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ANO NOVO: CASA NOVA

Mais de 200 famílias barbacenenses vão realizar o sonho da casa própria em 2010
A prefeita Danuza Bias Fortes assinou, no dia 30 de novembro, a
liberação para o início das obras do Programa Minha Casa, Minha
Vida, no bairro Nova Cidade. Com esse empreendimento, 290 famílias, com renda de 0 a 3 salários mínimos, realizarão o sonho da
casa própria. A preferência será para aquelas com menor renda per
capita. A previsão é de que as casas sejam concluídas em aproximadamente um ano. A empresa responsável pelo empreendimento é a construtora Vicol do Brasil. PÁGINA 3

Cefec apresenta seu
16° Espetáculo de Dança
A Prefeitura de Barbacena, por meio da Fundação Municipal de Cultura - Fundac e do
Centro Ferroviário de Cultura - Cefec, apresentou nas noites de 12 e 13 de dezembro,
no cine-teatro da Escola Preparatória de Cadetes do Ar - Epcar, o seu 16° Espetáculo de
Dança. O espetáculo, chamado de Dança
Brasil, levou para o palco diversas coreografias elaboradas pelos professores do Cefec
e executadas por seus alunos.
PÁGINA 12
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Mais uma conquista para
a agricultura familiar

EDUCAÇÃO em DESTAQUE
Formatura em clima de musical

Oficina realizada em Barbacena teve como tema principal
a lei que regulamenta a compra de alimentos direto do produtor

C

ontribuir para a implementação da Lei
Federal nº 11.947, de
16 de novembro de 2009,
que se refere à aquisição
de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar, do empreendedor familiar ou de suas
organizações para a alimentação escolar. Esse
foi o principal objetivo da
Oficina de Trabalho de Extensão: Agricultura Familiar e Alimentação Escolar,
que aconteceu em Barbacena, no dia 4 de dezembro, no auditório do Sindicato Rural. Representantes de 22 municípios participaram do evento.
A Oficina foi realizada
pelo Centro Colaborador
em Alimentação e Nutrição Escolar - Cecane, da
Universidade Federal de
Ouro Preto, em parceria
com a Prefeitura de Barbacena, por meio da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Essa foi a última capacitação promovida pelo
Cecane este ano. Só em
Minas Gerais, foram seis.
Com a Lei 11.947, 30%
dos recursos destinados à alimentação escolar devem ser investidos
na compra de produtos
oriundos da agricultu-

A Escola Municipal Lions promoveu no dia 10 de dezembro, no anfiteatro do Colégio Estadual, a Formatura dos Alunos da Educação Infantil e 5º Ano. Durante a solenidade, cerca de 70 estudantes receberam certificado de conclusão. A formatura, realizada
nos moldes de um musical, ainda homenageou alunos, funcionários e membros da comunidade, além
dos ex-professores da escola.

Certificado do Proerd
Danuza Bias Fortes falou das ações realizadas na área da agricultura familiar em Barbacena

ra familiar. Todos os municípios terão seis meses
para se adequarem.
A prefeita Danuza
Bias Fortes participou
da abertura dos trabalhos e falou do quanto é
importante para a cidade e para o produtor rural a compra direta. “Da
parte do município, estamos empenhados em
facilitar e viabilizar o que
for possível para que essa
iniciativa se consolide e
sempre dê certo. É indispensável dizer que com a
compra direta podemos
adquirir alimentos de
qualidade e procedência
atestada, elevando ainda
mais a qualidade da me-

renda servida aos nossos
estudantes e mesmo trabalhadores da educação,
enquanto para os produtores, fica a tranquilidade
de que as boas safras terão mercado garantido e
preço justo”, declarou.
O secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sebastião Alvim, disse como
é importante a realização da oficina para Barbacena e região. “Temos
certeza de que esse encontro veio para a cidade
porque ela tem demonstrado um crescimento na
agricultura familiar. Todo
esse resultado positivo é
porque a prefeita Danuza

Bias Fortes abriu as portas
para que a economia solidária fizesse parte da cidade, da sua administração”, comentou.
Para Olívia Maria de
Paula Alves Bezerra, professora e sub-coordenadora de Ensino e Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, a Lei
é um marco revolucionário que irá possibilitar a
compra direta do agricultor. “A agricultura familiar de Minas Gerais teve
grande participação na
elaboração da Lei”, pontuou, dizendo que Barbacena tem sido destaque
nos trabalhos da agricultura familiar.

Escola Municipal desenvolve
projeto Amiguinhos da Horta Escolar

A

Escola
Municipal
Visconde de Carandaí, que funciona no
distrito de Ponto Chique
do Martelo, realizou o projeto “Amiguinhos da Horta
Escolar”. Iniciado em maio
deste ano, na área da própria escola, o projeto envolveu os alunos do 2º ano
da Educação Infantil, a professora Ilderléia Maria Andrade, o zelador Francisco
Antônio, além da diretora
da escola, Rosemary Ribeiro de Barros.
O “Amiguinhos da Horta Escolar” surgiu diante da
necessidade de conscientizar os educandos da zona
rural sobre a importância
de cultivarem a terra que
possuem, podendo assim
obterem uma alimentação

Diretora, professora, zelador e alunos durante a realização do projeto

saudável, livre de agrotóxicos e ainda aumentarem a
renda familiar com a venda
dos produtos colhidos.
Para isso, foram realizadas atividades como leitura de textos informativos,
redações, medição do espaço, confecção de canteiros, escolha de verduras e

legumes, adubação, plantio, irrigação, capina e ainda teatros, confecção de
ímãs, aventais e crachás.
Complementando o
projeto, foram promovidas também atividades de
reciclagem e reaproveitamento de materiais descartáveis, ensinando aos

alunos a não poluírem o
meio ambiente. O projeto
foi encerrado com um almoço para toda a escola,
produzido com as verduras e legumes colhidos na
horta escolar.
Segundo a diretora da
escola, o programa atingiu
ainda o ambiente familiar
dos alunos. “Na comunidade, existem muitas residências com terrenos que
não são utilizados para o
plantio. E com a horta escolar, muitas crianças levam verduras para casa e
estão incentivando seus
pais a plantarem. Ano que
vem, continuaremos com
o projeto e ainda com a intenção de plantar árvores
e preparar remédios caseiros”, explicou.

Aconteceu no dia 3 de dezembro, a solenidade de formatura dos alunos do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - Proerd - do Centro
de Atenção Integral da Criança e Adolescente - Caic.
Cerca de 50 estudantes do 5º ano receberam o certificado do curso que é promovido pela Polícia Militar,
juntamente com as escolas e as famílias dos alunos.

Mostra de Arte
A Escola Municipal Inês Piacesi realizou, no início de
dezembro, a sua Primeira Mostra de Artes, quando os
participantes puderam apreciar a exposição e receberem informações sobre o trabalho montado. As atividades apresentadas foram elaboradas por todos os
alunos e envolveram todas as disciplinas. A Mostra de
Arte teve como objetivo proporcionar ao aluno contato com a arte e seus movimentos e levá-lo a perceber sua relação com o mundo e época que o cerca.

TRABALHO ESCOLAR
A prefeita Danuza Bias Fortes esteve no dia 25 de novembro, na Escola Baronesa Maria Rosa, onde recebeu dos alunos dos 8os anos, relatórios do resultado
de um trabalho escolar sobre a cidade de Barbacena,
o qual abrangeu a área de saúde, economia, saneamento básico, trânsito e habitação. Nos trabalhos, os
alunos apresentaram os pontos positivos e aqueles
que acham que precisam melhorar para a população
ter mais qualidade de vida. Em um segundo momento, a prefeita respondeu a várias perguntas feitas pelos próprios alunos.
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Prefeita assina liberação das obras
do Minha Casa, Minha Vida
Cerca de 300 famílias com renda de três salários mínimos vão realizar o sonho da casa própria

A

prefeita Danuza
Bias Fortes assinou
no dia 30 de novembro, a liberação para
o início das obras do Programa Minha Casa, Minha Vida, no bairro Nova
Cidade. Com esse empreendimento, 290 famílias com renda de 0 a
3 salários mínimos realizarão o sonho da casa
própria. A preferência
será para aquelas com a
menor renda per capita.
A previsão é de que as
casas sejam concluídas
em aproximadamente
um ano. A empresa responsável pelo empreendimento é a construtora
Vicol do Brasil. O investimento será de quase R$
12 milhões. Cada casa
terá dois quartos, sala,
cozinha e banheiro.
“O sonho da maioria das pessoas é ter sua
própria casa e assim poder planejar um futuro
melhor. Com a assinatura da liberação para o
início das obras, demos
um passo importante
para a concretização do
sonho de muitas dessas
pessoas. Barbacena precisava de um empreendimento desse porte e
tudo está sendo possível
graças à parceria com o
Governo Federal, através da Caixa Econômica

Carlos Alberto, presidente da Construtora Vicol; Danuza Bias Fortes, prefeita de Barbacena; e José Henrique,
superintendente regional da Caixa Econômica Federal

Federal”, declarou Danuza Bias Fortes. A prefeita completou dizendo
que, desde o início de
sua gestão, os trabalhos
estão voltados principalmente para a inclusão.
Danuza destacou também o grande apoio da
Câmara Municipal que
rapidamente aprovou o

projeto de lei concedendo isenção do Imposto
de Bens Imóveis Inter-vivos - ITBI - para as famílias adquirirem as casas
no âmbito do Programa
Minha Casa, Minha Vida
e a isenção do ISSQN
para as construtoras envolvidas no programa.
O superintendente

regional da Caixa Econômica Federal, Luiz Henrique Marques da Cruz,
destacou a rápida determinação de Danuza na viabilização do
que era necessário para
que o primeiro empreendimento começasse
a ser construído. “Na região, é um dos primei-

ros a ser assinado. Não
trará somente cidadania, mas emprego e renda para o município. É a
construção de um sonho
para muitas pessoas que
a prefeita está permitindo. É um dia de festa e de
muita alegria para todos”,
ressaltou.
“Todo o processo foi

rápido graças ao esforço de todos, principalmente da prefeita Danuza Bias Fortes, que tem
se mostrado uma gestora interessada em ver o
progresso da cidade”, disse Carlos Alberto Pereira,
presidente da construtora Vicol do Brasil.
“A Câmara Municipal
fez a sua parte aprovando o projeto de lei porque sabe que o Minha
Casa, Minha Vida vai beneficiar inúmeras família
que sonham com a casa
própria”, destacou o vereador Jorge Emídio, vice-presidente da Câmara Municipal. Vários vereadores e diversas outras autoridades estiveram no gabinete da prefeita, acompanhando a
assinatura da liberação
das obras.
No mês de setembro,
a prefeita Danuza Bias
Fortes assinou o decreto de desapropriação de
21 lotes e assinou as escrituras de outros 66. O
Minha Casa, Minha Vida
é um programa do Governo Federal, desenvolvido por meio da Caixa Econômica Federal,
numa parceria com a
Prefeitura de Barbacena.
Mais de 4 mil inscrições
foram realizadas no Programa em 2009.

Dom Geraldo Lírio visita bairro Nove de Março

D

entro da programação das ações
de trabalho pastoral da Paróquia
São Pio X, a prefeita Danuza Bias
Fortes acompanhou a visita do arcebispo Dom Geraldo Lírio e do padre Custódio ao bairro Nove de Março. Ações foram realizadas na manhã do dia 28 de
novembro e tiveram seu início com missa celebrada na Escola Municipal Tony
Marcos. Em seguida, autoridades e moradores visitaram a sede da Pastoral da
Criança e do Menor. “A presença da prefeita mostra o apoio, o reconhecimento
e sem dúvida, o interesse pelas comunidades de Barbacena”, ressaltou Dom Geraldo Lírio no início da celebração. A Pastoral da Criança e do Menor do bairro
Nove de Março atende atualmente mais
de 200 crianças.
Pela segunda vez, o arcebispo vem a
Barbacena para o trabalho pastoral paroquial. Na primeira visita, a paróquia de
Nossa Senhora da Assunção recepcionou o Arcebispo de Mariana.

A prefeita Danuza Bias Fortes, D. Geraldo Lírio, o Padre
Custódio e o secretário de Desenvolvimento e Ação Social,
Gabriel Guimarães, durante o encontro com a comunidade
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Natal iluminado e musical

Atividades culturais e decoração natalina fizeram parte da programação
de apresentações de fim de ano

O

Natal 2009 de
Barbacena ofereceu à população uma decoração iluminada e diversas atrações musicais e culturais, apresentadas de forma gratuita. Entre elas,
o coral da Venerável Ordem Terceira de Nossa
Senhora do Carmo. Foi
promovido ainda, no Jardim Municipal, o projeto
Canto e Dança. O Projeto teve duração de dois
dias, durante os quais, artistas da cidade e os alunos do Centro Ferroviário de Cultura - Cefec se apresentaram em um
grande palco. Durante
as apresentações, houve distribuição de brinquedos para as crianças.
A programação do Natal 2009 ofereceu ainda
concertos de formatura
dos alunos do Conservatório de Música Heitor Villa-Lobos e o espetáculo A Estrelinha Mágica, desenvolvido pelos
alunos dos cursos artísticos oferecidos pelo Museu Georges Bernanos e
apresentado no anfiteatro do Colégio Estadual
Professor Soares Ferreira.
Desde sua concepção e execução, o projeto de realização do Natal
teve suas ações apoiadas por diversas parcerias. O presépio em tamanho natural, instalado no Jardim Municipal,
foi elaborado em parce-

Milhares de microlâmpadas
decoram prédios públicos e até as
árvores no centro da cidade

ria com o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia – Ifet. A iluminação foi viabilizada
em parceria com os bancos Itaú e Banco do Brasil, com o Supermercado Sales, Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL,
Sindicato do Comércio
Varejista - Sindicomércio e Cemig. A empresa Saint Gobain Materiais Cerâmicos, além de
participar da parceria de
viabilização da iluminação decorativa da cidade, doou para o projeto
Arte sem Fronteira, ca-

deiras de rodas especiais
para a prática da dança.
O projeto tem por objetivo a inclusão de portadores de necessidades especiais no mundo da arte e as cadeiras
ampliarão o número de
atendidos.
A execução e mão
de obra envolvida na realização do Natal 2009
foi disponibilizada pela
Prefeitura de Barbacena, por meio da Empresa Municipal de Turismo
- Cenatur e da Fundação Municipal de Cultura - Fundac.

Uma das grandes atrações da
decoração natalina é o Presépio
com imagens em tamanho
natural, montado no
Jardim Municipal

s OPINIÃO

A decoração deste ano ficou
excelente, muito mais atrativa, o que
valorizou mais o centro da cidade.
Toda essa iluminação especial deixou
Barbacena com um espírito mais natalino.
A Prefeitura está de parabéns. O presépio
montado na praça tem sido a grande
atração, pois muitos param
para tirar fotos.

Ficou muito linda, bem diferente
dos anos anteriores porque não só a
praça principal foi iluminada, mas vários
locais. A decoração tornou-se um grande
atrativo para a população, principalmente
para as crianças. Ao andar pelo centro da
cidade, à noite, percebemos que ela estava
realmente em clima de Natal. Foi uma
iniciativa maravilhosa da prefeita.

Achei muito lindo, deu uma
valorização maior não só ao centro da
cidade, mas a toda a área comercial e
também é um presente para a população
e para aqueles que visitam a cidade.
Decoração de Natal tem que ser mesmo
dessa forma, com muitas luzes, como a deste
ano. Quando passo pelo centro da cidade
à noite, sinto uma paz muito grande.

A decoração deixou a cidade
bem iluminada. A Prefeitura de Barbacena
está de parabéns. Foi muito bom
vir a uma cidade tão bem decorada.
Dava vontade de permanecer nela
até passar o Natal. Foi um grande
presente para nós visitantes e,
é claro, para aqueles que
aqui moram.

Fábio da Rocha
Taxista

Luiza Carneiro
Babá

Regina Vainachetti
Balconista

Odete Margarida
Moradora da cidade de Cipotânea
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PODER EXECUTIVO
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.232
“Autoriza ao Executivo Municipal a prorrogar os vencimentos de Guias de Arrecadação e dá outras providencias”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a prorrogar os vencimentos das Guias de Arrecadação emitidas aos contribuintes,
pessoas físicas ou jurídicas, que, na forma e no prazo estabelecidos na Lei Municipal nº 4.198, de 2009, optaram, mediante
requerimento, pelo pagamento total da Divida Ativa em parcela única.
Parágrafo único. Fica fixado o dia 17/12/2009 como o prazo máximo de prorrogação de que trata o caput deste artigo.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 106/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.233
“Institui e disciplina a utilização da Taxa de Administração para cobertura das despesas do Sistema Municipal de Previdência e
Assistência ao Servidor – SIMPAS, e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Para cobertura das despesas do Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS, fica instituída
Taxa de Administração de 0,5% (zero vírgula cinco por cento), incidente sobre o valor total das remunerações, proventos e
pensões dos segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência do Município, relativo ao exercício financeiro anterior,
observando-se que:
I - será destinada exclusivamente ao custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento
da unidade gestora do Regime Próprio, inclusive para a conservação de seu patrimônio;
II - as despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não poderão ser custeadas com os recursos da
Taxa de Administração, devendo ser suportadas com os próprios rendimentos das aplicações;
III - o Regime Próprio poderá constituir reserva com as sobras do custeio das despesas do exercício, cujos valores serão utilizados para os fins a que se destina a Taxa de Administração;
IV - a aquisição ou construção de bens imóveis com os recursos destinados à Taxa de Administração restringe-se aos destinados
ao uso próprio da unidade gestora do Regime Próprio.
V - é vedada a utilização em atividades assistenciais ou quaisquer outros fins não previstos no inciso I.
Art. 2° Eventuais despesas com contratação de assessoria ou consultoria deverão ser suportadas com os recursos da Taxa
Administração, observando-se o disposto na Lei Federal n° 8.666, de 1993.
Art. 3° Excepcionalmente, poderão ser realizados gastos na reforma de bens imóveis do Regime Próprio destinados a investimentos, desde que seja garantido o retorno dos valores empregados, mediante processo de análise de viabilidade econômicofinanceira.
Art. 4° O descumprimento dos critérios fixados nesta Lei caracterizará utilização indevida dos recursos previdenciários e exigirá
do responsável o ressarcimento do valor que ultrapassar o limite estabelecido.
Art. 5° Não serão computados no limite da Taxa de Administração, de que trata este artigo:
I - as despesas do Regime Próprio custeadas diretamente pelo Município;
II - as transferências do Município ao Sistema Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS, para pagamento de
suas despesas correntes e de capital, desde que não sejam deduzidos dos repasses de recursos previdenciários.
Art. 6° Esta Lei entra em vigor a partir desta data.
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 098/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.234
“Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2010-2013”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da
Constituição Federal, estabelecendo, para o período, as diretrizes, os programas com seus respectivos objetivos e indicadores
e as ações governamentais com suas metas.
Parágrafo único. Integram o Plano Plurianual:
Anexo I - Diretrizes, programas e objetivos;
Anexo II - Órgãos responsáveis por programas;
Anexo III - Programas e Ações.
Art. 2º Os programas, no âmbito da Administração Pública Municipal, para efeito do art.165, § 1º da Constituição Federal,
são os integrantes desta Lei.
Art. 3º Os valores financeiros estabelecidos para as ações orçamentárias são estimativos, não se constituindo em limites à
programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.
Art. 4º A alteração ou a exclusão de programas constantes do Plano Plurianual, assim como a inclusão de novos programas,
será proposta pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou especifico, ressalvado o disposto no § 8º
deste artigo.
§ 1º Os projetos de lei de revisão anual serão encaminhados à Câmara Municipal juntamente com a proposta orçamentária
dos exercícios de 2011,2012 e 2013.
§ 2º É vedada a execução orçamentária de programações alteradas enquanto não aprovados os projetos de lei previstos no
caput, ressalvados o disposto no § 8º deste artigo.
§ 3º A proposta de alteração ou inclusão de programas conterá, no mínimo:
I - diagnóstico do problema a ser enfrentado ou da demanda da sociedade a ser atendida;
II - identificação dos efeitos financeiros ao longo do período de vigência do Plano Plurianual.
§ 4º A proposta de exclusão de programa conterá exposição das razões que a justifiquem.
§ 5º Considera-se alteração de programa:
I - adequação da denominação, dos objetivos, dos indicadores e do público-alvo,
II - inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias.
§ 6º As alterações no Plano Plurianual deverão ter a mesma formatação e conter todos os elementos presentes nesta Lei.
§ 7º Os códigos e os títulos dos programas e ações do Plano Plurianual serão aplicados nas leis de diretrizes orçamentárias, nas
leis orçamentárias e seus créditos adicionais e nas leis que o modifiquem.
§ 8º A inclusão e a alteração de ações de que trata o inciso II do § 5º deste artigo, poderão ocorrer por intermédio da lei
orçamentária e de seus créditos adicionais, desde que vinculadas a programa já existente no Plano Plurianual e não sejam
necessárias as alterações de que trata o inciso I do § 5º deste artigo.
Art. 5º Conforme disposto no art. 2º, § 2º da Lei Municipal nº 4.197/2009 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 2º da Constituição Federal, excepcionalmente para o exercício financeiro de 2010,
as metas e prioridades da Administração Publica Municipal relativas ao exercício financeiro de 2010, são as previstas no
anexo desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 074/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.235
“Institui e disciplina o funcionamento da Junta Médica 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 instituída, na estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, a Junta
Médica, órgão colegiado vinculado diretamente ao Secretário de Administração e Recursos Humanos, composto de 03 (três)
membros, todos médicos, sendo um deles o titular da Gerência da Medicina do Trabalho, presidente nato do colegiado, com
competência para:
I – analisar atestado médico de licença para tratamento de saúde de servidor público municipal;
II – realizar inspeção de licença para tratamento de saúde de servidor público municipal;
III – realizar inspeção médica preparatória à posse de servidor em cargo, emprego ou função pública;
IV – emitir parecer acerca da aposentadoria por invalidez de servidor público;
V – emitir parecer acerca de recurso interposto contra a negativa de homologação ou em face da homologação parcial de
atestado médico;
VI – examinar os casos de readaptação e reversão;
VII – examinar os casos de licença para tratamento de pessoa da família de servidor;
VIII – solicitar, à chefia imediata, relatório funcional do servidor público;
IX – emitir, mediante solicitação do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, pareceres médicos;
X – solicitar, aos diversos setores da Administração Pública Direta e Indireta, documentos, informações e pareceres;
XI – solicitar o comparecimento de servidores públicos, para exames ou esclarecimentos;
XII – exercer outras atribuições previstas em lei.
§1º A análise de atestado médico com prazo de até 15 (quinze) dias, a inspeção para licença médica de 16 (dezesseis) a 30
(trinta) dias e o exame dos casos de licença para
tratamento de pessoa da família de servidor serão realizados por, pelo menos, um dos membros da Junta Médica.
§2º A inspeção para licença médica compreendida entre 31 (trinta e um) dias e 24 (vinte e quatro) meses e as competências
previstas nos incisos II e III deste artigo, serão realizadas por, pelo menos, dois dos membros da Junta Médica.
§3º As atribuições constantes dos incisos IV, V e VI deste artigo serão desenvolvidas por todo o colegiado.
§4º Competirá ao Presidente da Junta, de ofício ou a requerimento de qualquer dos seus membros, o exercício das competências previstas nos incisos VII, VIII, IX, X e XI.
§5º Na inspeção para licença para tratamento de saúde de servidor público com prazo superior a 31 (trinta e um) dias, o chefe
imediato deverá encaminhar à Junta Médica relatório funcional do servidor.

Art. 2º O Presidente da Junta poderá solicitar de órgão ou entidade competente do Executivo Municipal, médico especialista
para prestar assessoramento à Junta Médica.
Art. 3º Para fins do disposto no art. 1º desta Lei, os atestados médicos deverão ser protocolizados, pelo servidor ou por terceiro
em seu favor, perante a Junta Médica, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas do início do afastamento.
Parágrafo único. Os pedidos de prorrogação de licenças deverão ser protocolizados, pelo servidor ou por terceiro em seu favor,
perante a Junta Médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias após o fim do prazo da licença inicial ou da ultima concedida.
Art. 4º Os atestados médicos submetidos à Junta Médica deverão conter as seguintes informações:
I – identificação legível do nome do servidor;
II – carimbo e assinatura do médico;
III – data da emissão;
IV – Código Internacional de Doenças, se possível.
Parágrafo único. Competirá ao servidor ou ao terceiro em seu favor, anotar no verso do atestado os seguintes dados:
I – cargo ou função que ocupa ou exerce;
II – órgão ou entidade em que encontra lotado;
III – número da matricula;
IV – endereço e telefone residenciais.
Art. 5º Nas hipóteses em que o servidor não possa se deslocar, a inspeção médica, à critério dos membros da Junta, poderá
ser realizada na unidade de saúde em que internado, na sua residência ou após a cessação dos motivos impeditivos de seu
deslocamento.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 100/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.236
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Barbacena para o exercício financeiro de 2010”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estima a receita do Município para o Exercício financeiro de 2010, no montante de R$226.474.686,69 (duzentos e vinte seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), e
fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei nº 4.197, de
13 de julho de 2009, Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2010, compreendendo o orçamento fiscal e
da seguridade social, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal
Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.
Art. 2º A Receita Orçamentária total estimada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$226.474.686,69 (duzentos e
vinte seis milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme
os Quadros I e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificada por categorias e fontes.
Art. 3º A Despesa Orçamentária total fixada no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social é de R$226.220.264,85 (duzentos
e vinte seis milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conforme Quadros
II, III e IV, anexos integrantes desta Lei, sendo especificadas por funções de governo e por órgãos e unidades orçamentárias,
respectivamente.
Parágrafo único. O Superávit orçamentário da ordem de R$254.421,84 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e
vinte um reais e oitenta e quatro centavos), destina-se à Reserva de Contingência que será utilizada conforme disposto na
legislação pertinente.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares, utilizando-se os recursos estabelecidos no artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, sendo de
até 25% (vinte e cinco por cento), da despesa fixada para a suplementação de despesas com pessoal e inclusive reposição de
perdas salariais do pessoal da Administração Direita e Indireta e recomposição remuneratória na forma constitucional e legal, e
de até 50% (cinquenta por cento), do mesmo orçamento, para suplementação de demais dotações que se tornem insuficientes
durante a execução orçamentária, excluído do limite o valor fixado a título de Reserva de Contingência;
II – realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária com a finalidade de manter o equilíbrio
orçamentário e financeiro do Município, observados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis;
III – utilizar a Reserva de Contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e eventos fiscais
imprevistos e demais créditos adicionais, conforme estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2010.
Art. 5º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.
Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:
I – Quadro I – Receita orçamentária por categoria e fonte;
II – Quadro II – Despesa orçamentária por funções do governo;
III – Quadro III – Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
IV – Quadro IV – Resumo da receita e despesas por órgãos.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 088/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.237
“Cria a Secretaria Municipal de Defesa Social, dispõe sobre sua estrutura orgânica 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 criada, na estrutura administrativa da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município, a Secretaria
Municipal de Defesa Social, subordinada diretamente ao Prefeito do Município.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Defesa Social tem por competência:
I - a organização e operação da Guarda Municipal;
II - o planejamento, coordenação e execução da política municipal de segurança pública, com ênfase na prevenção da violência,
em colaboração com os órgãos federais e estaduais de segurança pública;
III - a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, incluindo-se todas as ações destinadas à preservação da ordem
pública municipal;
IV - a garantia das funções de polícia administrativa no âmbito municipal, prestando proteção e segurança, interna e externamente, aos próprios municipais, seus equipamentos e usuários;
V - a obtenção de dados estatísticos junto às Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, para o estabelecimento de
prioridades de ações de segurança municipal;
VI - a implantação e gerenciamento de sistema de inteligência, para cooperar e colaborar com os órgãos públicos responsáveis
pela segurança do município;
VII - o desenvolvimento de políticas públicas e estratégias em geral de interação junto aos munícipes, visando ao envolvimento
da sociedade em ações preventivas em favor da política de segurança pública do Município;
VIII - o planejamento, coordenação e execução das políticas públicas e ações de trânsito e transporte, em suas diferentes
modalidades, no âmbito do Município, respeitadas as peculiaridades locais e competências legais, promovendo a adoção de
medidas que visem os seus aperfeiçoamentos, modernizações e racionalizações;
IX - a coordenação, assistência, mobilização e estruturação dos órgãos colegiados vinculados à Secretaria Municipal de Defesa
Social;
X - a articulação e estabelecimento de parcerias junto aos demais entes governamentais e sociais, visando a alcançar o fim
público a que se destina esta lei;
XI - a formulação e administração de convênios, acordos e contratos com a União, o Estado, em especial com as Polícias
Civil e Militar e Corpo de Bombeiros Militar, e outras entidades nacionais e internacionais, para a defesa social, na área de
competência do Município;
XII - a implantação e operação de sistemas de monitoramento e vigilância em vias públicas;
XIII - a formulação, em articulação com os órgãos competentes, de pesquisas, estudos e levantamentos e de políticas e planos
de prevenção, minimização e monitoramento de situações de riscos, de recuperação de danos e impactos resultantes de
desastres e calamidades ambientais e de atendimento à população em situações emergenciais;
XIV - a formulação, coordenação e execução de planos contingenciais específicos para situações de riscos;
XV - a supervisão, coordenação e execução de operações de atendimento emergencial e socorro à população nas situações de
risco iminente e em casos de desastres e calamidades;
XVI - a supervisão, coordenação e execução da distribuição e controle, em parceria com os órgãos afins, dos suprimentos
necessários ao abastecimento em situações emergenciais e de calamidade;
XVII - o monitoramento e vistoria permanente em áreas de elevado potencial de riscos, efetuando o cadastro sócio-econômico
da população envolvida;
XVIII - a promoção e articulação, em conjunto com órgãos e entidades municipais e estaduais competentes, de ações educativas e de campanhas de esclarecimento visando a prevenir ou minimizar situações de riscos;
XIX - a promoção e estímulo à participação da comunidade nas ações de defesa civil, através da organização de corpo de
voluntariado e da preparação e treinamento de seus integrantes;
XX - o desempenho de outras competências afins.
Art. 3° A Secretaria Municipal de Defesa Social tem a seguinte estrutura orgânica:
I - Assistência Executiva;
II - Assistência de Gabinete;
III - Diretoria Executiva de Trânsito e Transportes;
IV - Guarda Municipal;
V - Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.
Art. 4º Compõe a subestrutura da Diretoria Executiva de Trânsito e Transportes:
I - Apoio Administrativo;
II - Divisão de Engenharia e Trânsito;
III - Divisão de Transportes;
IV - Divisão de Educação, Sinalização e Engenharia;
V - Junta Administrativa de Recursos e Infrações.
Art. 5º Compõe a subestrutura da Guarda Municipal:
I - Inspetoria da Guarda Municipal;
II - Divisão de Segurança Patrimonial;
III - Divisão de Apoio à Segurança Pública.
Parágrafo único. O Comando da Guarda Municipal será exercido pelo Secretário Municipal de Defesa Social, e, nas ausências
e impedimentos deste, pelo Inspetor da Guarda Municipal.
Art. 6º À Diretoria Executiva de Trânsito e Transportes, órgão executivo de trânsito do Município de Barbacena, no âmbito de
sua circunscrição competirá:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais, e promover o desenvolvimento
da circulação e da segurança de ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário;
IV - coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre os acidentes de trânsito e suas causas;
V - estabelecer, em conjunto com os órgãos de polícia ostensiva de trânsito, as diretrizes para o policiamento ostensivo de
trânsito;
VI - executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB;
VII - aplicar as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas
no Código de Trânsito Brasileiro - CTB; notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
VIII - fiscalizar, autuar e aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis relativas a infrações por excesso de peso,
dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar;
IX - fiscalizar o cumprimento da norma contida no art. 95, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, aplicando as penalidades e
arrecadando as multas nele previstas;
X - implantar, manter e operar sistema de estacionamento rotativo pago nas vias;
XI - arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas;
XII - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos,
escolta e transporte de carga indivisível;
XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de
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multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das
transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;
XIV - implantar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
XV - promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
XVI - planejar e implantar medidas para redução da circulação de veículos e reorientação do tráfego, com o objetivo de diminuir
a emissão global de poluentes;
XVII - registrar e licenciar, na forma da legislação, ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal,
fiscalizando, autuando, aplicando penalidades e arrecadando multas decorrentes de infrações;
XVIII - conceder autorização para conduzir veículos de propulsão humana e de tração animal;
XIX - articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN;
XX - fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, além de dar
apoio às ações específicas de órgão ambiental local, quando solicitado;
XXI - vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem
observados para a circulação desses veículos.
Art. 7º A Junta Administrativa de Recursos e Infrações, órgão colegiado previsto na Lei Federal nº 9.503, de 1997, primeira
instância de recursos administrativos contra penalidades impostas pelas autoridades de trânsito do Município, terá sua composição, organização e funcionamento estabelecidos em lei específica.
Parágrafo único. Competirá à Junta Administrativa de Recursos e Infrações:
I - julgar os recursos interpostos pelos infratores;
II - solicitar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos
recursos, objetivando uma melhor análise da situação ocorrida;
III - encaminhar aos órgãos e entidades executivos de trânsito informações sobre problemas observados nas autuações e
apontamentos em recursos, e que se repitam sistematicamente.
Art. 8º A Coordenadoria Municipal de Defesa Civil tem sua composição, organização e funcionamento estabelecidos na Lei
Municipal nº 3.411, de 1997, alterada pela Lei Municipal nº 3.887, de 2005.
Art. 9° Observado o disposto na Lei Delegada nº 10, de 2009, para a composição da estrutura e subestruturas da Secretaria
Municipal de Defesa Social, ficam criados as unidades administrativas previstas nesta lei e os cargos de Secretário Municipal de
Defesa Social, Assistente Executivo, Assistente de Gabinete, Diretor Executivo de Trânsito e Transportes, Apoio Administrativo,
Chefe de Divisão de Engenharia e Trânsito, Chefe da Divisão de Transportes, Chefe da Divisão de Educação, Planejamento e
Estatística, Inspetor da Guarda Municipal, Chefe de Divisão de Segurança Patrimonial e Chefe da Divisão de Apoio à Segurança
Pública, que são de provimento em comissão, recrutamento amplo e livre nomeação pelo Prefeito Municipal, cujas atribuições
serão estabelecidas em Decreto.
Art. 10 A Diretoria Executiva de Infraestrutura e Trânsito, prevista no inciso II do art. 1º da Lei Delegada nº 16, de 2009, passa
a denominar-se Diretoria Executiva de Infraestrutura.
Art. 11 Ficam extintas as Divisões de Manutenção de Obras e de Manutenção de Estradas Vicinais, previstas nos incisos I e
III do art. 2º da Lei Delegada nº 16, de 2009; a Assistência Executiva prevista no inciso II do art. 1º da Lei Delegada nº 19,
de 2009; a Divisão de Contratos e Convênios prevista no inciso III do art. 3º da Lei Delegada nº 14, de 2009; a Gerência de
Manutenção de Hardware Software, prevista no inciso I do art. 4º da Lei Delegada nº 14, de 2009; e a Divisão de Tributação,
prevista no inciso V do art. 2º da Lei Delegada nº 13, de 2009, e seus respectivos cargos.
Art. 12 Revogam-se as disposições em contrário, em especial o inciso IV do art. 2º e o art. 7º da Lei Delegada nº 11, de 2009;
e o inciso IV do art. 2º da Lei Delegada nº 16, de 2009.
Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 107/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI N° 4.238
“Altera dispositivos da Lei Municipal n°. 3245, de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município
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. 1° Os artigos 2°.., 9°., 13, 14, 26, 27, 28, 37, 49, 71, 82, 83, 203, 244 e 250 da Lei Municipal n°. 3245, de 1995,
passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º Para os efeitos desta lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público.”
“Art. 9º As atribuições e responsabilidades dos cargos em comissão são definidas em Decreto do Prefeito do Município.”
“Art. 13 São formas de provimento de cargo público:
I - nomeação;
II - ascensão;
III - readaptação;
IV - reversão;
V - aproveitamento;
VI - reintegração;
VII - recondução.”
“Art. 14.............................................................................................
II - em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos.”
“Art. 26 Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por
período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo,
observados os seguinte fatores:
I - assiduidade;
II - disciplina;
III - capacidade de iniciativa;
IV - produtividade;
V- responsabilidade.
§1° 4 (quatro) meses antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente
a avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser
a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos
incisos I a V do caput deste artigo.
§ 2° O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado.
§ 3° O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção,
chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e poderá ser cedido a outro órgão ou entidade municipal, desde
que para desempenhar as funções do seu cargo ou para ocupar cargos de provimento em comissão ou exercer função de
confiança.
§ 4° Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos art. 93,
I a IV e 113 desta lei.
§ 5° O estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos artigos 95, 96 e 99.”
“Art. 27 São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.
§ 1º O servidor público estável só perderá o cargo:
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado;
II - mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa;
III - mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se
estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade
com remuneração proporcional ao tempo de serviço.
§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.”
“Art. 28 Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.”
“Art. 37 Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupante em decorrência da reintegração do
anterior ocupante.
Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no
art. 38.”
“Art. 49 Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de oficio, para prestar serviços à Administração Direta ou a outro
órgão ou entidade administrativa integrante da Administração Pública Municipal diverso do qual se encontra lotado ou vinculado,
com ou sem mudança do seu local de trabalho”.
“Art. 71 Os cargos de direção, chefia e assessoramento, poderão perceber verba de representação pelo desenvolvimento de
atribuições de reconhecida relevância para o serviço público, de acordo com a lei que a instituir.”
“Art. 82 Poderá haver convocação de servidor público municipal para prestação de serviço, em regime extraordinário de trabalho,
nos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, apenas para atender a situações
excepcionais de trabalho.
§ 1º Considera-se regime extraordinário de trabalho, para fins deste artigo, aquele realizado em período que exceda a jornada
diária regular do cargo ou função ou em fins de semana e feriados.
§ 2º Compete aos titulares das unidades administrativas a convocação do servidor para a realização do serviço extraordinário de
que trata esta Lei, mediante autorização prévia do Secretário Municipal ou do dirigente do órgão ou entidade.
§ 3º A realização individual do serviço no regime de trabalho de que trata o caput deste artigo fica limitada ao máximo de 50
(cinquenta) horas mensais e em 04 (quatro) meses por ano.
§ 4º A hora de trabalho realizada sob o regime extraordinário será, a critério da Administração Pública:
I - paga no valor equivalente ao da hora normal de trabalho, acrescido de 50% (cinquenta por cento);
II - compensada por meio de crédito no banco de horas, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a duração do
trabalho.
§ 5º O limite a que se refere o § 3º. deste artigo poderá ser ampliado, com autorização expressa do Prefeito Municipal, mediante justificativa do Secretário Municipal ou do dirigente do órgão ou entidade”.
“Art. 83 Adotar-se-á, prioritariamente, o sistema de compensação por meio de crédito no banco de horas, ficando o pagamento da hora extraordinária, nos moldes do inciso I, sujeito à autorização prévia da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Finanças.”
“Art. 203 O servidor público investido em cargo efetivo será aposentado nas hipóteses previstas na Constituição Federal e nas
suas Emendas Constitucionais.
§ 1º Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – AIDS, e outras que a lei indicar,
com base na medicina especializada.
§ 2º A lei regulamentará a aposentadoria especial devida ao servidor público que tenha trabalhado em atividades sujeitas a
condições especiais que prejudiquem a saúde ou integridade física e tenha cumprido a carência exigida.”
“Art. 244 Consideram-se de excepcional interesse público as contratações que visem a:
I - atender a situação de calamidade pública;
II - combater surtos endêmicos e epidêmicos;
III - fazer cadastramento e recadastramento, visando exclusivamente à prestação de serviços públicos ou lançamentos de
tributos;
IV - substituir professor, exclusivamente para substituição em decorrência de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória, caso não seja possível a substituição
por outro servidor do quadro, sem prejuízo do serviço público;
V - admitir professor visitante ou estrangeiro;
VI - atender a convênios, acordos ou programas;
VII - execução de obra certa;
VIII - exercício de funções de cargos públicos vagos, cujas atribuições não possam ser interrompidas.
Parágrafo único. As contratações de que trata este artigo terão os seguintes prazos:
I - nas hipóteses dos incisos I a III, enquanto durarem as circunstâncias que justificaram as contratações;
II - na hipótese do inciso IV, enquanto durar o afastamento do titular;
III - na hipótese do inciso VI, enquanto vigentes os convênios e acordos, e enquanto durarem os programas;
IV - na hipótese do inciso VII, enquanto durar a obra;
V - na hipótese do inciso VIII, 02 (dois) anos.”
“Art. 250 O horário de trabalho nas repartições públicas municipais será estabelecido em Decreto do Executivo Municipal, sendo
a jornada de 40 (quarenta) horas semanais por servidor.”
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais.”
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Art. 2° Ficam revogados o inciso IV do art. 5°; art. 29; art. 30; art. 50; o parágrafo único do art. 53; §§ 1º. e 2º., do art. 71;
art. 101; art. 102; art. 103; art. 130 e art. 131, todos da Lei Municipal n° 3245, de 1995.
§ 1º Ao servidor investido em cargo público até a data da vigência desta lei, fica assegurada, até o rompimento do vínculo funcional com o Município, a continuidade do direito à elevação decendial ao nível salarial inicial da letra seguinte àquela em que se
encontra, dentro de sua classe, importando tal ascensão na mudança compulsória de letra, a cada dez anos de carreira.
§ 2º O servidor poderá ainda ser elevado ao nível imediatamente superior em sua classe, dentro da mesma letra em que se
encontra e, no caso dos servidores que não estiverem incluídos no § 1º deste artigo ao atingir o limite de uma letra, automaticamente passam para a letra seguinte.
§ 3º O benefício que trata o § 2º. deste artigo se dá a cada cinco anos, pelo critério de merecimento, avaliado por comissão
designada pelo Chefe do Executivo.
Art. 3° Ficam inseridos, na Lei Municipal n°. 3.245, de 1995, os seguintes dispositivos:
“Art. 1° ........................................................................................
Parágrafo único. Constitui objetivo fundamental desta lei assegurar aos servidores municipais da Administração Direta, autárquica e fundacional identidade de critérios de recrutamento, de provimento, de desenvolvimento na carreira, de retribuição, de
auferimento de vantagens e direitos e de atribuição de deveres e responsabilidades.”
“Art. 17. .....................................................................................
Parágrafo único: O candidato a concurso público poderá ser submetido a exame psicotécnico.”
Art. 4° Ao servidor público investido em caráter efetivo em cargo publico até a data da vigência desta lei, poderá ser facultada a opção, em caráter irrevogável, pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, com acréscimo proporcional no seu
vencimento-base.
Parágrafo único. Decreto do Executivo Municipal estabelecerá:
I - as atividades funcionais, os órgãos ou entidades administrativas cujos servidores poderão fazer a opção pela jornada de 40
(quarenta) horas semanais;
II - o prazo e a forma de opção.
Art. 5º Os servidores em regime de 40 (quarenta) horas semanais, investidos em cargos cujas respectivas atribuições sejam
desenvolvidas em regime de plantão, poderão ser submetidos à jornada de trabalho de 12 (doze) por 36 (trinta e seis) horas,
respeitada a duração máxima semanal, sem acréscimo de vencimento se o eventual excesso de horas em uma semana for
compensado pela correspondente diminuição em outra, dentro do mesmo mês.
Parágrafo único. Os servidores em regime de 30 (trinta) horas semanais, investidos em cargos cujas respectivas atribuições
assim a exigir, poderão ser submetidos à jornada de 10 (dez) horas consecutivas, em dias alternados, respeitada a duração
máxima de trabalho semanal, sem acréscimo de vencimento se o eventual excesso de horas em uma semana for compensado
pela correspondente diminuição em outra, dentro do mesmo mês.
Art. 6º O cargo público efetivo de Guarda Municipal, é acessível a todos os brasileiros natos ou naturalizados, mediante concurso
público de provas ou de provas e títulos.
§ 1º Para a investidura em cargo público efetivo de Guarda Municipal, além dos requisitos constitucionais e legais pertinentes,
deverá atender às seguintes exigências:
I - possuir o ensino médio completo;
II - estar no exercício dos direitos civis e políticos e quite com as obrigações militares e eleitorais;
III - gozar de boa saúde física e mental, e não apresentar deficiência física, mental ou sensorial que o incapacite para o exercício
das atribuições do cargo público de Guarda Municipal;
IV - possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos e máxima de 35 (trinta e cinco) anos e altura mínima de 1,60m (um metro e
sessenta centímetros) para o sexo masculino, e de 1,55m (um metro e cinquenta e cinco centímetros) para o sexo feminino;
V - não estar sendo processado nem ter sofrido penalidades por prática de atos desabonadores para o exercício de suas
atribuições como Guarda Municipal;
VI - não registrar antecedentes criminais;
VII - possuir idoneidade moral;
VIII - ser aprovado em todas as fases do concurso público a que se candidatar, conforme o regulamento desta Lei, especialmente em processo de avaliação física, médica e psicológica, bem como no curso de formação da Guarda Municipal.
§ 2º O curso de formação a que se refere o inciso VIII do parágrafo primeiro deste artigo será a etapa final do concurso para
provimento do cargo público efetivo de Guarda Municipal, no decorrer do qual o aluno receberá uma bolsa mensal, em valor
equivalente ao vencimento do nível 1 (um) do Quadro de Vencimentos dos Servidores Públicos Civis Municipais, de natureza
indenizatória, e sobre a qual não incidirão quaisquer descontos, à exceção dos dias de falta ao curso, que serão efetuados na
forma prevista nos artigos 56 e 57 da Lei Municipal nº. 3245, de 1995.
§3º Durante o curso de formação serão aplicadas ao candidato as regras dos planejamentos e dos regulamentos da GM e da
entidade encarregada de ministrar o curso, se houver, destacadamente os relativos à avaliação, horários, hierarquia, disciplina,
direitos e obrigações, mediante a integral observância de seus códigos de ética e de disciplina.
§4º O candidato que, durante o curso de formação, tiver a sua conduta julgada inconveniente ou incompatível com os critérios
de planejamento e os regulamentos do sistema de ensino, será imediatamente desligado e reprovado no concurso.
§5º A critério do Comandante da Guarda Municipal, mediante despacho fundamentado, poderá ser dispensado, integral ou
parcialmente da freqüência ao curso de formação, o servidor público que já o tiver cursado na condição de contratado da
Guarda Municipal.
§6º A reprovação no curso de formação implicará na reprovação no concurso.
§7º A composição do efetivo feminino da Guarda Municipal fica limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) do quantitativo
dos cargos públicos de Guarda Municipal.
Art. 7° A redação do art. 100 da Lei 3245/95 passa a viger com a seguinte redação, acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 100 Após cada qüinqüênio ininterrupto de exercício, o servidor investido em cargo público até a data da vigência desta lei,
fará jus a 03 (três) meses de licença, a título de prêmio, por assiduidade.
Parágrafo único. Não se concederá licença prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:
I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão ou multa;
II - afastar-se do cargo em virtude de:
licença por motivo de doença em pessoa da família, por prazo superior a 30 (trinta) dias, consecutivos ou não;
licença para tratar de interesses particulares;
condenação a pena privativa de liberdade, por sentença definitiva;
afastamento para acompanhar cônjuge, por prazo superior a 30 (trinta) dias;
houver faltado ao serviço, por mais de 05 (cinco) dias sem justificação.”
Art. 8° A redação do art. 259 da Lei 3245/95 passa a viger com a seguinte redação, acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 259 Ao servidor público investido em cargo de provimento efetivo, matriculado em instituição de ensino fica assegurada
bolsa de estudo no valor de 25% (vinte e cinco por cento) da respectiva mensalidade.
Parágrafo único. O pedido de bolsa será deferido, desde que o curso guarde e agregue relação com a função desenvolvida
pelo servidor requerente”.
Art. 9º V E T A D O.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 104/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................
LEI Nº 4.239
“Institui a Lei Geral Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual e dá
outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido, assegurado às Microempresas, às
Empresas de Pequeno Porte, aos Micros Empreendedores Individuais, doravante simplesmente denominados ME, EPP e MEI,
em conformidade com o disposto nos artigos 146, III, “d”; 170, IX e 179 da Constituição Federal e o Capítulo II, artigo 3o da
Lei Complementar Federal no 123/06 e 128/08, criando a “Lei Geral Municipal da Microempresa, da Empresa de Pequeno
Porte e do Micro Empreendedor Individual”.
Parágrafo único. Esta lei fica denominada “Lei João Batista Costa Sad”.
Art. 2º Esta Lei estabelece normas relativas:
I - aos incentivos fiscais;
II - à inovação tecnológica e à educação empreendedora;
III - ao associativismo e às regras de inclusão;
IV - ao incentivo ao desenvolvimento econômico e financeiro local;
V - ao incentivo à formalização de empreendimentos informais;
VI - unicidade do processo de registro e de legalização das pessoas físicas e das pessoas jurídicas;
VII - criação de banco de dados com informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários;
VIII - simplificação, racionalização e uniformização dos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro, legalização e funcionamento das pessoas físicas e das pessoas jurídicas que
estiverem atuando na informalidade, inclusive com a definição das atividades de risco considerado alto;
IX - regulamentação do parcelamento de débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e aos
demais tributos de competência municipal;
X - preferência nas aquisições de bens e serviços pelos órgãos públicos municipais.
CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE
E EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
Art. 3º É considerada Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei Federal nº 10.406, de 2002, devidamente registrada no registro de empresas mercantis
ou no registro civil de pessoa jurídica, conforme o caso, e que se enquadrem nos parâmetros técnicos, econômicos e contábeis
estabelecidos nas Leis Complementares 123 de 2006 e 128, de 2008 e nos regulamentos expedidos pelas instâncias descritas
no art. 2º da Lei Complementar 123, de 2006.
Parágrafo único. É considerado Empreendedor Individual o empresário a que se refere o art. 966, da Lei nº 10.406, de 2002
e a Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008.
CAPÍTULO III
DO REGISTRO E LEGALIZAÇÃO
Seção I
Da Simplificação dos Procedimentos
Art. 4º A Administração Municipal determinará a todos os órgãos e autarquias municipais envolvidos na abertura e fechamento
de empresas que os procedimentos sejam simplificados de modo a evitar exigências ou trâmites redundantes, tendo por
fundamento a unicidade do processo de registro e legalização da empresa.
Parágrafo único. Os procedimentos para a implementação de medidas que viabilizem o alcance das determinações contidas no
caput deste artigo, serão coordenados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças.
Seção II
Do Alvará Fácil
Art. 5º Fica instituído o Alvará de Localização e Funcionamento Simplificado, quando este for solicitado pelas Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual – MEI, de acordo com as condições estabelecidas nesta Lei, que
habilitará o funcionamento imediato, à título precário, da empresa após sua concessão.
Art. 6º Não será concedido Alvará Provisório às Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte e aos Micros Empreendedores
Individuais que desenvolvam atividades que:
I - promovam aglomerações em numero superior a 50 (cinqüenta) pessoas;
II - exijam o depósito ou manipulem produtos perigosos, inflamáveis, explosivos ou tóxicos;
III - sejam poluentes;
IV - dependam de outorga do poder público;
V - serão desenvolvidas em edificações que apresentem estrutura e/ou instalações hidráulicas e elétricas com risco.
Art. 7º Para expedição do Alvará Simplificado serão exigidos os seguintes documentos:
I - ficha de Informações Cadastrais;
II - declaração de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual;
III - comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ;
IV - cópia do Contrato Social e alterações, exceto para o Micro Empreendedor Individual.
Art. 8º Desde que devidamente instruído o pedido com os documentos mencionados no artigo anterior, a concessão do Alvará
de Localização e Funcionamento Simplificado, deverá ser concedida no prazo de até 03 (três) dias úteis após seu requerimento
pela autoridade pública municipal competente, e terá validade máxima de até 06 (seis) meses a contar da data da sua emissão,
não havendo possibilidade de prorrogação.
§ 1º O não cumprimento por parte da microempresa, empresa de pequeno porte e do Micro Empreendedor Individual das
suas obrigações e condições estabelecidas, implicam na cassação do Alvará de Localização e Funcionamento Simplificado e

interrupção das atividades da empresa;
§ 2º O Alvará de Localização e Funcionamento Simplificado poderá ser declarado nulo, em qualquer tempo, se for constatada
a inobservância de preceitos legais e regulamentares, ou se ficar comprovada a falsidade ou inexatidão das informações
declaradas no formulário de sua solicitação.
Art. 9º O formulário de inscrição da empresa e de solicitação do Alvará de Localização e Funcionamento Simplificado, deverá
conter todas as informações relativas ao imóvel onde funcionará a empresa, bem como, as informações do proprietário do
imóvel.
Art. 10 Fica fixado em 90 (noventa) dias, a contar da data da expedição do Alvará Simplificado, o prazo para que as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor Individual – MEI, recém inscritos no cadastro de contribuintes
mobiliários, recolham os impostos e taxas previstas em lei.
Parágrafo único. O não cumprimento do estabelecido no caput deste artigo acarretará a caducidade do Alvará de Localização
e Funcionamento Simplificado.
Art. 11 No período de vigência do Alvará de Localização e Funcionamento Simplificado, as notas fiscais terão a mesma
validade do Alvará.
Parágrafo único. Durante a vigência do Alvará de Localização e Funcionamento Simplificado, as Microempresas, as Empresas de
Pequeno Porte e o Micro Empreendedor Individual – MEI poderão optar pelo regime do Alvará Definitivo, através da regularização
de sua empresa junto ao Município.
Art. 12 Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao Município ou a terceiros aquele que, dolosamente,
prestar informações falsas ou sem a observância da legislação federal, estadual ou municipal pertinente.
Seção II
Do Cadastro Sincronizado e Entrada Única de Documentos
Art. 13 A Administração Pública Municipal aderirá ao Projeto “Cadastro Sincronizado Nacional”, que tem como objetivo a
simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de empresas.
Art. 14 Todos os órgãos públicos municipais envolvidos no processo de abertura e fechamento de empresas observarão a unicidade do processo de registro e de legalização, para tanto devendo articular as competências próprias com aquelas dos demais
órgãos de outras esferas envolvidos na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do usuário.
Art. 15 A Administração Pública Municipal criará um banco de dados com informações, orientações e instrumentos à disposição
dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores, de forma integrada e consolidada, que permitam
pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresas, de modo a prover ao usuário a certeza
quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou inscrição.
Parágrafo único. Para o disposto neste artigo a Administração Pública Municipal deverá celebrar convênios com as instituições
de representação e apoio às ME, MEI e EPP.
CAPÍTULO IV
DO REGIME ESPECIAL DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES
Art. 16 A data do encerramento das atividades da Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Micro Empreendedor
Individual poderá ser comprovada:
I - pela última nota fiscal emitida;
II - pelo registro de outra empresa no mesmo local;
III - mediante comprovação do encerramento das atividades perante as Receitas Federal e Estadual.
Art. 17 As ME, EPP e MEI cadastradas também como atividades de prestação de serviços e que não estejam efetivamente
exercendo essas atividades, poderão solicitar à Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças a dispensa de
confecção de talões de Notas Fiscais de Serviço.
CAPÍTULO V
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA
Art. 18 Sem prejuízo de sua ação específica, os agentes da fiscalização prestarão, prioritariamente, fiscalização orientadora
às ME, MEI e EPP do Município.
§ 1º Para o caso de lavratura de auto de infração será observado o critério de dupla visita, salvo na ocorrência de reincidência,
fraude, resistência ou embaraço a fiscalização.
§ 2º Ressalvada a hipótese prevista no parágrafo anterior, caso seja constatada alguma irregularidade na primeira visita do
agente público, o mesmo irá formalizar o Termo de Ajustamento de Conduta, conforme regulamentação, devendo sempre conter
a respectiva orientação e plano negociado com o responsável pelo estabelecimento.
§ 3º Somente na reincidência de faltas registradas no Termo de Ajustamento de Conduta, acompanhadas do registro da
respectiva orientação e do plano ajustado com o responsável pela ME, MEI ou EPP, é que se configurará superada a fase da
primeira visita.
§ 4º O disposto neste artigo não se aplica aos processos administrativos fiscais relativos aos tributos.
CAPÍTULO VI
DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Seção I
Do Fomento Às Incubadoras, Condomínios Empresariais e Empresas de Base Tecnológica
Art. 19 Poderão ser criados incentivos para a constituição de Condomínios Empresariais, Arranjos Produtivos Locais – APL,
e Empresas de Base Tecnológica estabelecidas individualmente, bem como para as empresas em geral, regulamentadas
através de decreto.
CAPÍTULO VII
DO ACESSO AOS MERCADOS
Seção I
Acesso Às Compras Públicas
Art. 20 Nas contratações públicas de bens e serviços do Município de Barbacena será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado às ME, MEI e EPP objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional;
II - a ampliação da eficiência das políticas públicas;
III - o fomento do desenvolvimento local, através do apoio aos arranjos produtivos locais.
Art. 21 Para a ampliação da participação das ME, MEI e EPP nas licitações, a Administração Pública Municipal irá:
I - instituir cadastro próprio para as ME, MEI e EPP com a identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo
a possibilitar a capacitação e notificação das licitações e facilitar a formação de parcerias e subcontratações, além de estimular
o cadastramento destas empresas nos sistemas eletrônicos de compras;
II - divulgar as contratações públicas a serem realizadas, com a estimativa quantitativa e de data das contratações, no site oficial
do município, em murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação;
III - nos procedimentos de licitações dar a mais ampla divulgação aos editais e pregões junto às entidades de apoio e representação das Microempresas e das Pequenas Empresas para divulgação em seus veículos de comunicação;
IV - sempre que possível utilizar a licitação por item;
V - sempre que possível, a alimentação fornecida ou contratada por parte dos órgãos da Administração Direta do Município,
suas autarquias e fundações, deverão ter o cardápio padronizado e a alimentação balanceada com gêneros usuais da região
de Barbacena;
VI - planejar as compras de forma a considerar a capacidade produtiva dos fornecedores locais ou regionais, a disponibilidade de
produtos frescos e a facilidade de entrega nos locais de consumo, de forma a evitar custo com transporte e armazenamento.
Art. 22 Para habilitação em quaisquer licitações do Município, as ME, MEI e EPP deverão apresentar a documentação exigida
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, ainda que apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado às ME, MEI e EPP o prazo de 2 (dois) dias úteis,
contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, uma
única vez, para a regularização da documentação de acordo com a restrição apresentada.
§ 2º A não regularização da documentação no prazo previsto no § 1o implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 1993, facultada à Administração Pública Municipal a convocação
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo
primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação.
Art. 23 A Administração Pública Municipal poderá exigir dos licitantes a subcontratação de Microempresa ou de Empresa de
Pequeno Porte.
§ 1º Em caso de exigência, deverá constar do instrumento convocatório, especificando-se o percentual mínimo do objeto a ser
subcontratado, até o limite de 30% (trinta por cento) do total licitado, em montante não inferior a 10% (dez por cento).
§ 2º É vedada a exigência de subcontratação de itens determinados ou de empresas específicas.
§ 3º O disposto no caput não é aplicável quando:
I - o proponente for microempresa ou empresa de pequeno porte;
II - a subcontratação for inviável, não for vantajosa para a Administração Pública Municipal ou representar prejuízo ao conjunto
ou complexo do objeto a ser contratado;
III - a proponente for consórcio, composto em sua totalidade por ME e EPP, respeitado o disposto no artigo 33 da Lei no
8.666, de 1993.
Art. 24 Nas subcontratações de que trata o artigo anterior, observar-se-á o seguinte:
I - o edital de licitação estabelecerá que as ME, MEI e EPP a serem subcontratadas deverão estar indicadas e qualificadas nas
propostas dos licitantes com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;
II - os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da Administração Pública Municipal poderão ser destinados diretamente
às ME, MEI e EPP subcontratadas, conforme previsto no artigo 48, § 2º da Lei Complementar 123, de 2006;
III - quando destinatária da nota de empenho, a contratada deverá comprovar o cumprimento de suas obrigações com a
subcontratada, sob pena de suspensão de pagamento ou rescisão de contrato;
IV - deverá ser comprovada a regularidade fiscal e trabalhista das ME, MEI e EPP contratadas e subcontratadas, como condição
de assinatura do contrato e durante a vigência contratual, sob pena de rescisão;
V - a empresa contratada compromete-se a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, na hipótese de
extinção da subcontratação, e manter o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão
ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis;
VI - demonstrada a inviabilidade de nova subcontratação, nos termos do inciso IV, a Administração Pública Municipal poderá
transferir a parcela subcontratada à empresa contratada, desde que iniciada a execução.
Art. 25 Nas licitações para a aquisição de bens e serviços de natureza divisível, a Administração Pública Municipal reservará cota
de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto, em montante não inferior a 10% (dez por cento) para a contratação de ME, MEI
e EPP, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo nas hipóteses definidas em decreto.
§ 1º Aplica-se o disposto no caput deste artigo, sempre que houver no local ou na região em que se situa o Município, o mínimo
de 3 (três) fornecedores competitivos
enquadrados como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte e que atendam às exigências constantes do instrumento
convocatório.
§ 2º O disposto neste artigo estará previsto no instrumento convocatório, admitindo-se a contratação das Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte na totalidade do objeto, sendo-lhes reservada exclusividade de participação na disputa.
§ 3º Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, e na recusa deste,
aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado.
Art. 26 Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, a preferência de contratação para as ME, MEI e EPP.
§ 1º Entende-se por empate as situações em que as ofertas apresentadas pelas ME e EPP sejam iguais ou até 10% (dez por
cento) superiores àquelas apresentadas pelas demais empresas.
§ 2º Na modalidade de pregão o intervalo percentual estabelecido no §1o será de até 5% (cinco por cento) superior ao
melhor preço.
Art. 27 Para efeito do disposto no artigo anterior, ocorrendo o empate, serão adotados os seguintes critérios:
I - a Microempresa, o Micro Empreendedor Individual ou a Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço igual ou inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado o objeto da
licitação em seu favor;
II - não havendo contratação da Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, na forma do inciso I, serão convocadas as
remanescentes que se enquadrarem na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 2006, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito;
III - no caso de equivalência dos valores apresentados, será realizado sorteio entre as ME, MEI e EPP que se encontrarem nos
intervalos estabelecidos nos §§ 1o e 2o do artigo 26 para que se identifique a primeira que apresentar melhor oferta.
§ 1º Na ausência de contratação, nos termos previstos no caput deste artigo, o contrato será adjudicado em favor da proposta
originalmente vencedora do certame.
§ 2º O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por Microempresa
ou Empresa de Pequeno Porte.
§ 3º No caso de pregão, a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada a apresentar
nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto no inciso III do caput.
Art. 28 A Administração Pública Municipal realizará processo licitatório destinado preferencialmente à participação de ME, MEI
e EPP nas contratações cujo valor seja de até R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Art. 29 Não se aplica o disposto nos artigos 25 a 28 quando:
I - os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as ME, MEI e EPP não forem expressamente previstos no
instrumento convocatório;
II - não houver um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e simplificado para as ME, MEI e EPP não for vantajoso para a Administração Pública Municipal
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei no 8.666, de 1993.
Art. 30 O valor licitado por meio do disposto no artigo 25 não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado
em cada ano civil.
Seção II
Estímulo Ao Mercado Local
Art. 31 A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos locais, bem como as missões
técnicas para exposição e feiras para a venda de produtos locais em outros municípios de grande comercialização.
Art. 32 O Poder Executivo incentivará Microempresas, Micro Empreendedores Individuais e as Empresas de Pequeno Porte a
organizarem-se em cooperativas ou outra forma de associações para fins de desenvolvimento de suas atividades, passando
estas organizações a terem o incentivo desta Lei.
CAPÍTULO VIII
DO ASSOCIATIVISMO
Art. 33 A Administração Pública Municipal deverá estimular a organização de empreendedores, fomentando o associativismo, o cooperativismo e consórcios, em busca da competitividade e contribuindo para o desenvolvimento local integrado e
sustentável.
Art. 34 A Administração Pública Municipal deverá identificar a vocação econômica do Município e incentivar o fortalecimento
das principais atividades empresariais relacionadas a ela, por meio de associações e cooperativas.
Art. 35 O Poder Executivo fica autorizado a adotar mecanismos de incentivos às cooperativas e associações, para viabilizar a
criação, a manutenção e o desenvolvimento do sistema associativo e cooperativo do Município, através do(a):
I - estímulo à inclusão do estudo do empreendedorismo, cooperativismo e associativismo nas escolas do Município, visando ao
fortalecimento da cultura empreendedora como forma de organização da produção, do consumo e do trabalho;
II - estímulo à formação cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos
princípios gerais do associativismo e na legislação vigente;
III - estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do Município no mercado produtivo, fomentando alternativas
para a geração de trabalho e renda;
IV - criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa, consorciada e cooperativa destinada à exportação.
CAPÍTULO IX
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E CAPITALIZAÇÃO
Art. 36 A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o funcionamento de estruturas legais focadas na
garantia de crédito com atuação no âmbito do Município ou região.
Art. 37 A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a instalação e a manutenção no Município, de cooperativas de
crédito e outras instituições financeiras, públicas e privadas, que tenham como principal finalidade a realização de operações
de crédito com ME e EPP.
Art. 38 A Administração Pública Municipal fica autorizada a criar o “Comitê Estratégico de Orientação ao Crédito”, coordenado
pelo Poder Executivo do Município, e constituído por agentes públicos, associações empresariais, entidades de apoio às ME, às
EPP e MEI, entidades de fomento, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro e
de capitais, com objetivo de sistematizar as informações relacionadas ao crédito e ao financiamento, e torná-las disponíveis aos
Micro Empreendedores e às ME e EPP do Município.
§ 1o Por intermédio do “Comitê Estratégico de Orientação ao Crédito”, a Administração Pública Municipal disponibilizará as
informações necessárias aos Empreendedores Individuais e às Micros e Pequenas Empresas localizadas no Município e os
meios de obter as linhas de crédito menos onerosas e mais acessíveis.
§ 2o Serão divulgadas as linhas de crédito destinadas ao estímulo, à inovação tecnológica, com as informações dos requisitos
necessários para o recebimento desse benefício.
§ 3º Os membros que compuserem o Comitê não receberão quaisquer remunerações.
CAPÍTULO X
DA EDUCAÇÃO E DO ACESSO Á INFORMAÇÃO
Art. 39 Fica o Poder Público Municipal autorizado a promover parcerias com órgãos governamentais, centros de desenvolvimento tecnológico e instituições de ensino para o desenvolvimento de projetos de educação tecnológica, com o objetivo de
transferência de conhecimento gerado nas instituições de pesquisa, qualificação profissional e capacitação no emprego de
técnicas de produção.
Parágrafo único. Compreende-se no âmbito deste artigo a oferta de cursos de qualificação profissional e ações de capacitação
de professores.
Art. 40 O Poder Público Municipal poderá instituir programas de inclusão digital, com o objetivo de promover o acesso de micro
e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e comunicação, em especial à Internet.
Parágrafo único. Compreendem-se no âmbito do programa referido no caput deste artigo a abertura e manutenção de espaços
públicos dotados de computadores para acesso gratuito e livre à internet; o fornecimento de serviços integrados de qualificação
e orientação; a produção de conteúdo digital e não digital para capacitação e informação das empresas atendidas; a divulgação
e facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio da internet; a promoção de ações, presenciais ou não, que contribuam para o uso de computadores e de novas tecnologias; o fomento a projetos comunitários baseados no uso de tecnologia
da informação; a produção de pesquisas e informações sobre inclusão digital.
CAPÍTULO XI
DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO
Art. 41 Para o cumprimento do disposto nesta Lei, bem como para desenvolver e acompanhar as políticas públicas voltadas
ao Micro Empreendedor Individual e às Micros e Pequenas Empresas, a Administração Pública Municipal poderá motivar e
apoiar a criação de fóruns com a participação dos órgãos públicos competentes e das entidades de classe vinculadas aos
setores produtivos.
Parágrafo único. A participação de instituições de apoio ou representação em conselhos e grupos técnicos também deverá ser
incentivada e apoiada pelo Poder Público.
CAPÍTULO XII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 42 Fica a Autoridade Fazendária autorizada a promover o parcelamento de impostos, multas e juros vencidos em até 60
(sessenta) meses, às Microempresas, às Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual – MEI.
§ 1o O valor mínimo da parcela mensal será de 02 (duas) UPFMB.
§ 2o Esse parcelamento alcançará inclusive débitos inscritos em dívida ativa.
§ 3o Os débitos objeto de litígio judicial ou administrativo somente serão alcançados pelo parcelamento de que trata o caput, no caso de o sujeito passivo desistir de forma irretratável da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial
proposta, e
cumulativamente renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os referidos processos administrativos
e ações judiciais.
§ 4o O ingresso no parcelamento de que trata o caput deste artigo impõe ao sujeito passivo a aceitação plena e irretratável
de todas as condições estabelecidas nesta Lei e constitui confissão irretratável e irrevogável da dívida relativa aos débitos
tributários nele incluídos, com reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos
previstos no parágrafo único do artigo 174, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN e no inciso VI do art. 202 da
Lei no 10.406, de 2002-CCB.
§ 5o É vedada nessa modalidade de parcelamento a inclusão de débitos que foram objeto de parcelamento.
Art. 43 Fica instituído o “Dia Municipal das Micro e Pequenas Empresas e do Desenvolvimento”, que será comemorado na 3ª
sexta-feira do mês de outubro de cada ano.
Parágrafo único. Nesse dia será realizada uma audiência pública na Câmara Municipal, amplamente divulgada, quando serão
ouvidas as lideranças empresariais e
debatidas as propostas de fomento aos pequenos negócios e melhorias da legislação específica.
Art. 44 As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta das dotações próprias do orçamento Municipal, no exercício
em que ocorrerem.
Art. 45 O Poder Executivo fica autorizado, no prazo máximo de até 90 (noventa) dias, a implementar os atos e normas necessárias visando ajustar a presente Lei às normas estabelecidas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, em conformidade com o
disposto na Leis Complementares Federais nºs 123, de 2006 e 128 de 2008, objetivando a sua prática.
Art. 46 Publicada a presente Lei, o Executivo poderá expedir as instruções que se fizerem necessárias à sua execução por
instrumento legal.
Art. 47 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 48 Revogam-se as demais disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 28 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 095/2009 – Autoria do Executivo Municipal)
.....................................................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.722

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.168, de 24.12.2008 e art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2009 os seguintes Créditos Suplementares
no valor total de R$4.154.458,00 (quatro milhões cento e cinqüenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e
oito reais), às dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
0201041220001.2.400 – Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado..............................................................................540,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................38.200,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................13.000,00
0201041220001.2.403 – Pagamento de Pessoal do Vice-Prefeito
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................1.650,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................30.600,00
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................4.700,00
0201041220001.2.407 – Pagamento de Pessoal da Guarda Municipal
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................1.080,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................135.120,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................28.400,00
0201041230001.2.420 – Manutenção do Controle Interno do Município
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.................................................................300,00
0201041230001.2.421 – Pagamento de Pessoal do Controle Interno Município
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................1.000,00
0202021220001.2.212 – Pagamento de Pessoal da Advocacia Geral Município
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................4.200,00
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado.........................................................................40.500,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................44.600,00
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................6.500,00
0203041230001.2.417 – Pagamento Pessoal Secretaria Planejamento, Orçamento e Finanças
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................5.500,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................114.000,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................19.100,00
0204041220001.2.426 – Pagamento Pessoal Secretaria de Administração
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................4.600,00
3190.09 – Salário Família.............................................................................................................250,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................238.500,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................45.500,00
0205041220001.2.450 – Pagamento Pessoal Secretaria Municipal Obras Públicas
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................8.500,00
3190.09 – Salário Família.............................................................................................................850,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................235.500,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................43.700,00

30 de DEZEMBRO de 2009 - Ano XVII - Nº 429
0206121220001.2.441 – Pagamento Pessoal Secretaria Municipal de Educação
3190.09 – Salário Família.............................................................................................................250,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................83.500,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................14.800,00
0206123060033.2.482 – Manutenção de Apoio ao Programa Alimentação Escolar PNAE/FNDE
3390.30 – Material de Consumo...............................................................................................25.750,00
0206123060033.2.589 – Manutenção Programa Alimentação Escolar – Rec. QESE
3390.30 – Material de Consumo.................................................................................................9.250,00
0206123610029.2.456 – Pagamento Pessoal Ensino Fundamental – Rec. Próprio
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado.......................................................................666.000,00
3190.09 – Salário Família..........................................................................................................1.100,00
3309.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................209.100,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................45.800,00
0206123610029.2.581 – Pagamento Pessoal Ensino Fundamental – FUNDEB
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................927.000,00
3191.13 – Obrigações Patronais.............................................................................................202.200,00
0206123610029.2.587 – Manutenção/Reforma/Conservação Escolas Ensino Fundamental
3390.30 – Material de Consumo......................................................................................................28,00
0206123650032.2.477 – Pagamento Pessoal Programa Educação Infantil
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................414.100,00
0206123650032.2.582 – Pagamento de Pessoal – FUNDEB
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.........................................................119.800,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................27.000,00
0206123660031.2.471 – Pagamento Pessoal Programa Educação Jovens e Adultos
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................1.400,00
0207041220001.2.432 – Pagamento Pessoal Superintendência Ação Estratégica
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado...........................................................................1.100,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.............................................................1.350,00
0207241220001.2.434 – Pagamento de Pessoal Superintendente de Comunicação
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado..............................................................................500,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................21.900,00
0208201220001.2.446 – Pagamento Pessoal Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................4.800,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................94.700,00
3191.13 – Obrigações Patronais...............................................................................................16.000,00
0209041220001.2.443 – Pagamento Pessoal Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................6.700,00
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado.........................................................................57.350,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................58.500,00
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................6.150,00
0211148130038.2.625 – Pagamento Pessoal Secretaria Municipal Esportes e Lazer
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................2.650,00
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado...........................................................................9.950,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................15.000,00
0212041220001.2.409 – Pagamento Pessoal Secretaria Municipal de Indústria e Comércio
3120.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................1.150,00
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado...........................................................................2.890,00
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................35.500,00
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................4.800,00
Total..................................................................................................................................4.154.458,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações do Orçamento Programa vigente, da Prefeitura Municipal de Barbacena, no valor de R$4.154.458,00
(quatro milhões cento e cinqüenta e quatro mil quatrocentos e cinqüenta e oito reais), conforme as seguintes
discriminações e respectivos valores:
0205041220001.2.449 – Manutenção Secretaria Municipal de Obras Públicas
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física..............................................................50.000,00
0205041220001.2.449 – Manutenção Secretaria Municipal de Obras Públicas
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..........................................................200.000,00
0205154510051.1.249 – Abertura/ Pavimentação de Vias Urbanas
4490.51 – Obras e Instalações...............................................................................................197.694,00
0205154510051.1.249 – Abertura/Pavimentação de Vias Urbanas
4490.61 – Aquisição de Imóveis.................................................................................................1.454,99
0205154510051.1.347 – Obras e Infraestrutura em Convênio C/União - FNHIS
4490.51 – Obras e Instalações............................................................................................1.525.000,00
0205154510051.1.431 – Projeto de Ação Social em Convênio C/União - FNHIS
4490.51 – Obras e Instalações............................................................................................1.288.700,07
0206123610029.2.458 – Manutenção Ensino Fundamental – Recurso Próprio
3390.30 – Material de Consumo.............................................................................................200.000,00
0206123610029.2.458 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recurso Próprio
3390.32 – Material de Distribuição Gratuita.............................................................................260.359,99
0206123610029.2.458 – Manutenção do Ensino Fundamental – Recurso Próprio
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.......................................................................11.138,99
0206123610029.2.464 – Manutenção do Programa PDDE/FNDE
3390.41 – Contribuições........................................................................................................105.159,99
0206123650040.2.505 – Manutenção de Creches
3390.43 – Subvenções Sociais...............................................................................................299.999,99
0206123660031.2.583 – Pagamento Pessoal – FUNDEB
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.............................................................9.999,99
0206123660031.2.583 – Pagamento Pessoal – FUNDEB
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................4.949,99
Total..................................................................................................................................4.154.458,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.723
“Dispõe sobre o Remanejamento de Créditos Orçamentários”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e:
Considerando o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição da República;
Considerando o disposto no art. 44 da Lei Municipal nº 4.126, de 22 de julho de 2008, Lei de Diretrizes para
o Orçamento financeiro de 2009;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação, de forma a adequar os créditos orçamentários à execução orçamentária da despesa.
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o remanejamento de saldos orçamentários, entre as naturezas das despesas pertencentes à mesma categoria de programação, na forma e nos valores discriminados no quadro a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
REMANEJAMENTO DE SALDOS ENTRE AS NATUREZAS DAS DESPESAS
PERTENCENTES À MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
VALORES A SEREM
VALORES A SEREM
ACRESCIDOS
REDUZIDOS
CLASSIFICAÇÃO
FICHA
VALOR
FICHA
VALOR
02.09.05.08.306.0039.2.503
2134
60.000,00
2137
60.000,00
891
1.000,00
02.09.06.08.244.0041.2.609
892
3.000,00
893
490,00
894
1.510,00
Total de Recursos
63.000,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.724
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.168, de 24.12.2008 e art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2009 o seguinte Crédito Suplementar no valor
total de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), às dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente,
conforme as seguintes discriminações:
07041220001.2.118 – Manutenção da Administração Geral do SIMPAS
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................28.000,00
3191.13 – Obrigações Patronais.................................................................................................6.700,00
07092710044.2.601 – Pagamento Pessoal Inativos e Pensionistas – IPSEMG
3190.01 – Aposentadorias e Reformas....................................................................................345.977,83
3190.03 – Pensões...............................................................................................................115.321,00
07092720026.2.120 – Manutenção Despesas com Inativos e Pensionistas
3190.01 – Aposentadorias e Reformas.................................................................................1.131.724,17
3190.03 – Pensões...............................................................................................................366.277,00
3190.09 – Salário Família..........................................................................................................6.000,00
Total..................................................................................................................................2.000.000,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações do orçamento programa vigente, no valor de R$2.000.000.00 (dois milhões de reais), conforme as
seguintes discriminações e respectivos valores:
0205154510051.1.511 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pro Vias
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.....................................................................499.999,99
0205154510051.2.534 – Manutenção Programa Recuperação de Vias Urbanas
3390.30 – Material de Consumo.............................................................................................280.000,00
0205154510051.2.534 – Manutenção Programa Recuperação de Vias Urbanas
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..........................................................640.000,00
0205174520050.1.245 – Aquisição Equipamentos P/Fábrica de Pré-Moldados
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.........................................................................3.810,00
0205174520050.2.539 – Manutenção da Fábrica de Pré-Moldados de Concreto
3390.30 – Material de Consumo.................................................................................................5.999,99

0205174520050.2.539 – Manutenção da Fábrica de Pré-Moldados de Concreto
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física...................................................................817,99
0205174520050.2.539 – Manutenção da Fábrica de Pré-Moldados de Concreto
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..............................................................4.999,99
0205175120050.1.243 – Construção de Rede de Drenagem de Águas Pluviais
4490.51 – Obras e Instalações...............................................................................................200.000,00
0205175120050.1.244 – Canalização de Córregos
4490.61 – Aquisição de Imóveis.................................................................................................6.049,99
0205257520030.2.469 – Manutenção da Iluminação Pública
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..........................................................358.322,05
Total..................................................................................................................................2.000.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.725
“Dispõe sobre o Remanejamento de Créditos Orçamentários”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e:
Considerando o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição da República;
Considerando o disposto no art. 44, da Lei nº 4.126, de 22 de julho de 2008, Lei de Diretrizes para o Orçamento Financeiro de 2009;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação, de forma a adequar os créditos orçamentários à execução orçamentária da despesa;
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o remanejamento de saldos orçamentários entre as naturezas das despesas pertencentes à mesma categoria de programação, na forma e nos valores discriminados no quadro a seguir:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
REMANEJAMENTO DE SALDOS ENTRE AS NATUREZAS DAS DESPESAS
PERTENCENTES À MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
CLASSIFICAÇÃO
0505103020011.2.040
Total de Recursos

VALORES A SEREM ACRESCIDOS
FICHA
VALOR
267
3.500,00

VALORES A SEREM REDUZIDOS
FICHA
VALOR
269
3.500,00
3.500,00

Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.729
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.168, de 24.12.2008 e art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2009 o seguinte Crédito Suplementar no
valor total de R$49.912,00 (quarenta e nove mil novecentos e doze reais), à dotação do Orçamento-Programa
do exercício fluente, conforme a seguinte discriminação:
0305175120005.1.085 – Construir Sistemas Tratamento Efluentes Domésticas
4490.51 – Obras e Instalações.................................................................................................49.912,00
Total.......................................................................................................................................49.912,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações do orçamento programa vigente, no valor de R$49.912,00 (quarenta e nove mil novecentos e doze reais)
conforme a seguinte discriminação e respectivo valor:
0304175120004.1.701 – Ampliação Sistema de Distribuição Água Chapada do Faria
4490.51 – Obras e Instalações.................................................................................................49.912,00
Total.......................................................................................................................................49.912,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
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Considerando o disposto no art. 44 da Lei Municipal nº 4.126, de 22 de julho de 2008, Lei de Diretrizes para
o Orçamento financeiro de 2009;
Considerando a necessidade de realocar créditos orçamentários dentro de uma mesma categoria de programação, de forma a adequar os créditos orçamentários à execução orçamentária da despesa.
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizado o remanejamento de saldos orçamentários, entre as naturezas das despesas pertencentes à mesma categoria de programação, na forma e nos valores discriminados no quadro a seguir:
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA
REMANEJAMENTO DE SALDOS ENTRE AS NATUREZAS DAS DESPESAS
PERTENCENTES À MESMA CATEGORIA DE PROGRAMAÇÃO
VALORES A SEREM
VALORES A SEREM
ACRESCIDOS
REDUZIDOS
CLASSIFICAÇÃO
FICHA
VALOR
FICHA
VALOR
03.04.17.512.0004.2.088
95
9.550,00
91
9.550,00
109
999,00
108
999,00
03.05.17.512.0005.2.089
115
3.590,00
110
999,00
116
593,00
Total de Recursos
13.140,00
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.737
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.168, de 24.12.2008 e art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2009 o seguinte Crédito Suplementar no
valor total de R$8.410,00 (oito mil quatrocentos e dez reais), à dotação do Orçamento-Programa do exercício
fluente, conforme a seguinte discriminação:
0305175120005.1.089 – Manter Atividades Sistema de Efluentes Domésticos
3390.30 – Material de Consumo.................................................................................................8.410,00
Total.........................................................................................................................................8.410,00
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações do orçamento programa vigente, do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza
Urbana – DEMAE, no valor de R$8.410,00 (oito mil quatrocentos e dez reais) conforme a seguinte discriminação e respectivo valor:
0304175120004.1.080 – Adquirir Veículos e Equipamentos P/Sistema de Água
4490.52 – Equipamentos e Material Permanente.........................................................................3.411,00
0305175120005.1.700 – Construir Rede de Esgoto R. Pernambuco com Major Diniz
4490.51 – Obras e Instalações...................................................................................................4.999,00
Total.........................................................................................................................................8.410,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.738
A PREFEITA 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, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica considerado Ponto Facultativo, na Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive a
Farmácia Popular, o dia 07 de dezembro do corrente ano - “segunda-feira”.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.730

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.739

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.168, de 24.12.2008 e art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2009 o seguinte Crédito Suplementar no valor
total de R$143.490,01 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e noventa reais e um centavo), às dotações
do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
0201041220001.2.400 – Pagamento de Pessoal do Gabinete do Prefeito
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil...........................................................57.120,00
0201103020001.2.585 – Celebração de Convênio para Ações de Saúde
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica............................................................23.410,01
0203041230001.2.416 – Manutenção Sec. Planejamento, Orçamento e Finanças
3390.92 – Despesas de Exercícios Anteriores...............................................................................2.300,00
0206123060033.2.482 – Manutenção de Apoio ao Programa Alimentação Escolar – PNAE/FNDE
3390.30 – Material de Consumo...............................................................................................25.360,00
0206123660031.2.471 – Pagamento Pessoal Programa Educ. Jovens e Adultos
3190.11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil.............................................................6.300,00
020901082440041.2.512 – Manutenção Convênios C/Entidades Não Governamentais – FNAS
3390.43 – Subvenções Sociais.................................................................................................29.000,00
Total.....................................................................................................................................143.490,01
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações do orçamento programa vigente, no valor de R$143.490,01 (cento e quarenta e três mil quatrocentos e
noventa reais e um centavo), conforme as seguintes discriminações e respectivos valores:
0201041220001.2.401 – Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica............................................................12.154,99
0201041220001.2.402 – Manutenção de Convênio C/ Entidades Federais, Estaduais/Municipais
3390.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física...................................................................524,02
0201041220001.2.402 – Manutenção de Convênio C/Entidades Federais, Estaduais/Municipais
3390.41 – Contribuições..........................................................................................................10.731,00
0203041230001.2.419 – Implantação Controle Tributos Informatização/Via Internet
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..............................................................2.300,00
0206123060033.2.481 – Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Recurso Próprio
3390.30 – Material de Consumo...............................................................................................25.360,00
0207041220001.2.430 – Pagamento Pessoal da Secretaria Municipal de Governo
3190.04 – Contratação por Tempo Determinado.........................................................................63.420,00
020901082440041.2.511 – Manutenção Convênios C/Entidades Não Governamentais – FMAS
3390.43 – Subvenções Sociais.................................................................................................29.000,00
Total.....................................................................................................................................143.490,01
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.

“Declara de relevante interesse público e emergencial a retirada de 100m³ (cem metros cúbicos) de cascalho
na fazenda Campo Alegre, no Distrito de Ponto Chique do Martelo, nesta cidade.”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 93, IX da Constituição do Município de Barbacena;
. Considerando as constantes chuvas que assolam o Município, prejudicando as condições de tráfego nas
estradas municipais não pavimentadas;
. Considerando a necessidade de recuperação emergencial das estradas vicinais do Distrito de Ponto Chique
do Martelo, neste Município;
. Considerando o Laudo de Vistoria nº 127/2009, datado de 28.09.2009, firmado pelo Engenheiro Romeu
Wlleiam Fernandes.
DECRETA:
Art. 1º Fica declarada como de relevante interesse público e emergencial a retirada de 100m³ (cem metros
cúbicos) de cascalho na Fazenda Campo Alegre, no Distrito de Ponto Chique do Martelo, a serem empregados
na recuperação de estradas vicinais daquela localidade.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.733
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a Lei
Municipal nº 4.168, de 24.12.2008 e art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao orçamento do Município para o exercício de 2009 o seguinte Crédito Suplementar no valor
total de R$1.263.602,48 (um milhão duzentos e sessenta e três mil seiscentos e dois reais e quarenta e oito
centavos), às dotações do Orçamento-Programa do exercício fluente, conforme as seguintes discriminações:
07092710044.2.601 – Pagamento Pessoal Inativos e Pensionistas – IPSEMG
3190.01 – Aposentadorias e Reformas....................................................................................231.533,96
3190.03 – Pensões.................................................................................................................45.000,00
07092720026.2.120 – Manutenção Despesas com Inativos e Pensionistas
3190.01 – Aposentadorias e Reformas....................................................................................906.630,38
3190.03 – Pensões.................................................................................................................80.438,14
Total..................................................................................................................................1.263.602,48
Art. 2º Para cobertura do Crédito Suplementar ora aberto, serão utilizados os recursos provenientes das anulações do orçamento programa vigente, no valor de R$1.263.602,48 (um milhão duzentos e sessenta e três
mil seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos) conforme as seguintes discriminações e respectivos
valores:
0205154510051.1.254 – Construção da Avenida Sanitária
4490.51 – Obras e Instalações.................................................................................................49.602,48
0205257520030.2.469 – Manutenção da Iluminação Pública
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica..........................................................479.000,00
0206123610029.1.206 – Reforma/Ampliação Escolas Municipais – Verba QESE
4490.51 – Obras e Instalações.................................................................................................65.000,00
0206123610029.1.260 – Construção/Reforma/Ampliação Escola Ensino Fundamental – Recurso QESE
4490.51 – Obras e Instalações...............................................................................................600.000,00
0207241220001.2.438 – Manutenção do Jornal Oficial
3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica............................................................70.000,00
Total..................................................................................................................................1.263.602,48
Art. 3º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 30 de novembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.736
“Dispõe sobre o Remanejamento de Créditos Orçamentários”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e:
Considerando o disposto no art. 167, inciso VI, da Constituição da República;

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.743
A PREFEITA 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 Municipal nº 4.153, de 25 de agosto de 2008; e na forma do
disposto no art. 26, inciso I, da Constituição do Município;
CONSIDERANDO a decisão do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Barbacena, constante
da Ata de nº 015, de 31 de agosto de 2006;
DECRETA:
Art. 1º Fica decretado o tombamento do Acervo do Jornal Cidade de Barbacena, situado na Rua Tomaz Gonzaga,
nº 145, Bairro Boa Morte, nesta cidade, por seu valor histórico, documental e jornalístico.
Parágrafo único. O bem tombado fica sujeito às diretrizes de proteção estabelecidas na Lei nº 4.153, de 2008,
não podendo ser destruído, mutilado ou sofrer intervenções sem prévia deliberação do Conselho Municipal do
Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena e aprovação da Fundação Municipal de Cultura de Barbacena
- FUNDAC.
Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 5.988, de 23 de janeiro de 2007.
Art. 3º Este Decreto entra e vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.745
“Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro de 2009, para os órgãos e entidades da Administração
Pública Municipal”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as
leis em vigor, especialmente com o disposto na Lei Federal nº 4.320/64, e na Lei Complementar Federal nº
101, de 04 de maio de 2000;
DECRETA:
Art. 1º Para o encerramento do exercício financeiro de 2009, ficam definidas as datas-limite constantes no
Anexo deste Decreto.
Parágrafo único. A perda dos prazos dispostos no Anexo a que se refere o caput, implicará na responsabilidade
do servidor encarregado da informação, do servidor responsável pela Contabilidade ou unidade equivalente, do
Secretário Municipal, do Diretor/Presidente das entidades da Administração Indireta, no âmbito de suas áreas
de competência, ensejando apuração de ordem funcional, nos termos da legislação vigente.
Art. 2º A partir da publicação deste Decreto e até a entrega do Balanço Geral do Município e das prestações
de contas dos órgãos e entidades ao Tribunal de Contas do Estado, são consideradas urgentes e prioritárias
as atividades vinculadas à contabilidade, auditoria, apuração orçamentária e inventário em todos os órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal.
Art. 3º Situações excepcionais e extraordinárias que obriguem a realização de procedimentos contábeis e
financeiros em desacordo com o presente Decreto, serão objeto de decisão fundamentada do Dirigente máximo
da instituição, na Administração Indireta, e do Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos,
na Administração Direta.
Art. 4º As despesas orçamentárias legalmente contratadas, empenhadas e não pagas, até 31 de dezembro de
2009, serão inscritas em Restos a Pagar, distinguindo-se os Restos a Pagar Processados - RPP dos Restos a Pagar não Processados - RPNP, conforme disposto no art. 36 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§1º Para fins do disposto no caput consideram-se:
I – Restos a Pagar Processados - RPP as despesas que completaram o estágio da liquidação e que se encontrem
prontas para pagamento; e
II – Restos a Pagar Não Processados - RPNP as despesas que concluíram o estágio do empenho e que se
encontrem, em 31 de dezembro de 2009, pendentes de liquidação e pagamento.
Art. 5º As inscrições dos RPNP de que trata o art. 4º, que não forem liquidadas até 29 de junho de 2010,
deverão ser obrigatoriamente canceladas nesta data pela Unidade Executora.
§1º O não cumprimento, pela Unidade Executora, do disposto no caput deste artigo, ensejará o cancelamento
automático dos saldos não liquidados pela SUCONT/SPOF, em 30 de junho de 2010.
§2º Independentemente da data-limite estabelecida no caput, os RPNP identificados como insubsistentes no
transcorrer do exercício deverão ser imediatamente cancelados pela Unidade Executora.
§3º Excetuam-se das disposições contidas neste artigo as despesas referentes a obras e a projetos estruturadores, ou aquelas de caráter constitucional e outras, a critério da SUPLAN/SPOF.
Art. 6º Excepcionalmente, poderão ser restabelecidos os RPNP cancelados, desde que o restabelecimento se
fundamente em Relatório da SUPLAN/SPOF, contendo, obrigatoriamente, os seguintes elementos:
I – legalidade do objeto;
II – certificação da necessidade do objeto;
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III – atestado de disponibilidade de recursos, firmado pela SPOF;
IV – conveniência administrativa;
V – aprovação por parte do Ordenador de Despesa.
Parágrafo único. O restabelecimento de que trata este artigo fica condicionado à efetiva e imediata liquidação.
Art. 7º É vedada a inscrição em RPNP de despesas empenhadas cujo saldo de empenho seja igual ou inferior
a R$150,00 (cento e cinqüenta reais).
Parágrafo único. Os saldos de empenhos do exercício atual com valores até o limite de que trata o caput serão
cancelados automaticamente pela SUCONT/SPOF, no encerramento do exercício de 2009.
Art. 8º Fica a SUCONT/SPOF autorizada a promover os ajustes necessários ao encerramento do exercício junto
aos órgãos e entidades da Administração Direta, Autárquica e Fundacional e Fundos Municipais até o dia 13
de janeiro de 2010.
Parágrafo único. Os ajustes contábeis efetuados pela SUCONT/SPOF não eximem de responsabilidade os contadores sobre a certificação dos registros contábeis efetuados pelas unidades, bem como sobre os resultados
apurados nos balanços, relatórios e demonstrativos dos órgãos e entidades abrangidos por este Decreto.
Art. 9º O Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças fica autorizado a editar instruções
complementares necessárias ao encerramento do exercício, podendo inclusive fixar outros prazos tecnicamente
necessários.
Art. 10 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
ANEXO
CRONOGRAMA DE PROCEDIMENTOS E ATOS
DATA MÁXIMA
18/12/2009

PROCEDIMENTOS E ATOS
Emissão de EMPENHOS, SUBEMPENHOS, liquidação
de despesas, assinatura de contratos, aditamentos e
quaisquer atos geradores de despesas.

18/12/2009

Emissão de atos de adequação orçamentária.

22/12/2009

Pagamento de qualquer natureza exceto pessoal.

19/12/2009

Registros e baixas de despesas.

28/12/2009

Recebimento e lançamento de receitas próprias.
Remessa a Superintendência de Contabilidade de:
. Balancete de Receita e Despesa até a data de
08/01/2010;
. Relatório de Restos a Pagar (Processados e não processados até a data de 29/12/2009);
. Demonstrativo de saldos bancários conciliados até
08/01/2010.
. Relatório de incorporações e baixas patrimoniais, até
22/12/2009.

RESPONSÁVEIS
Superintendência de
Contabilidade e correspondentes
SUPLAN/SPOF CORRESPONDENTES
Sup. de Tesouraria e
correspondentes
Sup. de Tesouraria e
correspondentes
Sup. de Tesouraria e
correspondentes
Setores Contábeis e
Orçamentários da Administração Indireta e
da Câmara Municipal
Sup. de Patrimônio e
correspondentes

. Relatório de inscrições e baixas da Divida Ativa, até
Sup. da Receita e Au22/12/2009.
tarquias
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com a
Constituição Municipal, o § 2º do artigo 10 da Lei Delegada Municipal nº 1/05, de 3 de janeiro de 2005, a Lei
Delegada nº 25 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Art. 1º Fica designado Paulo Sérgio de Oliveira para responder, cumulativamente, pela Presidência da
Empresa Municipal de Turismo de Barbacena - CENATUR, sem quaisquer outras vantagens além das de seu
cargo, enquanto durar o impedimento da titular, a partir desta data.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 15 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.747
“Cria a Escola de Educação de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município de Barbacena, também denominada Escola de Educação Patrimonial de Barbacena”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor e na forma do artigo 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica criada a Escola de Educação de Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural do Município de Barbacena, também denominada Escola de Educação Patrimonial de Barbacena, nas dependências
da Fundação Municipal de Cultura de Barbacena – FUNDAC, situada na Praça Conde de Prados, s/nº, Bairro
Centro, nesta cidade.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.768
A PREFEITA 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, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Ficam considerados Pontos Facultativos na Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive a
Farmácia Popular, os dias 24 e 31 de dezembro do corrente ano.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor a partir desta data.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.770
“Dispõe sobre a atualização da Planta de Valores do Município e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
vigentes, em especial com o disposto no art. 15, §1º da Lei nº 3.246, de 13 de dezembro de 1995, e na forma
do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º A Planta de Valores de que trata a Lei nº 2.345, de 09 de dezembro de 1988, alterada pela Lei nº
3.134, de 26 de dezembro de 1994, fica reajustada em 4,14% (quatro vírgula quatorze por cento).
Art. 2º Ficam autorizados os procedimentos de atualização cadastral e seus consectários, de responsabilidade
da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, para o exercício de 2010.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2010.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL Nº 6.771
“Dispõe sobre a atualização da Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena – UFMB e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
vigentes, em especial com o disposto no art. 1º Parágrafo Único da Lei nº 3.863, de 27 de julho de 2005, e na
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
D E C R E T A:
Art. 1º A Unidade Fiscal do Município de Barbacena – UFMB instituída pela Lei nº 3.863, de 27 de julho de
2005, fica reajustada em 4,11% (quatro vírgula onze por cento), a partir de 1º de janeiro de 2010.
Art. 2º Ficam autorizados os procedimentos legais atinentes à atividade tributária e afins do Município de
Barbacena, necessários à adoção do novo valor da UFMB.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2009;
167º ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
.............................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELA
EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 13.128 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 17, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: NOMEAR Luz Marina Berenguer de Almeida, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Parques
Agropecuários e Jardins, símbolo DASM-3, da Gerência Técnico Operacional, na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a partir desta data. Barbacena, 03 de novembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.139 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 24, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR Simara Rezende Vaz Andrade, do Cargo de Provimento em Comissão de Gerente do Centro de Especialidades Médicas,
símbolo DASM-5, da Superintendência de Clínicas Especializadas, na Diretoria Executiva Assistencial, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP, a partir desta data. Barbacena, 25 de novembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.140 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 24, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE:
NOMEAR Simara Rezende Vaz de Andrade, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Superintendente de Clínicas

Especializadas, símbolo DASM-6, da Diretoria Executiva Assistencial, no Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP,
a partir desta data. Barbacena, 25 de novembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.141 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: DESIGNAR Cássio
José Chartone Nézio, para compor a Comissão Municipal de Defesa Civil – COMDEC, designada pela Portaria nº 12.718, de
fevereiro de 2009, como representante de Orientação e Informação, na Área de Comunicação Social, em substituição a José
Hilton Milagres Júnior, com efeito retroativo a 11.11.2009. Barbacena, 30 de novembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.142 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 53, da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas posteriores alterações;
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: DESIGNAR o servidor Pablo Herthel
Candian, para exercer a função de Leiloeiro Oficial no Processo Licitatório nº 185/2009 – Leilão nº 001/2009, tendo por objeto
a alienação de uma área de terras de 9.745,83 m2 (nove mil setecentos e quarenta e cinco metros e oitenta e três centímetros
quadrados), constituída pelos lotes de numero 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) da quadra 1 (um), do loteamento Parque Empresarial
de Barbacena, situado às margens da BR-040 Km 698/699. Barbacena, 30 de novembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.143 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis em vigor, em especial com o art. 2º da Lei Municipal nº 3.756 de 2003, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: 01 - REVOGAR as designações contidas na Portaria nº 12.723, de 02 de fevereiro de 2009; 02 - DESIGNAR para
compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais:
I – REPRESENTANTES DA ÁREA GOVERNAMENTAL
. Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP
Titulares: Ângelo José Pequeno Veloso
Drª Marina Herthel
. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Titulares: Hélio Felipe da Silva
Raimundo de Oliveira Almeida
II – REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL
. Associação Protetora dos Animais
Drª Tânia Maria Falcão
Solange Brunelli Ambrozano
. Subseção local da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB
Drª Amabile de Fátima Campos Bertolin
. Associação Médica Veterinária
Drª Consuelo Durand Fontana
03 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 09 de dezembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.144 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes, em especial com o Decreto Municipal nº 6.607, de 22.04.2009 e na forma do artigo 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 01 - DESIGNAR para compor o Comitê Municipal de Defesa da Vida, na
qualidade de representantes do Conselho Municipal de Saúde, os seguintes membros:
Titular: Edílson Fabiano Costa
Suplente: Edna Maria Costa Mendes
02 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 10 de dezembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.145 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 3.680, de 07.11.2001, com as alterações decorrentes da Lei Delegada nº
28, de 30.03.2009 e na forma do art. 26 inciso II da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 1 – DESIGNAR para
compor o CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD:
- Representantes do Executivo Municipal
a) Michelle Meneghuin Nascimento – Sec. Municipal de Desenvolvimento e Ação Social.
b) Clara Cândida Nabas Silva Santos – Secretaria Municipal de Educação
c) Maria Helena Jabur - DEMASP
d) Débora Maria de Mattos Ireno – Secretaria Municipal de Esportes
e) Claudia Fabiana Baumgratz de O. Carvalho – Sec.Geral do Gabinete da Prefeita
. Representante da 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil
a) Dr. Wanderley José Miranda
- Representante do 9º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais
a) Cb PM Cláudio Roberto de Almeida
. Representante da 3ª Superintendência Regional de Ensino
a) Maria da Conceição Fonseca Gomes Flish
. Representante da Gerência Regional de Saúde de Barbacena
a) Maria Odete Feres Simão
. Representante da Comissão Municipal de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais - COMOVEEC
a) Geraldo Alves do Amaral
- Representantes da Sociedade Civil
a) José Rodrigo Neto Gomes - Rotaray Club Barbacena - Monte Mário
b) Maíra de Souza Costa - Fundação Marianense de Educação
c) Sueli Alves Barbosa - Associação Barbacenense de Ação contra AIDS - ABAA
d) Drª Neile Leite Soares – Associação Médica
e) Drª Ângela Bucciano do Rosário – Conselho Regional de Psicologia
2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 11 de dezembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.146 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 23, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR Josiane de Carvalho Barbosa, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Material e Patrimônio, símbolo
DASM-3, na Coordenadoria Administrativa, na Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, no Departamento Municipal de
Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 11 de dezembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.147 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena e a Lei Delegada Municipal nº 23, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: NOMEAR Bruno Moreira Mota, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Material e Patrimônio, símbolo DASM-3, na Coordenadoria Administrativa, na Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, no Departamento Municipal de
Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 11 de dezembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.148 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 1. DESIGNAR
para compor o Conselho Municipal de Saúde, designado pela Portaria nº 13.075/2009, os membros abaixo discriminados: .
Noneumar Carmo Benini, como suplente, na qualidade de representante do segmento dos Usuários, em substituição a Márcia
Aparecida Mendes de Sá; . Ronaldo da Silva Fernandino, como suplente, na qualidade de representante do segmento dos
Prestadores de Serviços, em substituição a Valéria Ladeira Tanus Nascimento.
2. DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 15 de novembro de 2009.
PORTARIA Nº 13.149 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 3.742, de 11 de abril de 2003, e na forma
do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 1 – REVOGAR as designações
contidas na Portaria nº 12.124, de 02.02.2009.
2 – DESIGNAR membros para compor o CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO, os seguintes membros:
I - Governo Municipal:
a) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social
. Titular: Vânia Marta de Paiva
. Suplente: Fillipe Perantoni Martins
b) Representante da Secretaria Municipal de Educação
. Titular: Zaine Barbosa Curci Ferreira
. Suplente: Nilda Moreira de Paiva
c) Representante da Secretaria Municipal de Obras Públicas
. Titular: Rita de Cássia Fonseca
. Suplente: Ataíde da Silva Araújo
d) Representante da Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC
. Titular: José Maurício dos Santos Júnior
. Suplente: Sérgio Luiz Barreto Campelo Cardoso Ayres
e) Representante do Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP
. Titular: Roberto Elias Teixeira Bedran
. Suplente: Ivone Dias Ribeiro
II - Organizações representativas da sociedade civil ligadas às áreas:
a) Representante da Sociedade São Vicente de Paulo
. Titular: Maria Aparecida Teixeira
. Suplente: Antônio Lisboa
b) Representante de Grupos de Convivência de Idosos: Grupo “Alegria de Viver”
. Titular: Denise Oliveira Resende de Souza
. Suplente: Gylsara Baptista Pereira
c) Representante de Instituição Asilar: Casa do Velho Amigo
. Titular: Uynara de Fátima Leite
. Suplente: Marly Santana da Trindade Almeida
d) Representante do Clube da Terceira Idade: Clube da melhor idade “Beija-Flor”
. Titular: Neli Campos Silva
. Suplente: Eliza Maria de Sena
e) Representante da Associação Médica
. Titular: Margareth Aparecida Caetano
. Suplente: Luiz Chartuni Teixeira
03 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 15 de dezembro de
2009.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
....................................................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - DEMASP
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº. 194 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.
RESOLVE:
APROVAR, POR MAIORIA ABSOLUTA, CONFORME ARTIGO 18, SEÇÃO I DO REGIMENTO INTERNO, A CONVOCAÇÃO DA COORDENADORA DO CEREST – GESTÃO 2008 PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 194/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 195 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.

RESOLVE:
APROVAR POR MAIORIA ABSOLUTA A SOLICITAÇÃO DE CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ASSESSORAR O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NA ATUALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TODOS OS ÓRGÃOS LIGADOS AO
DEMASP/SUS, EM ATRASO ATÉ A PRESENTE DATA.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 195/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 196 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.
RESOLVE:
APROVAR POR UNANIMIDADE A PARTICIPAÇÃO DE SUPLENTES NAS COMISSÕES TEMÁTICAS EM SUBSTITUIÇÃO AO SEU TITULAR.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 196/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 197 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.
RESOLVE:
APROVAR A INCLUSÃO DO CEBAMS/HOSPITAL IBIAPABA AO PROJETO PRÓ-URGE (PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS PORTAS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CONF. RESOLUÇÃO SES Nº 2000/2009; DELIBERAÇÃO
CIB-SUS-MG Nº 583/2009 E RESOLUÇÃO SES Nº 2.082/2009.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 197/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 198 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.
RESOLVE:
APROVAR POR MAIORIA ABSOLUTA “MOÇÃO DE REPÚDIO” COM RELAÇÃO Á ATITUDE AGRESSIVA E DESRESPEITOSA DO GUARDA MUNICIPAL ALEX PARA COM A PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
BARBACENA EM FUNÇÃO DO SEU EXERCÍCIO DE RELEVÂNCIA PÚBLICA DURANTE O MUTIRÃO DA CARDIOLOGIA
REALIZADO NO CEMED EM 18/11/2009.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 198/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 199 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.
RESOLVE:
APROVAR POR MAIORIA ABSOLUTA A REJEIÇÃO E NULIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 131/2008 PARA QUE NÃO
PRODUZA MAIS EFEITO, REFERENTE À MARCAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÃNCIA MAGNÉTICA E EXAMES DE
ALTA COMPLEXIDADE PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, POR NÃO SER ATO DE SUA COMPETÊNCIA,
CONF. REGIMENTO INTERNO, ART. Nº 62 E RESOLUÇÃO 333/2003 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 199/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 200 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 352
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 352ª Reunião extraordinária, realizada no dia trinta de
novembro de 2009, 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 30/11/2009
conforme lavrado em ata nº. 352.
RESOLVE:
APROVAR POR UNANIMIDADE O ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE (CES)
E O CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE (CNS) REFERENTE À REVOGAÇÃO DA LIMINAR IMPETRADA CONTRA
A REALIZAÇÃO DA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA E POSSE DOS CONSELHEIROS
ELEITOS, ATESTANDO A REGULARIDADE E LEGITIMIDADE DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAÚDE DE BARBACENA EM TODOS OS ATOS PRATICADOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO, E OUTROS
DOCUMENTOS PROBANTES.
Barbacena, 01de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 200/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 201 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 353
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 353ª Reunião extraordinária, realizada no dia quatorze
de dezembro de 2009, 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 14/12/2009
conforme lavrado em ata nº. 353.
RESOLVE:
APROVAR POR UNANIMIDADE AGENDAMENTO DE REUNIÃO COM A D. D. PREFEITA DANUZA BIAS FORTES CARNEIRO COM PAUTA PROGRAMADA PELOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA.
Barbacena, 15 de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 201/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 202 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 353
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 353ª Reunião extraordinária, realizada no dia quatorze
de dezembro de 2009, 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 14/12/2009
conforme lavrado em ata nº. 353.
RESOLVE:
APROVAR POR UNANIMIDADE A REGULAMENTAÇÃO DE DIÁRIAS REFERENTES A ATIVIDADES DOS CONSELHEIROS.
Barbacena, 15 de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 202/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
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RESOLUÇÃO Nº. 203 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 353
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 353ª Reunião extraordinária, realizada no dia quatorze
de dezembro de 2009, 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 14/12/2009
conforme lavrado em ata nº. 353.
RESOLVE:
APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CEREST POR MAIORIA DA PLENÁRIA COM TERMO DE COMPROMISSO
DO GESTOR DO DEMASP EM RELAÇÃO AOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL E INCLUSÃO DE 1 (UM) OXÍMETRO AO
PATRIMONIO DO CEREST, CONDICIONADOS À IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE SERVIÇO DO CEREST.
Barbacena, 15 de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 203/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 204 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 353
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 353ª Reunião extraordinária, realizada no dia quatorze
de dezembro de 2009, 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 14/12/2009
conforme lavrado em ata nº. 353.
RESOLVE:
APROVAR POR MAIORIA ABSOLUTA O RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO À RESPEITO DA APLICAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL DO PROGRAMA SAÚDE EM CASA, CONF. ESTABELECE A RESOLUÇÃO SES/MG Nº
2096 DE 13/11/09.
Barbacena, 15 de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 204/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 205 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009 – ATA Nº. 353
O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 353ª Reunião extraordinária, realizada no dia quatorze
de dezembro de 2009, 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 14/12/2009
conforme lavrado em ata nº. 353.
RESOLVE:
APROVAR POR MAIORIA ABSOLUTA A MUDANÇA DE ENDEREÇO PARA CONSTRUÇAO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE REF. À RESOLUÇÃO SES/MG Nº 1342 DE 04/12/07, DA R. SANTA BÁRBARA S/Nº PARA A R. MAJOR SUCKOW S/Nº NO MESMO DISTRITO SANITÁRIO POR QUESTÕES RELACIONADAS À ACESSIBILIDADE DOS
USUÁRIOS.
Barbacena, 15 de dezembro de 2009.
Maria de Guadalupe Ferrão
Presidente do CMS
Homologo a Resolução nº. 205/09 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal
nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02.
Edson Rezende de Morais
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 014/2009, 30 de setembro de 2009

“Aprovar o Certificado de Inscrição de Entidades no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990 e Lei Municipal Nº.
3.740 de 09 de abril de 2003, de acordo com a Resolução nº. 001/2002 do CMDCA e do Parecer favorável
da Comissão Permanente de Registro e Certificado, através da deliberação lavrada na Ata nº. 167 de 30 de
setembro de 2009, resolve:
Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMDCA às entidades relacionadas no anexo I, sendo que a
entidade Fundação Marianense de Educação teve seu Certificado aprovado sem nenhuma restrição.
Art. 2º - A entidade Associação São Miguel Arcanjo teve seu Certificado aprovado com ressalvas, as quais
deverão ser observadas a fim de que sejam tomadas as providências para a devida adequação.
Art. 3º - A validade do Certificado de Inscrição no CMDCA é de 02 (dois) anos, com exceção das entidades cujas
diretorias vencem antes do período estipulado.
Art. 4º - Os prazos de validade são os que constam em cada certificado e transcritos no Anexo I.
Art. 5º - A Entidade deverá atualizar anualmente as informações e eventuais alterações de endereço, diretoria,
dentre outras, sob pena de ter o registro suspenso.
Art. 6º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
ANEXO I
ENTIDADES
Fundação Marianense de Educação
Associação São Miguel Arcanjo

VALIDADE DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMDCA
30/09/2009 a 14/10/2010
05/10/2009 a 05/10/2011

Barbacena, 30 de setembro de 2009.
Darlene Aparecida Nunes
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 015/2009, 21 de outubro de 2009
“Dispõe sobre deliberações do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA referente
ao FIA – Fundo da Infância e da Adolescência.”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal Nº.
3.740 de 09 de abril de 2003 e Resolução do CMDCA nº. 014/2006, através da deliberação lavrada na Ata nº.
169 de 21 de outubro de 2009, resolve:
Art. 1º. Aprovar, por unanimidade, o Projeto da entidade registrada no CMDCA contemplada com dedução de
imposto de renda de pessoas jurídicas no ano de 2009 depositadas na conta corrente nº. 16.150-0 do FMCA/
FIA (Fundo Municipal da Criança e Adolescente de Barbacena), totalizando a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) sendo retido 15% (quinze por cento) conforme previsto na Resolução nº. 014/2006 do CMDCA, resultando o valor de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais), conforme quadro abaixo:
Entidade
Associação São Miguel Arcanjo

Projeto
“Exercitando a Cidadania e Cultivando Valores”

Valor aprovado
R$ 42.500,00

Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 21 de outubro de 2009.
Darlene Aparecida Nunes
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
..............................................................................................................................................................
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 019/2009, 17 DE SETEMBRO DE 2009
“Aprova os Questionários Gestão de Programas e Gestão do CRAS Regional São Pedro e CRAS Regional Nova
Cidade– Agosto/2009; Serviços de Atenção ao Migrante – Agosto2009; Gestão de Programas e Gestão de Recursos da Rede de Proteção Social Básica - Agosto/2009; Relação de Material Permanente para Análise”
A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei
Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de
21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, através da
deliberação lavrada em ata Nº. 068/2009 de 17 de setembro de 2009, resolve:
Art. 1º - Aprovar, por unanimidade de seus conselheiros, sem nenhuma restrição os seguintes questionários:
Gestão de Programas e Gestão do CRAS Regional São Pedro e CRAS Regional Nova Cidade– Agosto/2009;
Serviços de Atenção ao Migrante – Agosto2009;
Gestão de Programas e Gestão de Recursos da Rede de Proteção Social Básica – PSB - Agosto/2009;
Relação de Material Permanente para Análise;
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 17 de setembro de 2009
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 020/2009, 24 DE SETEMBRO DE 2009
“Aprovar o Certificado de Inscrição de Entidades no Conselho Municipal de Assistência Social.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei
Municipal Nº. 3.595/2000 com as alterações decorrentes da Lei Municipal Nº. 3.775/2003, de acordo com a
Resolução Nº. 124/2006 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS e do Parecer favorável da Comissão Permanente de Registro e Certificado do CMAS, resolve:
Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMAS às entidades relacionadas no anexo I, sem nenhuma
restrição devido à veracidade das informações contida nos Pareceres da Comissão Permanente de Registro
e Certificado.
Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição no CMAS é de um ano, com exceção das entidades cujas diretorias vencem antes do período estipulado.
Art. 3º - Os prazos de validades são os que constam em cada certificado e transcritos no Anexo I.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente data.

ENTIDADES
Associação Barbacenense de Ação contra a AIDS - ABAA
Sociedade de Cultura Musical de Barbacena
Associação São Miguel Arcanjo
Fundação Marianense de Educação
Santa Casa de Misericórdia de Barbacena
Instituto Imaculada Conceição

VALIDADE DO CERTIFICADO
DE INSCRIÇÃO NO CMAS
13/10/2009 a 13/10/2010
25/09/2009 a 25/09/2010
30/09/2009 a 14/08/2010
05/10/2009 a 05/10/2010
25/09/2009 a 25/09/2010
25/09/2009 a 25/09/2010

Barbacena, 24 de setembro de 2009
Helena Maria Milagres Belo
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 021/2009, 30 DE SETEMBRO DE 2009
“Dispõe sobre entidades beneficiadas pelo Piso Básico de Alta Complexidade I.”
A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena, com base nas suas competências legais
e regimentais, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000,
com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que
dispõe a Portaria número 440/2005 do Ministério de Desenvolvimento Social, através da deliberação lavrada
em ata nº. 069/2009 de 30 de setembro de 2009, resolve:
Art.1º. Aprovar por unanimidade o repasse de verbas do Piso Básico de Alta Complexidade I para as seguintes
Instituições de Longa Permanência, mediante apresentação de projeto:
Casa do Velho Amigo
Casa Frederico Ozanam
Instituto Mauro e Alcides Ferreira
Confraria das Mães Cristãs
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 30 de setembro de 2009.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 022/2009, 30 DE SETEMBRO DE 2009
“Dispõe sobre a Comissão de Acompanhamento e Controle Social/ Bolsa Família do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS”
A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena, com base nas suas competências legais
e regimentais, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000,
com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que
dispõe o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS e através da deliberação lavrada em ata nº.
069/2009 de 30 de setembro de 2009, resolve:
Art.1º. A Comissão de Comissão de Acompanhamento, Avaliação e Fiscalização do Programa Bolsa Família:
Helena Maria Milagres Belo - Trabalhadores da Área de Assistência Social
Maria Eliza da Conceição - Entidades de Atendimento à Terceira Idade
Art.2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 30 de setembro de 2009.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 023/2009, 12 DE NOVEMBRO DE 2009
“Aprovar o Certificado de Inscrição de Entidades no Conselho Municipal de Assistência Social.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei
Municipal Nº. 3.595/2000 com as alterações decorrentes da Lei Municipal Nº. 3.775/2003, de acordo com a
Resolução Nº. 124/2006 do Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS e do Parecer favorável da Comissão Permanente de Registro e Certificado do CMAS, resolve:
Art. 1º - Emitir o CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMAS às entidades relacionadas no anexo I, sem nenhuma
restrição devido à veracidade das informações contida nos Pareceres da Comissão Permanente de Registro
e Certificado.
Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição no CMAS é de um ano, com exceção das entidades cujas diretorias vencem antes do período estipulado.
Art. 3º - Os prazos de validades são os que constam em cada certificado e transcritos no Anexo I.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
ANEXO I
ENTIDADES
Educandário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria
Instituto de Maternidade, Assistência à Infância e Policlínica
de Barbacena

VALIDADE DO CERTIFICADO DE
INSCRIÇÃO NO CMAS
16/11/2009 a 31/03/2010
16/11/2009 a 13/09/2010

Barbacena, 12 de novembro de 2009.
Helena Maria Milagres Belo
Secretária Municipal de Desenvolvimento Social
..............................................................................................................................................................
CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
RESOLUÇÃO DO CMID Nº. 002/2009, 01 DE OUTUBRO DE 2009
“Dispõe sobre a Comissão Organizadora do Processo de Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso.”
A presidente do Conselho Municipal do Idoso de Barbacena, com base nas suas competências legais e regimentais, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 3.742 de 11 de abril de 2003, através
da deliberação lavrada em ata nº. 031/2009 de 01 de outubro de 2009, resolve:
Art. 1º Nomear a Comissão Organizadora do Processo de Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil do Conselho Municipal do
Idoso - CMID que terá como membros:
Antônia Theodora da Silva
Maria de Lourdes Coura Paiva
José Maurício dos Santos Júnior
Hérica Cristina Moura Guimarães
Janaína Aparecida Silva Gomes
Art. 2º A Comissão Organizadora deverá regulamentar, organizar e acompanhar o Processo de Eleição dos
conselheiros titulares e suplentes da sociedade civil, conforme estabelece o § 1º, Inciso II do Artigo 2º da Lei
Municipal Nº. 3.742 de 11 de abril de 2003, com mandato de 02 (dois) anos, permitida uma recondução
por igual período.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 01 de outubro de 2009
Denise Resende
Presidente do Conselho Municipal do Idoso
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMID Nº. 003/2009, 01 DE OUTUBRO DE 2009
“Dispõe sobre o Processo de Eleição dos Conselheiros da Sociedade Civil do Conselho Municipal do Idoso.”
A Presidente do Conselho Municipal do Idoso, atendendo os dispositivos da Lei 3.742/03, artigos 2º e seu
Regimento Interno, convoca a Assembléia Geral para eleição dos membros da Sociedade Civil do CMID, para o
biênio 2009/2011, de acordo com dispositivos da Resolução 02/2009, aprovada por unanimidade na reunião
ordinária do CMID realizada dia 01 de outubro de 2009.
Art. 1º - A presente Resolução regulamenta o processo de escolha dos conselheiros titulares e suplentes da
sociedade civil, dos segmentos mencionados no artigo 2º, da Lei 3.742/03, para o CMID, com mandato de dois
anos permitida uma recondução por igual período.
Art. 2º - Todo processo de escolha será coordenado pela Comissão Organizadora nomeada através da deliberação lavrada em ata nº 031/2009 de 01 de outubro de 2009, tendo como membros os conselheiros
Antônia Theodora da Silva, representante do Grupo Melhor Idade “Água Viva”, Maria de Lourdes Coura Paiva,
representante do Grupo Melhor Idade “Alegria de Viver”, José Maurício dos Santos Júnior, representante da
FUNDAC, Hérica Cristina Moura Guimarães, representante da SEDAS e Janaína Aparecida da Silva Gomes,
representante da SEDAS - Divisão de Apoio aos Conselhos, responsáveis pela condução do processo de escolha
dos membros do CMID.
Art. 3º - São atribuições da Comissão Organizadora:
Publicar o Edital na imprensa e afixar cópias do mesmo em locais públicos
Encaminhar correspondência para os segmentos legalmente constituídos
Receber as inscrições dos candidatos e aprovar a inscrição de acordo com a Lei Municipal 3.742/03
Organizar e estruturar a votação por segmento, tendo um relator em cada segmento
Supervisionar os trabalhos da Assembléia Geral e a apuração dos resultados
Solucionar imediatamente todas as dificuldades e dúvidas que ocorrerem durante a Assembléia
Impugnar e receber pedido de impugnação dos candidatos desde que fundamentados, avaliando e decidindo
sobre os mesmos.
Art. 4º - Cada entidade poderá inscrever apenas um candidato e seu suplente, mediante:
Preenchimento da ficha de inscrição e seu encaminhamento, protocolizado até 23 de outubro de 2009, na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social, localizada Avenida Bias Fortes, 759, no Centro de
Barbacena.
Parágrafo Único - Os segmentos que tiverem apenas um candidato e seu suplente serão referendados pela
Assembléia Geral.
Art. 5º - Representantes da Sociedade Civil dos segmentos previstos no Art. 5º inciso II da Lei Municipal
3.742/03 participarão da Assembléia Geral inscrevendo dois de seus membros para votarem no segmento que
atuam, independente de ter ou não candidato a conselheiro, mediante:
I - Inscrição de dois votantes (Anexo II) representando seu segmento até dia 23 de junho.
II - Apresentação da Carteira de Identidade ou CPF na hora da votação
III - Apresentação do ofício do representante legal da instituição fazendo sua indicação para votante no segmento em que atua.
Art. 6º - A eleição será por segmento através de voto aberto, sem a interferência de voto de outros segmentos
e o resultado será referendado pela Assembléia Geral.
Parágrafo Único- Tem direito ao voto dois representantes de cada entidade legalmente constituída e inscrita pelo
representante legal daquele segmento, respeitando a inscrição no CMID.
Art. 7º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições contrárias.
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Barbacena, 01 de outubro de 2009
Denise Resende
Presidente do CMID / Pela Comissão Organizadora
..............................................................................................................................................................
CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
RESOLUÇÃO DO COMSEA Nº. 004/2009 28 de setembro de 2009
“DISPÕE SOBRE ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR.”
A plenária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar de Barbacena, com base nas suas competências
legais e regimentais, no uso de suas atribuições, conferidas pela Lei Municipal nº. 4.020 de 15 de maio de
2007, com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.796 de 4 de fevereiro de 2004, Portaria nº.
12.980 de 13 de julho de 2009, resolve:
Art.1º. Eleger e empossar a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Segurança Alimentar - COMSEA, para o
período de 02 (dois) anos a partir da presente data, que ficou assim constituída:
I – Presidente: Abimael de Lelis Saraiva
II – Vice- Presidente: Ilo Colonelli
III – Secretária: Luciana Silva
IV – Tesoureiro: Antonio Zacarias Rodrigues
V – Diretor de Comunicação: Ivo Celestino da Fonseca Carvalho
Art.2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 28 de setembro de 2009.
Abimael de Lelis Saraiva
Presidente do Conselho Municipal de Segurança Alimentar
..............................................................................................................................................................
CONSELHO MUNICIPAL ANTIDROGAS – COMAD
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA SOCIEDADE CIVIL DO COMAD
Art. 1º - Atendendo os dispositivos da Lei nº.3680/01, alterada pela Lei Delegada nº 28/2009 artigo 2º, inciso
II, fica convocada a Assembléia Geral para eleição dos cinco membros da sociedade civil do Conselho Municipal
Antidrogas - COMAD, sendo pelo menos um médico e um psicólogo, para o biênio 2009/2011.
Art. 2º- As inscrições das entidades e organizações da sociedade civil para concorrer ao pleito e votação deverão
ser feitas oficialmente na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social, localizada à Avenida Bias
Fortes, nº 759, Centro, mediante protocolo no horário de 12h às 17h30min do dia 06 de novembro ao dia 26
de novembro de 2009, apresentando cópia do CNPJ e da ata de eleição da atual diretoria.
Art. 3º- DA ASSEMBLÉIA GERAL:
§ 1º - A Assembléia realizar-se-à no dia 30 de novembro de 2009, às 17hs na Secretaria de Desenvolvimento
e Ação Social localizada à Avenida Bias Fortes, nº 759, Centro.
§ 2º - A eleição será através de voto aberto, tendo as entidades e organizações inscritas direito a 2 (dois)
votos.
Barbacena, 06 de novembro de 2009.
José Gabriel Guimarães
Secretário de Desenvolvimento e Ação Social
..............................................................................................................................................................

SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO ESTRATÉGICA

Resumo de Convênio nº 073/2009
CONCEDENTE: Município de Barbacena
CONVENIADO: Instituto Mauro e Alcides Ferreira
OBJETO: O presente convênio tem por objeto o apoio financeiro ao CONVENIADO, através de repasse de recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS, para custear material de
consumo em geral para atendimento a 76 idosos carentes.
DO VALOR: R$25.216,80 (vinte e cinco mil reais e duzentos e dezesseis reais e oitenta centavos)
DO PRAZO: O presente convênio vigerá a contar da data de assinatura até 31 de dezembro de 2009.
DATA DE ASSINATURA: 27 de Novembro de 2009.
Resumo de Convênio nº 074/2009
CONCEDENTE: Município de Barbacena
CONVENIADA: Confraria das Mães Cristãs de Barbacena
OBJETO: O presente convênio tem por objeto o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS, de acordo com a Lei Municipal
4.222/2009, para a manutenção das atividades propostas pela entidade, que são de relevante interesse social
e humano.
DO VALOR: R$12.248,16 (doze mil e duzentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos)
DO PRAZO: O presente convênio vigerá a contar da data de assinatura até 31 de dezembro de 2009.
DATA DE ASSINATURA: 27 de Novembro de 2009.
Resumo de Convênio nº 075/2009
CONCEDENTE: Município de Barbacena
CONVENIADA: Lar Frederico Ozanam
OBJETO: O presente convênio tem por objeto o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos
financeiros oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social , para custear serviços de assistência social.
DO VALOR: R$10.086,72 (dez mil, oitenta e seis reais e setenta e dois centavos)
DO PRAZO: O presente convênio vigerá a contar da data de assinatura até 31 de dezembro de 2009.
DATA DE ASSINATURA: 04 de Dezembro de 2009.
Resumo de Convênio nº 076/2009
CONCEDENTE: Município de Barbacena
CONVENIADA: Casa do Velho Amigo
OBJETO: O presente convênio tem por objeto o apoio financeiro à CONVENIADA, através de repasse de recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social –FNAS, de acordo com a Lei Municipal
4.222/2009, para a manutenção das atividades propostas pela entidade, que são de relevante interesse social
e humano.
DO VALOR: R$10.446,96 (dez mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e seis centavos)
DO PRAZO: O presente convênio vigerá a contar da data de assinatura até 31 de dezembro de 2009.
DATA DE ASSINATURA: 04 de Dezembro de 2009.
..............................................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 019
“Altera a redação do art. 110 da Lei Orgânica do Município – Constituição Municipal”.
Art. 1º. O art. 110 da Constituição Municipal passa a vigorar com a redação que segue, acrescido dos seguintes
incisos e parágrafos:
“Art. 110. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual
para todos, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular, nos termos da Lei Federal nº. 9709, de 18 de
novembro de 1998 e das normas constitucionais pertinentes, observado o seguinte:
I- O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto,
aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido;
II- o referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição;
III- a iniciativa popular poderá ser exercida pela apresentação à Câmara, de projeto de lei, subscrito por, no
mínimo 5% (cinco por cento) do eleitorado do município, em lista organizada contendo nome, endereço e o
número do título eleitoral dos signatários.
§ 1º.   Depende de Lei específica:w
I- a instituição e a extinção de autarquia, fundação pública e órgão autônomo;
II- a autorização para criação de subsidiária das entidades mencionadas neste parágrafo e para sua participação
em empresa privada.
§ 2º. A privatização ou desestatização de empresa autárquica de propriedade do Município - DEMAE, prestadora de serviço público de geração de fornecimento de serviço de água e esgoto, nos termos deste artigo,
será submetida a consulta popular através de plebiscito ou referendo, se for o caso, que opinará sobre a sua
aprovação ou não.
Art. 2º.   Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 21 de outubro de 2009, 167º ano
da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Emenda Constitucional nº 004/09 – Autoria de Vários Vereadores)
..............................................................................................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 020
“Revoga as alíneas “b” dos incisos I e II dos artigos 36 e 83 da Constituição Municipal”.
Art. 1º. Ficam revogadas as alíneas “b” dos incisos I e II dos artigos 36 e 83 da Constituição Municipal.
Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 27 de novembro de 2009, 167º
ano da Revolução Liberal, 79º da Revolução de 30.
Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Emenda Constitucional nº 005/09 – Autoria Executivo)
..............................................................................................................................................................
Contrato de Locação nº 029/2009
Locadora: Maria Aparecida Coelho Neves c/ administração da
Imobiliária Boratto Machado Ltda
Locatária: Câmara Municipal de Barbacena
Gabinete: Vereador Carlos Roberto Batista
Início: 15/12/2009
Término: 31/12/2010
Valor: R$550,00(quinhentos e cinqüenta reais) por mês
Local: Praça Eurico Gaspar Dutra, nº 391/201 – Barbacena-MG
..............................................................................................................................................................
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Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Janeiro de 2009.

Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Junho 2009

Compras referentes ao mês de Janeiro de 2009.
Processo

Compras referentes ao mês de Junho de 2009.
Quantidade
Adquirida

Fornecedor

Material / Serviço

Elbio Grossi Dias, Roseli Cordeiro Pereira, Wolney Elias Campos, Mª alicie
de Carvalho e outros, Rosangela Ruffo
Ferreira da Silva, Mª do Carmo Milagres Curcio Tostes, José Ant. de Carvalho Fillardi, Margareth Celina Junqueira, Assessoria Monteiro e Fontes Neg.
Imobiliários Ltda.

Locação de salas para gabinetes dos
Edis, correspondente ao exercício
2009/2012. Contrato em vigor a partir
de 15/01/2009 a 15/01/2010.

Prc0002/09
Disp0002/09

Henrique Maia Buscacio

Locação de garagem para guarnecer
veículo oficial da Câmara Municipal de
Barbacena.

01

Prc0003/09
Compra direta

Ana de Fátima da Silva Carvalho – ME

Fornecimento de Galões de 20l de
Água Mineral e Copos para abastecimento dos setores da Câmara M. de
Barbacena.

576 un copos
180un de
galões

Marcio Carlos Leandro Leandro Máquinas

Assistência Técnica/Manutenção em
equipamentos de informática, incluindo impressoras da Câmara Municipal
de Barbacena.

01

Aquisição de materiais para pintura de
gabinete.

01 rolo de lã
01 trincha
01 lata de
massa de
parede
01 galão de
tinta
10 lixas

Prc0001/09
Lic por item
0001/09

Prc0006/09
Compra direta

Prc0007/09
Compra direta

Nacional Tintas LTDA

10

Valor Total da
Operação
R$ 55.004,16
(cinqüenta cinco
mil quatro reais
e dezeseis centavos)
R$ 720.00
(setecentos e
vinte reais)
R$996,48
(novecentos e
noventa seis
reais e quarenta
oito centavos)
R$ 6.840,00
(seis mio oitocentos e quarenta
reais)

R$ 164,00
(cento e sessenta
quatro reais)

Homologação

14/01/2009

12/012009

20/012009

30/01/2009

30/01/2009

Compras referentes ao mês de Fevereiro de 2009.
Fornecedor

Prc0004/09
Compra direta

Copyuai Comércio de Máquinas LTDA
- ME

Prc0005/09
Disp0003/09

Quant.
Adquirida

Material / Serviço

Comercial Belvedere LTDA

Manutenção especializada nas
copiadoras da Câmara Municipal de
Barbacena.
Fornecimento de Combustível para
o veículo oficial dentro do exercício
2009.

01

2.040lts

Prc0008/09
Compra direta

HDI – Seguros S/A

Renovação do seguro anual do veiculo oficial placa HMN 4528

01

Prc0009/09
Disp0004/09

Lúcia Maria Ferreira e José Pereira de
Carvalho

Locação de salas para gabinete
dos Edis

02

Valor Total da
Operação
R$ 2.880,00
(dois oitocentos e
oitenta reais)
R$ 5.100,00
(cinco mil e cem
reais)
R$ 2.249,03
(dois mil duzentos e quarenta
nove reais e três
centavos)
R$ 14.160,00
(quatorze mil
cento e sessenta
reais)

Homologação
02/02/2009

02/02/2009

Prc0011/09
Compra direta

Rogério Alves Cabral – ME

Prc0012/09

Correia Junior & Souza Informática
LTDA

Prc0021/09
Compra direta

Inox Line Pl. Trof. Homen. Br. LTDA

Confecção de uma placa de aço inox
40x30

01un

R$ 486,00
(quatrocentos
e oitenta seis
reais)

26/06/2009

Prc0022/09
Compra direta

J.M.D.Materiais elétricos LTDA

Aquisição de lâmpadas e componentes
elétricos para reposição e substituição
na CMB

25 lamp. Fluorescentes 40w
06 lamp. Mini
spot 60w
01 fita isolante
04 reatores
2x40w

R$ 174,80
(cento e setenta
quatro reais e
oitenta centavos)

26/06/2009

Prc0023/09
Compra direta

Floricultura J.E. Silva LTDA - ME

Confecção de arranjos florais e buquets

04 arranjos
03 buquets

R$ 435,00 (quatrocentos e trinta
cinco reais)

30/06/2009

Prc0024/09
Compra direta

Centro gráfico e editora LTDA

Confecção de convites para solenidade

200un

R$ 302,19
(trezentos e dois
reais e dezenove
centavos)

30/06/2009

Prc0025/09
Compra direta

Macieira e Bastos LTDA - ME

Aquisição de material de consumo –
Resma de papel A4 e Of.2

03 cxs A4
03 cxs Of.2

R$ 792,00 (setecentos e noventa
dois reais)

30/06/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Julho 2009

Valor Total da
Operação

Processo

Fornecedor

Material / Serviço

Prc0026/09
Compra direta

Armazém União LTDA

Lata de tinta 18lts

Prc0027/09
Compra direta

Inox line Pl. trof. Méd. br.
LTDA

Confecção de uma placa de aço inox
30x20

Prc0029/09
Compra direta

Distrivisa LTDA

Aquisição de peças para reposição
e substituição na Copiadora Ricoh
(xérox)

Prc0030/09
Compra direta

Distrivisa LTDA

Prc0031/09
Compra direta

Distrivisa LTDA

Aquisição de peças para reposição
e substituição na copiadora Sharp
(xérox)
Aquisição de peças para reposição
e substituição na copiadora Sharp
(xérox)

Quant.
Adquirida

Valor Total da
Operação
R$ 75,10 (setenta cinco
reais e dez centavos)

01un

Homologação
03/072009

01un

R$ 267,00 (duzentos e
sessenta sete reais)

30/07/2009

17 peças

R$ 1.079,86 (mil e setenta nove reais e oitenta
seis centavos)

28/07/2009

R$ 321,50 (trezentos e
vinte um reais e cinqüenta
centavos)
R$ 181,50 (cento e oitenta um reais e cinqüenta
centavos)

07 peças
05 pecas

28/07/2009
28/07/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Agosto 2009

28/02/2009

Compras referentes ao mês de Agosto de 2009.

Compras referentes ao mês de Abril de 2009.
Fornecedor

Homologação

Material / Serviço

19/02/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Abril 2009

Processo

Valor Total da
Operação

Fornecedor

Compras referentes ao mês de Julho de 2009.

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Fevereiro 2009

Processo

Quant.
Adquirida

Processo

Material / Serviço

Quant.
Adquirida

Homologação

Aquisição de peças para reposição dos computadores deste
Legislativo

01 gravador cd/dvd
02 HD
01 processador
02 placa mãe
01 fonte ATX
02 memória DDR

R$ 1.253,00
(mil duzentos e
cinqüenta três
reais)

12/04/2009

Recarga de Tonner em cartucho
impressora a laser da Câmara
Municipal – marca samsung
ML2010

03

R$ 210,00
(duzentos e dez
reais)

29/04/2009

Processo

Fornecedor

Quant.
Adquirida

Material / Serviço

Valor Total da
Operação

Homologação

Prc0032/09
Compra direta

Floricultura J.E. Silva LTDA

Confecção de arranjos florais e buquets para solenidade

04 arranjos
02 buquets

R$ 395,00 (trezentos e noventa
cinco reais)

18/08/2009

Prc0033/09
Compra direta

Centro Gráfico e Editora LTDA

Confecção de convites para solenidade

400un

R$ 420,00
(quatrocentos e
vinte reais)

13/08/2009

Prc0034/09
Compra direta

Floricultura J.E. Silva LTDA

Confecção de arranjos florais e buquets para solenidade

04 arranjos
03 buquets

R$ 435,00 (quatrocentos e trinta
cinco reais)

13/08/2009

Prc0035/09
Compra direta

Centro Gráfico e Editora LTDA

Confecção de convites para solenidade

400un

R$ 410,00
(quatrocentos e
dez reais)

18/08/2009

Prc0036/09
Compra direta

Correia Junior & Souza Inf. LTDA

Recarga de cartucho das Impressoras Samsung ML2010 e Lexmark
5200

02 recargas Lexmark
5200
06 recargas Samsung
2010

R$ 660,00
(seiscentos e
sessenta reais)

27/08/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Maio 2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Agosto 2009

Compras referentes ao mês de Maio de 2009.

Compras referentes ao mês de Agosto de 2009.

Quant.
Adquirida

Processo

Fornecedor

Prc0013/09
Compra direta

Inox Line – placa, troféus, medalhas
e brindes LTDA

Placa de aço inox 40x30

01un

Prc0014/09
Compra direta

Centro Gráfico e Editora LTDA

500 convites

500un

Prc0015/09
Compra direta

J.Dias Moreira

Tábua de Pinus e Caibro de Eucalipto

05 tábuas de Pino
02 Caibros

Prc0016/09
Compra direta

Sérgio Extintores LTDA

Teste hidrostático e Recarga
em 04 extintores de incêndio
da CMB

02 extintores 10lts
02 extintores 10kgs
04 teste hidrostático

Prc0017/09
Compra direta

Floricultura J.E. Silva LTDA – ME

Material / Serviço

Confecção de 04 arranjos florais
e 02 buquets de flores.

04 arranjos florais
02 buquets

Valor Total da
Operação
R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta seis reais)
R$ 452,10 (quatrocentos e cinqüenta dois reais
e dez centavos)
R$ 195,00 (cento
e noventa cinco
reais)

Homologação

Processo

06/05/2009

Prc0037/09
Compra direta

Inox Line Pl. Tr. Méd. Br. LTDA – ME

Placa de aço inox 40x30

Prc0038/09
Compra direta

Correia Junior & Souza LTDA

Recarga de Tonner para Copiador
Ricoh (xérox)

06/052009

12/05/2009

18/05/2009

R$ 395,00 (trezentos e noventa
cinco reais)

18/05/2009

Compras referentes ao mês de Junho de 2009.

28/08/2009

03un

R$ 357,00 (trezentos e
cinqüenta sete reais)

27/08/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Setembro 2009

Quant.
Adquirida

Valor Total da
Operação

Homologação

Processo

Fornecedor

Material / Serviço

Prc0039/09
Compra direta

Multifuncional Macieira e Bastos LTDA

Resma de Papel A4 e Papel
Of.2

20 A4
20Of2

R$ 534,00 (quinhentos e
trinta quatro reais)

Prc0040/09
Compra direta

Tabacaria e papelaria Minas Gerais
LTDA

Fitas Cassete

50un

R$ 180,00 (cento e oitenta
reais)

08/09/2009

Prc0041/09
Dispensa de
Lic. 005/09

IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal

Concurso Público

01

R$ 1,00(Um real)

01/09/2009
(Ratificação)

04/09/2009

Pneu ( serv. De alinhamento e
Balanciamento)

01un

10/09/2009

01

R$ 28.720,02
(vinte oito mil
setecentos e
vinte reais e dois
centavos)

R$ 380,00 (trezentos e
oitenta reais) Pneu
R$ 63,00 (serviços)
R$ 443,00 (quatrocentos e
quarenta três reais)

30/06/2009

Prc0043/09
Compra direta

Vigiani e Vigiani LTDA

Placa PCI 10x100

01un

R$ 21,00 (vinte um reais)

10/09/2009

Serviços de Revisão e troca de peças
para manutenção do veículo oficial
placa HMN 4528

25 peças
07 serviços mecânicos

R$ 1.278,38
(mil duzentos
e setenta oito
reais e trinta oito
centavos).

23/06/2009

Aquisição de peças de computadores
para reposição dos computadores
deste Legislativo

02 Fonte ATX
02 Gravadores CD/
DVD
02 Memória DDR
02 HD 160
02 Baterias seladas

R$ 917,00
(novecentos e
dezesete reais)

Aquisição de materiais hidráulicos
para manutenção hidráulica deste
Legislativo

1/2kg de Prego
01 veda rosca
01 Boia plast.
07 joelhos PVC
02 luvas mista
05 tubos de PVC
20 abraçadeiras

Academia de Gestão Pública S/A

Locação de uso de Programa de computadores (software para Câmara Municipal de Barbacena exercício 09)

Casa Paes LTDA

R$ 486,00 (quatrocentos
e oitenta reais)

Racing pneus LTDA

Prc0010/09
Tomada preço
0001/09

Prc0020/09
Compra direta

01un

Prc0042/09
Compra direta

Material / Serviço

Rogério Alves Magno Cabral
- ME

Homologação

Homologação

Fornecedor

Prc0019/09
Compra direta

Valor Total da
Operação

Valor Total da
Operação

Processo

APEC Veículos S/A

Quant.
Adquirida

Material / Serviço

Compras referentes ao mês de Setembro de 2009.

R$ 132,00 (cento
e trinta dois reais)

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Junho 2009

Prc0018/09
Compra direta

Fornecedor

Quant.
Adquirida

R$ 49,80
(quarenta nove
reais e oitenta
centavos).

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Setembro 2009
Compras referentes ao mês de Setembro de 2009.
Processo

30/06/2009

23/06/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................

Fornecedor

Material / Serviço

Quant.
Adquirida

Valor Total da
Operação

Homologação

Prc0044/09
Compra direta

Moises Fotografias LTDA

Revelações fotográficas

45 un

Prc0045/09
Compra direta

Inox Line Pl. Tr. Hom. Br. LTDA

Placa de aço inox 40x30

01un

Prc0046/09
Compra direta

Centro Gráfico e Editora LTDA

Confecção de convites para solenidade

400un

R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais)

25/09/2009

Floricultura J.E. Silva LTDA – ME

Confecção de arranjos florais e buquets

04 arranjos
02 buquets

R$ 395,00 (trezentos
e noventa cinco reais)

28/09/2009

Prc0047/09
Compra direta

R$ 22,00(vinte dois
reais)
R$ 486,00 (quatrocentos e oitenta seis
reais)

21/09/2009
28/09/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................

30 de DEZEMBRO de 2009 - Ano XVII - Nº 429
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA,
ESGOTO E LIMPEZA URBANA - DEMAE

Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº. 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Outubro 2009.
Compras referentes ao mês de Outubro de 2009.
Quant.
Adquirida

Valor Total da
Operação

Homologação

50 fotos

R$ 450,00 (quatrocentos e cinqüenta
reais).

02/10/2009

Material de escritório.

33 itens.

R$ 11.422,22
(onze mil quatrocentos e vinte dois
reais e vinte dois
centavos).

28/10/2009

Centro Gráfico e Editora Ltda.

500un Guia de andamento
500un Capa aut proj lei
500un Capa requerimento
500un Capa auto suplementar
200un Capa proj lei
200un Capa proc com. Esp
200un Capa indicação
1000 Cartão de protocolo cerimonial

3600un

R$ 1.227,81(um
mil duzentos e vinte
sete reais e oitenta
um centavos).

29/102009

Kampala Supermercados Ltda.

Gêneros alimentícios e material de
limpeza.

18 itens

R$ 2.580,26(dois
mil quinhentos e
oitenta reais e vinte
seis centavos).

29/10/2009P

Processo

Fornecedor

Material / Serviço

PRC 048/09
Compra Direta

Germini e Araújo Com. De Artigos
Fotográficos Ltda.

Reportagem fotográfica digital, ampliação de 50 fotos 10x15, CD com
todas as fotos.

PRC 049/09
Licitação por
item/Carta
convite nº.
01/09

Moura e Moura Inf. e Emp. Comerciais Ltda.
Túlio Otávio de Araújo Lima Filho
& Cia. Ltda.

PRC 050/09
Compra Direta

PRC 051/09
Compra Direta

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Novembro 2009
Compras referentes ao mês de Novembro de 2009.
Processo

Fornecedor

Material / Serviço

Quant.
Adquirida

Valor Total da
Operação

Homologação

PRC0052/09
Compra Direta

Apec Veículos S/A

Manutenção do veiculo oficial, Pólo
Sedan placa HMN 4528

Serviços
Filtro e Gás
R134A – 100gr

R$ 365,55 (trezentos e
sessenta cinco reais e cinqüenta cinco centavos)

17/11/2009

PRC0054/09
Compra Direta

Tabacaria e Papelaria Minas
Gerais LTDA EPP

Aquisição Fitas Cassetes para gravação das reuniões dos Edis

30 unds

R$ 160,50 (Cento e
seis reais e cinqüenta
centavos)

19/11/2009

PRC0056/09
Compra Direta

Marcio Carlos Leandro Leandro Maquinas

Manutenção no aparelho de Fax

Lubrificação,
regulagem e
revisão geral

R$ 140,00 (cento e
quarenta reais)

30/11/2009

Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal de Barbacena
..................................................................................................................................................................................................................................................

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
BALANÇO GERAL PARA PUBLICAÇÃO

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS
BALANÇO GERAL PARA PUBLICAÇÃO

BALANÇO GERAL PARA PUBLICAÇÃO
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CULTURA

Cefec apresenta seu 16° Espetáculo de Dança
O espetáculo foi baseado na história da música popular brasileira, sua miscigenação e sua diversidade

A

Prefeitura de Barbacena, por meio
da Fundação Municipal de Cultura - Fundac e do Centro Ferroviário de Cultura - Cefec,
apresentou nas noites
dos dias 12 e 13 de dezembro, no cine-teatro
da Escola Preparatória
de Cadetes do Ar - Epcar,
o seu 16° Espetáculo de
Dança. A pesquisa para a
elaboração do espetáculo foi baseada na história
da música popular brasileira, sua miscigenação
e sua diversidade. Tendo
como mote a riqueza musical do país, o espetáculo foi chamado de Dança
Brasil e trouxe para o palco diversas coreografias
elaboradas pelos profes-

sores do Cefec e executadas por seus alunos.
O espetáculo é mais
uma das atividades culturais realizadas dentro
da programação de apresentações de final de ano
e possui grande prestígio
por ser uma das maiores
manifestações da dança
em todos os seus estilos
na cidade, revelando novos talentos e fomentando sua prática.
O ingresso para assistir ao espetáculo foi a
doação de um brinquedo. Toda a arrecadação
foi distribuída no projeto
Canto e Dança, realizado
no dia 15, no palco montado no Jardim Municipal, e que também reuniu
centenas de pessoas.

Todas as coreografias criadas
foram baseadas no repertório da
música popular brasileira

SAÚDE

Demasp prioriza ações voltadas para a prevenção

A

prevenção foi o
foco principal das
ações promovidas
na área da saúde pela Prefeitura de Barbacena, por
meio do Centro de Aconselhamento e Testagem
- CTA - do Departamento
Municipal de Saúde Pública - Demasp. Desde o
início do ano, foram promovidos mutirões contra
a dengue, ações de odontologia preventiva e mutirão de cardiologia. Além
disso, programas específicos para a prevenção de
doenças renais e até tratamento contra o tabagismo estão na agenda
de trabalhos do Demasp.
A mais recente ação de
mobilização da opinião
pública aconteceu no dia
1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à Aids. As
atividades contaram com
a parceria da Associação
Barbacenense de Ação
contra a Aids - Abaa.
Folderes com dicas de

prevenção e mais de 2 mil
preservativos foram distribuídos em várias regiões da cidade.
“Viver com Aids é possível, com o preconceito
não!”. Esse foi o tema principal das comemorações
que procuraram estimular também a honestidade no diagnóstico, encorajando a revelação da
condição de soropositivo
entre pares. O diretor do
Demasp, Edson Rezende
esteve no Jardim Municipal, onde acompanhou
pessoalmente o trabalho
das equipes.
Ações permanentes
Os trabalhos que visam à promoção da saúde, também são desenvolvidos durante todo o
ano, através de palestras
em empresas, em escolas
e para a comunidade e assim como durante ampla
ação no carnaval.

zado na rua José Francisco Paes, no bairro Vilela.
Combate ao Câncer

Vários panfletos educativos foram distribuídos por toda a cidade no Dia de Combate à Aids

CTA dá suporte a
portadores do HIV
Barbacena tem hoje
em funcionamento o programa de DST/HIV AIDS
que controla e dá assistência a 160 pacientes
portadores de HIV, sendo

145 deles com Aids, em
uso regular de antivirais.
Além de participarem das consultas regulares, os pacientes fazem,
a cada 6 meses, um exame de estadiamento, de
controle da carga viral e
do status imunitário. Tem

ainda o Centro de Aconselhamento e Testagem,
que acolhe aqueles que
desejam conhecer seu
estado sorológico para o
HIV, Hepatites Virais e Sífilis. O CTA funciona das 8h
às 17h, no Centro de Especialidades Médicas, locali-

Para outra mobilização
- Dia Nacional de Combate ao Câncer - o Demasp
promoveu no dia 26 de
novembro, uma ação de
conscientização no centro
da cidade. Uma tenda foi
montada no Jardim Municipal com cartazes educativos e com a presença
de profissionais que, além
de distribuírem panfletos
com as mais variadas informações, também conversaram com as pessoas
dando melhores esclarecimentos. “Promovemos
esse evento na praça porque assim conseguimos
atingir um número maior
de pessoas, que passam
a ser multiplicadoras das
informações. A prevenção
foi o foco dessa mobilização”, comentou Edson Rezende, diretor do Demasp.

