois) primeiros anos, apontando a gestão, sua organização,
recursos humanos, financiamento e controle social. Os 10 Direitos Socioassistenciais aprovados
na V Conferência Nacional de Assistência Social e dos resultados da pesquisa “Fotografia da
Assistência Social no Brasil na perspectiva do SUAS” (Direitos dos Usuários dos Serviços
Socioassistenciais). Art. 5º. Nos Trabalhos em Grupo deverá ser avaliado se os direitos
socioassistenciais estão sendo assegurados e as dificuldades para sua concretização;
estabelecer as metas para a garantia das proteções básica e especial no município; e levantar
a ausência de serviços socioassistenciais, programas, projetos e benefícios. No debate sobre
os direitos socioassistenciais, além dos serviços, devem ser objetos de discussão, avaliação
e deliberação os programas, projetos e benefícios (eventuais e de prestação continuada), assim

O Secretário de Administração e Recursos Humanos, no uso das atribuições que lhe foram
conferidas pelo Decreto Municipal nº 5.725, baseado nos pareceres emitidos pela AdvocaciaGeral do Município, Resolve:
Portaria 50 - Conceder Progressão Funcional, com fundamento no artigo 33 da Lei 3330 de 27
de junho de 1996, aos servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo público de
professor, do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para P2-A: 5104/99 - Ana Maria Silva
Martins; 5001/99 - Aparecida Simoni Ferreira Rodrigues Costa; 4236/97 - Cristina Lucia de
Melo; 5107/99 - Fernanda Cristina Pereira Barbosa; 5113/99 - Hugolina Maria de Oliveira; 5109/
99 - Luana Aparecida Soares Rego; 5246/99 - Maria da Conceição Moreira Henriques; 5112/99
- Maria Madalena Henriques; 5110/99 - Marilia dos Reis Gomes Candido; 5114/99 - Neide Maria
de Carvalho; 5106/99 - Romilda Regina de Carvalho Santos; 5117/99 - Silvana de Fatima Viol;
5103/99 - Vera Lucia Belo de Assis Brandão. Prefeitura Municipal de Barbacena, 21 de junho
de 2007.
Portaria 51 - Conceder progressão funcional, com fundamento no artigo 33 da Lei 3330 de 27
de junho de 1996, aos servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo público de
professor, do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para P2-A: 5130/99 - Angela Roman
Rodrigues; 5079/99 - Betty Ferreira da Silva Candian; 5065/99 - Carla Aparecida Rheimann
Dias; 5081/99 - Claudia Maria Araújo; 5234/99 - Daniela Campos Almeida; 5136/99 - Daniele
Ferreira Silva; 5204/99 - Edinéia Luciane Conde; 3951/97 - Eliane Maria Rocha Oliveira; 5132/
99 - Elizabeth Maria dos Anjos Teixeira; 5202/99 - Enilce Maria Vargas; 3949/97 - Flavia
Virginia Miranda; 5210/99 - Jane Maria Rosa Buzatti; 5215/99 - Jussara Maria de Carvalho
Delbem; 5217/99 - Lilian Marcia Viol; 5131/99 - Marcilia Maria de Carvalho; 5127/99 Margareth Fatima da Rocha Alves; 5126/99 - Maria Celia de Almeida Rivelli; 3971/97 - Maria
do Rosario de Fatima L Josefo; 5016/99 - Maria Goreti Braga Pereira; 1033/76 - Maria Jose
Pereira da Silva; 5164/99 - Marlaisy Helena Alves; 5168/99 - Marta Mary Rezende Gomes;
5130/99 - Sandra Helena Bertoluci Moraes; 5191/99 - Sonia Elizabeth Mendes Moreira; 5194/
99 - Vanda Lucia de Andrade Araújo; 2768/92 - Vera Lucia Lopes da Costa Coimbra.
Prefeitura Municipal de Barbacena, 21 de junho de 2007.
Portaria 52 - Conceder progressão funcional, com fundamento no artigo 33 da Lei 3330 de 27
de junho de 1996, aos servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo público de
professor, do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para P2-A: 3037/94 - Lucimar
Gonçalves de Melo; 5809/01 - Maria Aparecida de Miranda Vargas; 5232/99 - Dirceia Georgina
Moreira Silveira; 5700 - Rosana de Oliveira Messias; 5134/99 - Mariela Augusta da Silva; 5859/
01 - Mauriceia Giovana de Souza; 5223/99 - Luciana Maria Cardoso de Paiva. Prefeitura
Municipal de Barbacena, 21 de junho de 2007.
Portaria 53 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3245, de 13
de dezembro de 1995, aos servidores abaixo relacionados, ocupantes do cargo público de
Guarda Municipal, do Quadro de Servidores Públicos Municipais, para o nível B-25: 2660/91 Antonio Augusto de Campos; 3915/97 - Alexandre Antonio de Barros; 3893/97 - Alexandre
Jose de Alcantara Santana; 3894/97 - Artur Neves Sfredo
3908/97; Fatima Viol Pedrosa - 3859/97; Geraldo Gabriel da Silva; 3817/97 - Artur de Carvalho;
3929/97 - Divino Luiz Gomes; 3900/97 - Domingos Savio de Albuquerque; 3881/97 - Helio Luiz
Gomes; 1705/82 - Jose Maria de Oliveira; 3844/97 - Odair Rezende Tomaz da Silva; 3871/97 Sebastião Fagundes do Nascimento; 2417/88 - Sebastião Furtado; 2249/87 - Wanir Inocente
da Silva; 3239/94 - Ademir Jose de Paiva; 3815/97 - Alex da Silva Martins; 3884/97 - Carlos
Ferreira Dias; 3838/97 - Carlos Jose Dias; 3837/97 - Claudio Marcio da Silva; 3870/97 - Dalmo
Lindomar de Almeida; 3867/97 - Doroteu Leo Santana. Prefeitura Municipal de Barbacena, 21
de junho de 2007.
(Portarias Publicadas no Jornal do Poste na data de 21/06/2007)
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EM CONJUNTO
Durante o mês de junho, os professores de português, matemática, geografia, história, ciências e
da educação de jovens e adultos e já estiveram se
reunindo na Secretaria de Educação e Esportes
para a escolha do livro didático a ser utilizado. As
reuniões foram realizadas separadamente por disciplinas. Os encontros serviram também para troca de experiência entre os profissionais. Um dos
critérios adotados foi o do conteúdo contemplado
pelo Programa Nacional do Livro Didático.

MELHORIAS
A Secretaria de Infra-estrutura e Política Urbana,
dentro das obras de revitalização do trânsito, promoveu no início da Avenida Bias Forte, a construção de uma rede de captação de água e a preparação de quase 60 metros da avenida para o recebimento de uma camada de asfalto. O local sempre
exigiu uma atenção maior dos motoristas porque
o asfalto cedeu, provocando um desnivelamento
na área, o que não deve mais ocorrer depois das
obras na região.

ARRAIA DO PAN
A Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale
realiza no próximo sábado, dia 7, a partir das 14h
sua festa julina. O tema deste ano será os Jogos
Pan-Americano.

TELESSALAS
Para quem ainda não conseguiu concluir o ensino fundamental (5ª à 8ª séries), já estão abertas as inscrições
do Projeto Despertar- Telessalas. Podem participar pessoas acima de 16 anos. A inscrição deve ser realizada
nas escolas municipais Sebastião Francisco do Vale,
Oswaldo Fortini, Padre Sinfrônio de Castro e Professora Yayá Moreira, e também nas escolas estaduais Lions
e Dr. Alberto Vieira. Esses serão os locais onde acontecerão as aulas, que têm início em agosto.
APRESENTANDO RESULTADOS
Representantes da Sala Verde “Loucos pelo meio ambiente” estiveram na sexta-feira, dia 29, participando
do encerramento do 4º Seminário Temático da Universidade Estadual de Minas Gerais, cujo tema central
deste ano foi “Interdisciplinaridade na educação: meio
ambiente em foco”. A Sala Verde montou um estande
onde apresentou todos os projetos que são desenvolvidos nem Barbacena, dando destaque aos de como reciclar o lixo e também dos livros que compõe sua biblioteca e que estão sendo muito utilizados pela população
em trabalhos de pesquisas.
PARCERIA
A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
iniciou esta semana os trabalhos de recuperação de uma
ponte da estrada que fica na região do Galego. Este trabalho vem sendo promovido em parceria com produtores de rosas e flores daquela localidade. “Com a recuperação desta ponte vamos garantir o escoamento mais
rápido e com segurança da produção da região”, comentou Richard Rebouças, secretário de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.
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CULMINÂNCIA

A Escola Municipal Sebastião Francisco do Vale,
localizada no bairro Ipanema, promoveu no dia
29, a culminância dos projetos desenvolvidos no
primeiro semestre deste ano. O meio ambiente foi
tema de um dos trabalhos quando alguns alunos,
trajando roupas que representava a natureza apresentaram os dez mandamentos em defesa ao meio
ambiente e um número musical com pedido de
socorro para a natureza. Um teatro enfatizando
simpatia e crenças, valorizando a tradição popular, lembrou o Dia dos Namorados e também Santo
Antônio. A parte espiritual também fez parte das
atividades com o desagrado ao Sagrado Coração
de Jesus e pedido de bênçãos. Pais e a comunidade em geral prestigiaram o evento.

MG-338
As obras de recuperação da massa asfáltica da MG-338, no trecho que liga Barbacena a Ibertioga, estão em
ritmo acelerado. Na última semana, as máquinas que retiram o asfalto velho já chegaram a Campolide.
Segundo o diretor da Marins (construtora responsável pela obra), a nova pavimentação asfáltica será entregue em breve.

