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Prefeito deixa R$ 61 milhões
extras em projetos para 2009
Os recursos, que já estão reservados, facilitarão as ações da próxima gestão

O

Governo Municipal vai
fechar com chave de
ouro os quatro anos
de gestão do prefeito Martim
Andrada. O balanço financeiro
da Prefeitura mostra que além
de manter o forte ritmo dos
investimentos em 2008, a
atual gestão vai deixar mais
de R$ 61 milhões extras
para serem investidos em
obras e ações de melhoria
da qualidade de vida da
população em 2009. Para isso,
o novo governo nem terá que
fazer muito esforço, porque os
recursos já estão assegurados
junto aos governos Estadual e
Federal, os projetos já estão
prontos ou em fase final de
elaboração e muitas obras
já foram inclusive licitadas e
contratadas.
O balanço também mostra
que nos últimos quatro anos,
graças a um eficiente trabalho
de planejamento, Barbacena
recebeu cerca de R$ 250
milhões em investimentos
extras, que tornaram possível
a realização de obras como
as avenidas sanitárias, a
revitalização do centro, a
reforma e construção de
escolas e postos de saúde e
melhorias em saneamento
básico.
Páginas 4 e 5

 FINANÇAS

Servidores
receberam
pagamento em
dia nos últimos
quatro anos
Servidores ativos
e inativos já
receberam
o 13º salário.
Página 5

O segundo trecho da avenida sanitária, no bairro Funcionários, está sendo construído em parceria com o Estado

 TRANSPORTE

Vans começam
a circular
Regularizadas
recentemente pelo
Governo Municipal,
vans transportam
passageiros com
tarifas mais
baratas.
PÁGINA 7

 SAÚDE MENTAL

Retratos de
uma trágica
história
Livro com
fotografias do antigo
Hospital Colônia foi
lançado durante a
Jornada da Inclusão,
em Belo Horizonte.
PÁGINA 8
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n OBRAS - Mesmo próximo do final de seu mandato, o Governo Municipal segue com as obras

Trabalho na cidade continua
Sérgio Monteiro

N

em mesmo o
período chuvoso
ou a proximidade
do final do mandato
fizeram o Governo
Municipal diminuir
o ritmo das obras.
Tanto é verdade que
a Secretaria de Infraestrutura e Política
Urbana segue com os
trabalhos intensificados
na construção da praça
Urias Barbosa de Castro,
nas proximidades do
Hospital Ibiapaba,
na região central da
cidade. Além disto,
foram iniciadas, nos
últimos dias, as obras da
terceira etapa da avenida
sanitária, no trecho
que liga a rua Bahia à
avenida Sobral Pinto,
próximo ao Parque de
Exposições.
Na praça próxima
ao Hospital Ibiapaba,
a Secretaria de Infraestrutura e Política
Urbana providenciou,
na última semana,
a continuação do
asfaltamento da pista de
caminhada, a colocação
de grama e de bancos e
o plantio de palmeiras.
Com a nova praça, o
Governo Municipal
oferece à população mais
um espaço para o lazer e
a prática de esportes.
Além de intensificar
os trabalhos para
concluir a construção da
praça Urias Barbosa, o
Governo Municipal deu
início, na última semana,
à obra do terceiro trecho
da avenida sanitária,
que ligará a rua Bahia
às proximidades do

Parque de Exposições
Senador Bias Fortes.
A obra é uma parceria
com o Governo do
Estado, dentro do
programa SOMMA II, e
é financiada pelo Banco
de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais
(BDMG).
De acordo com a
parceria, o Estado arcará
com 80% dos recursos
necessários para a obra,
enquanto o Governo
Municipal entra com
20% em contrapartida.
A obra da avenida
sanitária é uma das
principais marcas da
atual administração, pois
ajudará a tratar o esgoto
que será jogado na
Estação de Tratamento
que será construída
pela Copasa ao lado do
Parque de Exposições.
Em toda a sua extensão
(somadas as três etapas),
estão sendo implantados
interceptores, que
levarão o esgoto até a
estação de tratamento.
Escola
Outra obra que teve
início na última semana
foi a construção de uma
nova escola no bairro
Nova Cidade, que será
feita com recursos da
QESE. Com esta obra,
o Governo Municipal
cumpre o seu objetivo
de ampliar o número
de escolas da rede
municipal. Em janeiro
deste ano, o prefeito,
através de decreto,
conseguiu, junto ao
governo do Estado, a
municipalização de três
escolas: Rotary, Lions e
Doutor Martim Paolucci.
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A praça Urias Barbosa de Castro recebeu bancos, grama e asfalto nos últimos dias

O terceiro trecho da avenida sanitária teve suas obras iniciadas nos últimos dias

Ruas ganham placas
A Secretaria de Infra-estrutura e Política
Urbana (SIPU) recebeu 227 conjuntos de
placas com nomes de logradouros públicos
para serem colocados em ruas que ainda
não possuem estas placas. A maioria dos
conjuntos é formada por duas placas e
algumas delas já foram colocadas, como nas
ruas dos bairros Belvedere, Serra Verde e de
Fátima.
Outros bairros que constam no relatório
feito pela SIPU são o Jardim das Alterosas,
do Carmo, Ipanema, Valentin Prenassi, Nova
Suíça, Nossa Senhora Aparecida, do Campo,
Santa Maria, Nova Cidade, Guarani, São
José, São Pedro, Caiçaras, Monte Mário, São
Francisco, Floresta, Grogotó e João Paulo II,
além da Colônia Rodrigo Silva.
Além destas ruas, já nominadas, outras,
cuja nominação é recente, também receberão
placas em breve, como a Avenida Prefeito
Vicente Araújo (primeiro trecho da avenida
sanitária), as Ruas Manoel Nestor Tineca
e Josemaria Escrivã (ambas próximas à
Pedreira), José Rodrigues de Oliveira (na
rodovia Ponto Chic/Padre Brito), a praça
Urias Barbosa (próxima ao Hospital Ibiapaba)
e a rua Altair Savassi (Monte Mário). (SM)

Rua João Calmeto de Castro, no bairro Belvedere
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n ASSISTÊNCIA SOCIAL - Em quatro anos, Governo Municipal implantou, na cidade, quatro centros de referência

Uma nova realidade
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Município tem mais
de dez mil famílias
cadastradas

O Cras São Pedro oferece, dentre outras atividades, ginástica para a terceira idade

Sérgio Monteiro

D

e 2005 para cá,
Barbacena passou
a viver uma nova
realidade no que diz
respeito à implantação
de políticas públicas
voltadas para a
assistência social. Foi
neste período, durante
o mandato da atual
administração, que
a cidade viu serem
implantados quatro
centros de referência
voltados para a
assistência às famílias
carentes do município.
O marco destes
avanços é a assinatura
do convênio com o
Governo do Estado, em
21 de junho de 2006,
quando o governador
Aécio Neves anunciou
o repasse inicial de
R$ 5 milhões para o

município viabilizar
a implantação dos
primeiros centros de
referência. No dia 4 de
julho do mesmo ano,
foi inaugurado o Centro
de Referência, Apoio
e Promoção da Criança
e do Adolescente
(Crapca), o primeiro da
história do município.
Implantado com o
objetivo de atender a
criança e o adolescente
em situação de risco
social e dar suporte às
famílias destas crianças,
o Crapca completou
o seu terceiro ano de
funcionamento com a
marca de mais de 400
crianças atendidas.
Funcionando no bairro
Santo Antônio, ele
presta atendimento
psicológico, pedagógico
e social às crianças
daquela região, além

de oferecer oficinas
e atividades diversas
durante todo o ano.
Em 2007, o
Governo Municipal
inaugurou dois Centros
de Referência da
Assistência Social
(Cras), um no bairro
São Pedro e outro no
Nova Cidade. Ambos
atendem a mais de
mil pessoas em risco
social. Equipes com
advogados, assistentes
sociais e psicólogos
atendem aos usuários,
proporcionando-lhes
um atendimento que
até então eles não
tinham. Além disto,
são oferecidas aulas
de futebol para as
crianças, cursos de
biscuit, aulas de
exercícios físicos para a
terceira idade e outras
atividades.

Usuários do Crapca durante colônia de férias realizada em 2007

Já em 2008, o
município deu mais um
salto na assistência
social. Depois de
cumprir os requisitos
necessários e ser
incluído no Sistema
Único de Assistência
Social (Suas), o
município inaugurou o
Centro de Referência
Especial de Assistência
Social (Creas), no
bairro João Paulo II,
onde também são
prestados atendimentos
multidisciplinares
(jurídico, psicológico,
social e pedagógico).
Para manter todos
estes centros de
referência, o Governo
Municipal recebe
repasse do Governo
do Estado e, em
contrapartida, arca
com os salários dos
psicólogos, assistentes
sociais, pedagogos e
advogados envolvidos.
Além destes
centros de referência,
o Governo Municipal
implantou ainda
importantes programas
de ressocialização na
cidade, como o Proteja
(antigo Sentinela),
que trata de crianças
vítimas de abuso
sexual e o Pró-Jovem
Adolescente, cujo
objetivo é oferecer
aos jovens cursos
profissionalizantes
e ampliar as suas
chances no mercado de
trabalho.

Os programas Bolsa Família e Bolsa
Escola também passaram por significativas
alterações e avançaram nos últimos quatro
anos em Barbacena. A atual administração
iniciou, ainda em 2005, um árduo trabalho
de cadastramento de famílias em situação
de risco social e que poderiam receber os
benefícios.
Estas famílias foram cadastradas na
Secretaria de Desenvolvimento Social,
que tem a função de passar ao Ministério
de Desenvolvimento Social a relação dos
beneficiados. Portanto, tanto o Bolsa Família
quanto o Bolsa Escola são programas do
Governo Federal que, para serem aplicados
na prática, necessitam da parceria com as
prefeituras municipais.
Em Barbacena, atualmente são mais de
dez mil famílias cadastradas na Secretaria de
Desenvolvimento Social, sendo que mais da
metade recebem o Bolsa Família. O Governo
Federal repassa para os municípios R$ 2,50
por cada família cadastrada. Estas família são
beneficiadas ainda com descontos na conta
de luz. Basta solicitarem, junto à Cemig, o
desconto.
Para se cadastrar nestes programas, as
famílias precisam apresentar a renda per
capita, que varia de R$ 60,00 a R$ 190,00 por
mês. (SM)

Subvenções também
foram aumentadas
Outro avanço na área de Desenvolvimento
Social durante a gestão atual foi o aumento no
repasse das subvenções sociais às entidades
assistenciais cadastradas na Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Social. De 2005
para cá, aumentou tanto o valor do repasse
do Governo Municipal quanto o número de
entidades conveniadas.
Nestes quatro anos, o valor repassado
pelo município às entidades aumentou de
R$ 538.446,00 para R$ 1.147.788,00, o que
corresponde a um aumento de mais de 100%.
Este valor é referente aos repasses dos fundos
municipais de Assistência Social e da Criança e
do Adolescente.
Por outro lado, nestes quatro anos, o
repasse do Fundo Nacional de Assistência
Social não sofreu nenhum aumento. Tanto
em 2005 quanto agora o valor repassado é o
mesmo: R$ 315.850,08. Em 2008, somados os
recursos municipais e o federal, as instituições
tiveram direito a R$ 1.463.638,08.
O número de entidades cadastradas na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social também aumentou neste período. Este
ano, foram 66 as instituições conveniadas
aptas a receber o repasse, mais do que o
dobro em relação a 2005.
Além de aumentar o repasse e a quantidade
de entidades, a atual gestão ainda quitou,
em 2005, a dívida herdada da administração
anterior com estas entidades. O repasse das
subvenções sociais não era pago desde agosto
de 2004 pelo município. (SM)
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n Planejamento - Atual gestão conclui plano de obras do próximo ano, garan

Prefeito deixa R$ 61 milhões e

G

raças ao eficiente
trabalho de
planejamento e
administração da atual
gestão do Governo
Municipal, Barbacena
terá mais de R$ 61
milhões extra para
investir em obras
no próximo ano. De
acordo com o balanço
da Secretaria Municipal
de Fazenda e Finanças,
o próximo prefeito terá
apenas que executar os
projetos, uma vez que
os recursos já estão
disponíveis e, em
vários casos, as obras
já foram inclusive
licitadas e contratadas.
O balanço
administrativofinanceiro de 2008
mostra que neste
ano o Governo
Municipal manteve
o forte ritmo de
investimentos, tanto
no que diz respeito
aos recursos próprios,
quanto aos recursos
extra-orçamentários,
isto é, recursos
assegurados junto
aos governos Estadual
e Federal através
da apresentação de
projetos consistentes
e bem planejados. Nos
últimos quatro anos, a
cidade recebeu cerca
de R$ 250 milhões em
recursos extra, o que
representa uma média
anual superior a R$ 60
milhões.
Essa eficiência na
captação de recursos
permitiu que mais de
R$ 16 milhões fossem
aplicados em 2008 em
obras de saneamento
e infra-estrutura,
na ampliação do
transporte escolar, na
construção da avenida
Eliezer Henriques e
Sanitária II, entre
outros projetos de
melhoria da qualidade
de vida da população.
Somente na reforma
de escolas foram
aplicados quase R$ 1
milhão neste ano.
Em 2009, o próximo
prefeito não terá
que fazer esforço
para manter o ritmo
dos investimentos,
uma vez que a atual
administração já
assegurou mais de
R$ 5 milhões para
investimentos em

RECURSOS EXTRAS DISPONÍVEIS PARA 2009
RECURSOS RESERVADOS / LIBERADOS PARA A PREFEITURA EM 2009
VALOR EM R$

ORIGEM DOS RECURSOS

1

11.441.561,50

COPASA

2

5.000.000,00

CEF / MINISTÉRIO DAS CIDADES

OBRAS DE INFRAESTRUTURA, SANEAMENTO, DRENAGEM, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS, CONSTRUÇÃO DE CRECHE E UBS

BAIRROS NOVA CIDADE, SANTA MARIA,
NOVE DE MARÇO E GUARANI

3

1.750.000,00

CEF / MINISTÉRIO DAS CIDADES

OBRAS DE SANEAMENTO (EMENDA OGU - DEP. BONIFÁCIO ANDRADA)

DISTRITO DE PONTE DO COSME - PONTO CHIQ SENHORA DAS DORES

4

9.458.300,00

CEF / MINISTÉRIO DAS CIDADES

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

5

1.500.000,00

FUNASA

OBRAS DE SANEAMENTO (EMENDA OGU - DEP.BONIFÁCIO ANDRADA)

DISTRITO DE CORREIA DE ALMEIDA

6

1.000.000,00

FUNASA

OBRAS DE SANEAMENTO (EMENDA OGU - DEP.BONIFÁCIO ANDRADA)

DISTRITO DE PINHEIRO GROSSO

6

374.000,00

BDMG / GOVERNO DO ESTADO

CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ELIEZER HENRIQUES

BAIRROS NOVO HORIZONTE, SANTA LUZIA,
VISTA ALEGRE E SÃO FRANCISCO

7

4.883.185,00

BDMG / GOVERNO DO ESTADO

CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA SANITÁRIA III

BAIRRO FLORESTA

8

597.666,00

BDMG / GOVERNO DO ESTADO

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

9

989.625,36

SETOP / GOVERNO DO ESTADO

CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA SANITÁRIA II

BAIRRO FUNCIONÁRIOS

10

2.152.000,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR

BARBACENA

11

1.430.000,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE

RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

BARBACENA

12

100.000,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE

13

500.000,00

SES / GOVERNO DO ESTADO

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

14

280.000,00

SES / GOVERNO DO ESTADO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ PRONTO ATENDIMENTO - PA

BARBACENA

15

200.000,00

SES / GOVERNO DO ESTADO

PROGRAMA DE CIRURGIAS ELETIVAS

BARBACENA

16

1.128.358,63

17
18
19

OBJETO

APLICAÇÃO

OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO

Q.E.S.E.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDU26.000,00
CAÇÃO / GOVERNO DO ESTADO
MINISTÉRIO DO DESENVOLVI536.866,00
MENTO SOCIAL
SECRETARIA DE ESTADO DO
40.000,00
DESENVOLVIMENTO SOCIAL /
GOVERNO DO ESTADO
43.387.562,49

REGIÃO NOROESTE

BAIRROS DE FÁTIMA

BARBACENA

FARIA
BAIRRO NOVA CIDADE

CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA MUNICIPAL

BAIRRO NOVA CIDADE

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR

BARBACENA

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BARBACENA

PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

BARBACENA

OBRAS CONQUISTADAS P/ BARBACENA COM EXECUÇÃO PELO ESTADO DE MINAS PARA 2009
VALOR EM R$
20

500.000,00

21

403.000,00

22

500.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS
EMENDA PARLAMENTAR AO
ORÇAMENTO DO ESTADO
(DEP.LAFAYETTE ANDRADA)
SES / GOVERNO DO ESTADO
EMENDA PARLAMENTAR AO
ORÇAMENTO DO ESTADO
(DEP.LAFAYETTE ANDRADA)

OBJETO

APLICAÇÃO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO VIVA-VIDA DA SAÚDE DA MULHER

BARBACENA

CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO P.A.

BARBACENA

CONSTRUÇÃO DA NOVA CADEIA PÚBLICA

BARBACENA

1.403.000,00

RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS PARA A PREFEITURA
VALOR EM R$

ORIGEM DOS RECURSOS

OBJETO

APLICAÇÃO

23

10.560.000,00

RFB / INSS

COMPENSAÇÃO PREVIDÊNCIARIA

BARBACENA

24

6.548.000,00

AGM / SPOF

DÍVIDA ATIVA AJUIZADA

BARBACENA

17.108.000,00
TOTAL

obras de infraestrutura, saneamento,
construção de creches,
uma nova Unidade
Básica de Saúde e
reforma de casas nos
bairros Nova Cidade,
Santa Maria, Nove de
Março e Guarani, por
exemplo.
Os distritos de
Pinheiro Grosso,
Correia de Almeida,

61.898.562,49

Ponte do Cosme, Ponto
Chic e Senhora das
Dores poderão receber
obras de saneamento
orçadas em mais de R$
3,2 milhões. Também
já estão assegurados
os recursos para
a finalização das
avenidas Eliezer
Henriques e Sanitária
II, além dos recursos
para a construção

da Sanitária III,
orçada em quase R$ 5
milhões.
Os recursos para
melhorias na área da
saúde também estão
garantidos. O bairro
Nova Cidade e o
Distrito do Faria vão
ganhar novos postos
de saúde, enquanto
mais de R$ 3,5 milhões
serão investidos na

manutenção dos
postos já existentes
e compra de
medicamentos. A atual
gestão do Governo
Municipal também já
garantiu os recursos
para a conclusão
do novo prédio do
Pronto Atendimento,
anexo à Santa Casa,
e para a compra dos
equipamentos.

No total, já estão
assegurados pela atual
administração R$
61.898.562,49, sendo
que os projetos já estão
elaborados e muitas
das obras já foram
licitadas e até mesmo
contratadas, cabendo
à população cobrar
dos futuros gestores
a eficiência na sua
execução.
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ntindo não apenas projetos, mas também recursos para sua execução

extras em projetos para 2009

As obras de urbanização da avenida Eliezer Henriques, iniciadas esten ano, são financiadas pelo BDMG

Obra de saneamento feita pela Copasa no Pontilhão

RECURSOS APLICADOS EM 2008
MELHORIAS REALIZADAS EM 2008
VALOR EM R$
1

O Governo Municipal ampliou o transporte escolar

Salários dos efetivos
foram pagos em dia
Os servidores efetivos e os inativos da Prefeitura
de Barbacena esperam que o próximo prefeito
mantenha a rotina de pagar rigorosamente em dia
os salários do funcionalismo, inclusive o 13º. É que
durante os 48 meses da atual administração, os
salários e benefícios dos servidores efetivos e também
dos inativos foram pagos, sempre, até o 5º dia útil do
mês, o que contribuiu para manter os servidores mais
motivados. O compromisso do atual prefeito com os
servidores também foi mantido agora em dezembro,
com o pagamento do 13º salário dentro do prazo
previsto.
Além disso, os servidores esperam que a política de
reajustes salariais seja mantida, uma vez que a atual
gestão concedeu todos os reajustes salariais previstos
em lei. Em quatro anos, os salários foram reajustados
em 49,8% e as perdas salariais herdadas da gestão
anterior, de cerca de 34%, já estão sendo pagas,
graças à criação do gatilho salarial.
A atual gestão do Governo Municipal mostrou seu
compromisso com os servidores desde o início do
mandato, quitando, no quinto mês do mandato, as
quatro folhas salariais que foram deixadas em atraso
pela gestão anterior.

1.331.000,00

ORIGEM DOS RECURSOS
RECURSOS PRÓPRIOS

2

400.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS

3

8.276.017,31

4

430.792,39

BDMG / GOVERNO DO ESTADO

5

2.981.882,64

SETOP / GOVERNO DO ESTADO

6

806.492,01

QESE

7

103.245,53

RECURSOS PRÓPRIOS

8

498.709,49

RECURSOS PRÓPRIOS

9

133.318,88

RECURSOS PRÓPRIOS

10

148.850,22

RECURSOS PRÓPRIOS

11

1.100.000,00

COPASA

SETOP/GOVERNO DO ESTADO

OBJETO

APLICAÇÃO

AMPLIAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

BARBACENA

RECEBIMENTO DE PRÉDIO EM DAÇÃO EM
PAGAMENTO
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO
CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO DA AVENIDA ELIEZER HENRIQUES
CONTINUAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA AVENIDA SANITÁRIA II
CONCLUSÃO DE OBRAS DE REFORMAS
DE ESCOLAS
CONCLUSÃO DE OBRAS DE REFORMAS
DE ESCOLAS
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO
DA CIDADE
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DO PONTILHÃO
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA
ELIEZER HENRIQUES
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E ASFALTAMENTO DE RUAS

BARBACENA
REGIÃO NOROESTE
BAIRROS NOVO HORIZONTE,
SANTA LUZIA, VISTA ALEGRE E
SÃO FRANCISCO
BAIRRO FUNCIONÁRIOS
BARBACENA
BARBACENA
BARBACENA
BARBACENA
BARBACENA
BARBACENA

16.210.308,47

EQUIPAMENTOS ENTREGUES EM 2008
VALOR EM R$

ORIGEM DOS RECURSOS

OBJETO

APLICAÇÃO
BARBACENA
BARBACENA

12

302.334,00

BDMG / GOVERNO DO ESTADO

MODERNIZAÇÃO DA INFORMÁTICA
MUNICIPAL

13

292.244,00

BDMG / GOVERNO DO ESTADO

MODERNIZAÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

594.578,00

PARCERIAS ENTREGUES EM 2008
14

GOVERNO DO ESTADO

INSTALAÇÃO DO U.A.I. - UNIDADE DE ATENDIMENTO INTEGRADO

BARBACENA

15

MINISTÉRIO DAS
COMUNICAÇÕES

PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL

BARBACENA

16

GOVERNO FEDERAL

INSTALAÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR

BARBACENA

17

INICIATIVA PRIVADA

INSTALAÇÃO DE PÓRTICOS, PLACAS E ABRIGO DE ÔNIBUS

BARBACENA

TOTAL

16.804.886,47
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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Martim Francisco Borges de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.507
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Municipal nº
3.240, de 1995 e Decreto nº 4.302, de 1998, e na forma do
art. 26, inciso I da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando o Parecer datado de 18.12.2008, exarado pela
Comissão Especial designada pela Portaria nº 12.006, de 2008,
que opinou favoravelmente à classificação do parcelamento do
“Loteamento Cidade Verde”, de propriedade de Cidade Verde
Barbacena Loteamento Ltda., como de interesse social relevante, na forma do art. 37 da Lei Municipal nº 3.240, de 1995 e
art. 9º do Decreto nº 4.302, de 1998, conforme fls. 49 e 50
do Processo Administrativo Interno nº 78.053/08, em nome da
mencionada empresa.
Considerando o despacho do Engenheiro Agrimensor Leonardo
Araujo Carvalho, datado de 17.12.2008, devidamente acatado
pelo Sr. Secretario Municipal de Infra-Estrutura e Política Urbana,
Engenheiro José Luiz Ribeiro Feyo, às fls. 48 do mesmo processado.
DECRETA:
Art. 1º Fica o Loteamento “Cidade Verde”, na divisa do Bairro
João Paulo II, nesta cidade, reconhecido como de interesse social relevante”, para fins de aprovação pela Prefeitura Municipal
de Barbacena.
Art. 2º Fica aprovado o projeto do Loteamento “Cidade Verde”,
a ser implantado na divisa do Bairro João Paulo II, neste Município, conforme cópias que ficam registradas e arquivadas nesta
Prefeitura.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2008;
166º ano da Revolução Liberal, 78º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
(Publicado no Jornal do Poste em 19/12/2008)
...........................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.525
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei Municipal
nº 3.240, de 1995, e na forma do art. 26, I da Constituição do
Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica aprovado o Loteamento “Greenville”, implantado no
Bairro Santo Antônio, neste Município.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2008;
166º ano da Revolução Liberal, 78º da Revolução de 30.
Martim Francisco Borges de Andrada
Prefeito Municipal
...........................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

mento no artigo 30 da Lei 3.245/95, o servidor Sebastião Lindolfo de Almeida, ocupante do Cargo Público Municipal de Servente
para o nível C-09, a partir de 16/12/2006. Barbacena, 19 de
dezembro de 2008.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
...........................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE SAÚDE PÚBLICA - DEMASP
Diretor: Camilo de Lelis de Melo Chaves
Extrato de Contratos

11º termo aditivo ao contrato nº 121/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento
da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Marcos Tadeu Assis prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009 data de
assinatura:18/12/2008.
extrato do 12º termo aditivo ao contrato nº 120/2003 processo
n 062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Valtecir
Augusto do Nascimento prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro
2009 data de assinatura:18/12/2008
11º termo aditivo ao contrato nº 122/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento
da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Ovídio Daniel de Souza prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009 data
de assinatura:18/12/2008
extrato do 11º termo aditivo ao contrato nº 123/2003 processo
n 062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Jésus Antônio Oliveira prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009 data
de assinatura:18/12/2008
11º termo aditivo ao contrato nº 124/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento
da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: César Antônio de Oliveira prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009 data
de assinatura:18/12/2008
11º termo aditivo ao contrato nº 125/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento
da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Edilander
Nascimento Amaral. prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009
data de assinatura:18/12/2008
11º termo aditivo ao contrato nº 126/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento
da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Francisco
de Assis Nogueira. prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009
data de assinatura:18/12/2008
11º termo aditivo ao contrato nº 127/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Valtecir
Augusto do Nascimento prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro
2009 data de assinatura:18/12/2008
12º termo aditivo ao contrato nº 129/2003 processo n
062/2003, tomada de preço n 012/2003 objeto: o aditamento
da cláusula sexta. contratante: Demasp contratado: Luiz Carlos
Faria Alves prazo: 22 de dezembro até 20 janeiro 2009 data de
assinatura:18/12/2008

Secretário: Ian de Araújo Beschoren

Conselho Municipal de Saúde

Extrato de Portarias

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 333ª
Reunião Ordinária, realizada no dia vinte e dois de dezembro
de 2008, 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 22/12/2008
conforme lavrado em ata nº. 333; Resolve:
Resolução 162/08 - Aprovar por unanimidade a prestação de
contas do 3º trimestre do Demasp – 2008. Barbacena, 22 de
dezembro de 2008. Milton Roman - Presidente
Resolução 163/08 - Aprovar por unanimidade que o conselho
municipal de saúde de barbacena entre em recesso no dia 23 de
dezembro de 2008 até o dia 05 de janeiro de 2009. Barbacena,
22 de dezembro de 2008. Milton Roman - Presidente

O Secretário de Administração e Recursos Humanos, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto Municipal nº.
5.725 de 2006. Resolve:
Portaria 198/08 - Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3.245/95, o servidor Maurício Francisco Coelho, ocupante do Cargo Público Municipal de Servente
para o nível C-09, a partir de 13/07/2008. Barbacena, 19 de
dezembro de 2008.
Portaria 199/08 – Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3.245/95, a servidora Maria José
Brum de Paula, ocupante do Cargo Público Municipal de Servente para o nível C-09, a partir de 13/07/2008. Barbacena, 19 de
dezembro de 2008.
Portaria 200/08 – Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3.245/95, o servidor Jorge da Silva,
ocupante do Cargo Público Municipal de Trabalhador Braçal para
o nível C-09, a partir de 29/10/2008. Barbacena, 19 de dezembro de 2008.
Portaria 201/08 – Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3.245/95, o servidor Nelci Waldir de
Oliveira Chaves, ocupante do Cargo Público Municipal de Trabalhador Agrícola para o nível B-12, a partir de 01/07/2005.
Barbacena, 19 de dezembro de 2008.
Portaria 202/08 – Conceder Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3.245/95, o servidor José Maria Duarte, ocupante do Cargo Público Municipal de Auxiliar de Serviços
Gerais para o nível C-11, a partir de 01/04/2008. Barbacena, 19
de dezembro de 2008.
Portaria 203/08 – CONCEDER Ascensão Funcional, com fundamento no artigo 30 da Lei 3.245/95, a servidora Maria Luiza das
Graças Silva, ocupante do Cargo Público Municipal de Cantineira
para o nível C-09, a partir de 12/08/2007. Barbacena, 19 de
dezembro de 2008.
Portaria 204/08 – Conceder Ascensão Funcional, com funda-

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
..............................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - DEMASA
Diretor Geral: João Luiz Ribeiro Gomes

O Diretor Geral do Demasa, no uso das atribuições do seu cargo,
Conforme art. 17, item XII, da Lei Delegada Municipal n.º 5 de
28/02/2005. Resolve:
Portaria 060/08 - Pela presente portaria, exonerar, a pedido, a
servidora Vanessa Aparecida Secassi, do cargo de auxiliar de
escritório, nivel A-15, a partir desta data. Barbacena, vinte e um
de novembro de dois mil e oito.
Portaria 061/08 - Apostilar a servidora Maria de Fatima Vanini
Campos, mat.79, no cargo de chefe de setor desta autarquia,
conforme art.130 da lei 3.245/95 e parecer n° 168/2008 da
assessoria jurídica, retroativo a trinta e um de outubro de 2008.

Barbacena, vinte e seis de novembro de 2008.
Portaria 062/08 - Apostilar o servidor Marcio Lúcio Ferreira Carneiro, mat.74, NO cargo de chefe de seção desta autarquia,
conforme art.130 da lei 3.245/95 e parecer n° 205/2008 da
assessoria jurídica. Barbacena, vinte e dois de dezembro de
2008.
Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves
Secretário Municipal de Governo, Coordenação Política e Gestão Estratégica
.............................................................................................................
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO - DEMASA

BARBACENA
Quarta-feira, 24 de dezembro de 2008
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n TRANSPORTE COLETIVO - Usuários já fazem trajetos com vans a preços mais baixos

Vans começam a circular em Barbacena
Sérgio Monteiro

R

egularizado
através do decreto
municipal nº
6.458, o transporte
alternativo feito por
vans já é uma realidade
em Barbacena. Há
cerca de um mês,
os usuários já têm a
opção de fazer os seus
trajetos em vans ao
invés de ônibus. Entre
as vantagens apontadas
pelos usuários, estão a
agilidade do serviço e
o valor da passagem.
As vans cobram R$
1,50, enquanto as
empresas que operam o
transporte coletivo na
cidade cobram tarifas
que variam entre R$
1,60 e R$ 1,80.
De acordo com o
decreto nº 69.458,
assinado pelo prefeito
municipal em 31 de
outubro deste ano,

foram criadas 21 linhas
(veja quadro abaixo)
para o transporte
alternativo, que
atendem a toda a
cidade, tanto na área
urbana quanto na
zona rural. As vans
autorizadas para
operarem o serviço
são identificadas com
um adesivo circular da
Sutrans, que contém o
número da linha.
Para muitos dos
usuários do transporte
coletivo municipal,
as vans representam
uma nova opção para
o deslocamento. Opção
esta mais barata e
rápida, como afirma a
usuária Roberta Esteves,
moradora do bairro
São José. “Esta é uma
medida positiva. As
vans são mais rápidas e
o preço é mais barato.
Os usuários têm uma
nova opção agora”, diz.

Devidamente identificadas e regulamentadas, as vans estão circulando há cerca de um mês

Moto-taxistas devem se
regularizar na Sutrans

Os moto-taxistas estão providenciando a regularização de sua atividade

Dentro do processo de
reformulação do sistema de
transporte coletivo adotado pelo
Governo Municipal, outra novidade
é a regularização dos moto-táxis,
uma outra opção de transporte para
os usuários. O prefeito municipal
regulamentou o serviço através do
decreto nº 6.473, assinado em 31
de outubro.
Os motociclistas interessados
em se regularizar devem procurar
a Superintendência de Trânsito e
Transportes (Sutrans) e providenciar
a papelada necessária, além
de apresentar a motocicleta

para vistoria. Dentro de poucos
dias, uma boa parte dos mototaxistas já poderá atuar de forma
regulamentar.
Além de regularizar as vans e os
moto-táxis, o Governo Municipal
adotou outras medidas que
favorecem os usuários do transporte
coletivo da cidade, como a redução
na tarifa cobrada por duas das
três empresas, cujo valor passou
de R$ 1,80 para R$ 1,60. Esta
redução partiu de um pedido dos
proprietários destas empresas. Além
disto, três novas linhas de ônibus
foram criadas nestes quatro anos.

Linhas do transporte alternativo
ä Linha 001 – Correia de Almeida/Barbacena
ä Linha 002 – Campestre II/Barbacena
ä Linha 003 – Palmital/Torres/Barbacena
ä Linha 004 – Senhora das Dores/Pinheiro Grosso/Barbacena
ä Linha 005 – José Luiz/Barbacena
ä Linha 006 – Faria/Monte Mário/Centro
ä Linha 007 – Eucisa/Monsenhor Mário Quintão/Centro
ä Linha 008 – Ponte do Cosme/Dom Bosco/Centro
ä Linha 009 – Colônia Rodrigo Silva/Roman/Vila dos Sargentos/Bairro do
Campo/Centro
ä Linha 010 – Colônia Rodrigo Silva/Santa Tereza/Centro
ä Linha 011 – São João Batista/Bananal/Serrão/Barbacena
ä Linha 012 – Roselanche/Santo Antônio/Caminho Novo/Centro
ä Linha 013 – Água Santa/São Pedro/Rodoviária/Caminho Novo/Centro
ä Linha 014 – Nova Cidade/Ipanema/Penha/Caiçaras/Vilela/Boa Vista/
Pontilhão/Centro
ä Linha 015 – Jardim das Alterosas/Nova Suíça/Ipanema/Penha/Caiçaras/
Vilela/ Boa Vista/Pontilhão/Centro
ä Linha 016 – João Paulo II/Grogotó/Diniz/Centro
ä Linha 017 – Vista Alegre/São Francisco/Grogotó/Centro
ä Linha 018 – Nove de Março/Santa Maria/Floresta/São Sebastião/Centro
ä Linha 019 – Santa Efigênia/Novo Horizonte/Centro
ä Linha 020 – São Cristóvão/Santa Cecília/Centro
ä Linha 021 – Nossa Senhora Aparecida/Funcionários/Centro
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n SAÚDE MENTAL - Livro de fotografias do antigo Hospital Colônia retrata os maus tratos
a que eram submetidos os pacientes com distúrbios mentais na década de 60

Retratos de uma trágica história
Sérgio Monteiro

U

ma série com
quase 300
fotografias
feitas no antigo
Hospital Colônia, em
Barbacena, na década
de 60, torna-se, agora,
de conhecimento
público. Após adquirir
o acervo do fotógrafo
Luiz Alfredo Ferreira,
autor das fotografias
publicadas pela revista
“O Cruzeiro” em 1961, o
Governo Municipal, com
o apoio da Secretaria de
Estado de Saúde e da
Fundação Hospitalar de
Minas Gerais (Fhemig),
lançou, na última
sexta-feira, dia 19, o
livro “Colônia – uma
tragédia silenciosa”,
que apresenta imagens
chocantes daquela
época.
O lançamento
aconteceu no Palácio
das Artes, em Belo
Horizonte, durante
a 3ª Jornada da
Inclusão da Pessoa com
Deficiência, promovida
pela Secretaria de
Estado de Saúde. A
obra, publicada pela
editora Autêntica, foi
organizada pelo viceprefeito de Barbacena.
Algumas das fotografias
foram expostas no
Palácio das Artes,
atraindo a atenção dos
visitantes da Jornada.
Presente no
lançamento, o
secretário de Estado
de Saúde, Marcus

O fotógrafo Luiz Alfredo ao lado da exposição de suas imagens no salão do Palácio das Artes, em Belo Horizonte

Pestana, destacou
a importância das
denúncias feitas pela
imprensa nas décadas
de 60 e 70, que
acabaram contribuindo
para a reforma
psiquiátrica, iniciada
em Minas Gerais e
mais precisamente
em Barbacena. “Não
é escondendo aquilo
que nos envergonha

que nós vamos crescer
como sociedade. É
importantíssimo que
as verdades venham à
tona. Por isto, esta é
uma obra belíssima, que
propõe uma reflexão
crítica”, afirmou,
ressaltando a ousadia
do Governo Municipal
em assumir este lado
triste da história do
município, o que já

O secretário de Estado de Saúde, Marcus Pestana, esteve presente na
solenidade de lançamento do livro

vem sendo feito desde
a criação do Festival da
Loucura, em 2006.
Também estiveram
presentes, dentre
outras autoridades,
o prefeito municipal
de Barbacena e o seu
vice, representantes
da Fhemig e o ator
Marcos Frota, que
se dedica à inclusão
de pessoas com

deficiência. Para o
autor das fotografias,
é uma honra tê-las
publicadas em livro a
partir de agora. “Fico
honrado e feliz com
este momento. Saber
que estas fotografias
vão ficar eternizadas
é mesmo um orgulho”,
disse ele, que ainda
lembra perfeitamente
das cenas assistidas

no Hospital Colônia,
em 1961.
O livro será lançado
também em Barbacena,
possivelmente no
início de 2009, ano
em que se comemora
os 30 anos da
Reforma Psiquiátrica,
cujo marco foi o III
Congresso Mineiro de
Psiquiatria, realizado
em 1979.

Algumas das fotografias publicadas em “Colônia - uma tragédia
silenciosa” foram expostas durante a Jornada da Inclusão

