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17.399 candidatos

O maior concurso já realizado em Barbacena
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Dois barbacenenses na fase final das

Olimpíadas de Língua Portuguesa
Gabriel Batista da Silva, do 9º ano da Escola Municipal Crispim
Bias Fortes, localizada no distrito de São Sebastião dos Torres, e Milena Silva e Souza, do 6 º ano da Escola Municipal Embaixador Martim Francisco, situada no Caic, foram classificados para a fase final
das Olimpíadas de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”. Ele, na
categoria Crônica e ela, na categoria Poema.
O aluno Gabriel e sua professora Maria Inês Resende estiveram
em Curitiba, de 03 a 06 de novembro, participando da etapa que o
classificou para a final. Já Milena e a professora Regina Maria de Oliveira Beck foram a Fortaleza, de 08 a 10 deste mês, de onde trouxeram na bagagem a classificação para a última fase.
Ambos os estudantes participarão da fase final que acontecerá em
Brasília, no final deste mês. Cinco dos 38 finalistas de cada categoria serão declarados vencedores e a premiação será um computador e
impressora para cada um, além de trazerem para suas escolas 10 computadores, impressoras e livros para a biblioteca. As professoras também recebem a mesma premiação do aluno.

Terra de encantos
De arraial a vila
De vila a cidade
Surgiu Barbacena
Para nossa felicidade.
Um pedacinho de Minas
Na serra da Mantiqueira
Seu povo é hospitaleiro
Gente simples da terra mineira.
Tem fama de “Terra dos Loucos”
Esse fato vou explicar
Os loucos que aqui vieram
Vieram para se curar.
Por causa do clima frio
Por estar entre montanhas
Tem cultivo de flores e rosas
Outra fama que a cidade ganha.
“Cidade das Rosas”
De flores, muitas flores bonitas
Tem uma festa famosa
Que atrai muitos turistas.
Têm loucos que gostam de voar
Estão todos na EPCAR
Têm loucos pela política
Ah! Desses nem é bom falar!
Minha terra ainda tem pássaros
Hoje ouvi cantar
O trem ainda passa na serra
Como é lindo esse lugar!
Não tem ondas beijando a areia
Nem lua beijando o mar
Mas tem rios e cachoeiras
Para gente desfrutar.
Tem museus, tradição e história
Escolas têm de montão
Igrejas barrocas aumentam a fé
Desse povo bonachão.
Tem a padroeira da cidade
A quem pedimos com fé e devoção
Abençoai a todos, Senhora da Piedade,
Os loucos por essa terra, a terra do meu coração.
Milena Silva e Souza - aluna do 6º ano

Milena Silva e Souza e
sua professora Regina
Maria de Oliveira Beck

Gabriel Batista da Silva
com a professora
Maria Inês Resende

A quadra
velha
Aqui no lugar onde vivo não tem cinema, “lanhouse”,
discoteca... Aqui tem cavalo, rio, cachoeira, gente que conta histórias... E acima de tudo: aqui tem uma quadra. Uma
quadra velha. Velha e pequena (só tem espaço para seis jogadores de cada lado). Uma quadra velha e pequena onde
cabe inteira a nossa jovem e imensa alegria.
Ali a bola rola, enrola, rebola, embola, salta, samba, sapateia... Ali vale tocar a bola de chuteira, de chinelo ou de
pé no chão. Ali vale jogar menino, menina, velho, magrela e gordão. Vale entrar de sola, de carrinho e até de bicão.
Vale arrebentar o joelho, arrancar a ponta do dedão... Tem
gol contra, bola murcha e bola fora.
O que importa é que quando a bola rola na quadra velha: o mundo para. As árvores e as casas espiam. As pessoas que passam pela estrada de terra não resistem, param, assoviam, batem palmas. Os moleques perdem a hora que se
perde no tempo. Cada pai vê em seu filho o grande craque e
sonha com seu menino na seleção. Quem sabe 2014...
Ali na quadra velha e pequena adormece a tristeza, o cansaço, a desilusão... Ali os homens se esquecem
dos calos, das dívidas, das dores... Ali os meninos são
magos, são livres, são pássaros: transcendem, voam...
Ali não tem zero, não tem senão. Só tem bola no chão.

Ali eles são uma bandeira verde e amarela hasteada no
sertão.
Isso até que chega a noite escura e sombria. Ela,
vestida de negro, faz arriar o sonho, despe a fantasia,
cala a poesia.
Amanhã tem trabalho, tem escola. Dói o calo, o joelho
incha, o moleque chora. E, a quadra fica de fato velha e pequena. Fica ali, triste, silenciosa, no escuro. Fica ali a espera de que os meninos voltem logo e ressuscitem nela o
momento mágico.
Gabriel Batista da Silva - Aluno do 9º ano
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Concurso: 17.399 candidatos inscritos
Nada menos do que 17.399 pessoas fizeram inscrição no concurso público para preenchimento de cargos na Prefeitura e no Demasp. Trata-se do
maior concurso já realizado em Barbacena. O prazo para os candidatos se
inscreverem terminou no dia 18 e o concurso está confirmado para o dia 5
de dezembro, domingo, com as provas relativas aos cargos de nível médio
acontecendo pela manhã e as provas dos cargos de nível superior e nível
fundamental na parte da tarde.
O concurso está disponibilizando 412 vagas para diversos cargos técnicos, administrativos e operacionais na Prefeitura e no Departamento Muni-

cipal de Saúde Pública. Destaque para Agente Administrativo, com 53 vagas na Prefeitura e 30 vagas no Demasp, e Professor P-1, com 100 vagas
no âmbito da Secretaria de Educação.
Entre os 17.399 candidatos inscritos, a maioria fez opção pelos cargos
de nível médio, com 10.851 inscrições. Os cargos de nível superior tiveram
6.419 candidatos e para o cargo de coveiro, único com escolaridade de nível fundamental, o número de inscritos é de 129 para apenas três vagas.
Veja a seguir a relação de candidatos por vaga para todos os cargos, na
Prefeitura e no Demasp.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - DEMASP

Nível Superior
Cargo
Advogado

Inscritos
1059

Vagas Cand./Vaga
9
117,667

Nível Superior
Cargo
Assistente Social

Inscritos
130

Vagas
3

Cand./Vaga
43,333

Cirurgião Dentista

123

1

123,000

Cirurgião Dentista Bucomaxilofacial

11

1

11,000

Contador

15

1

15,000

1520

6

253,333

17

1

17,000

251

2

125,500

Médico (Alergologista)

3

1

3,000

Médico (Angiologista)

1

2

0,500

Advogado (Vagas - Deficientes)

7

1

7,000

Analista de Trânsito

1

1

1,000

78

2

39,000

248

3

82,667

Contador

25

1

25,000

Engenheiro Agrimensor

20

1

20,000

Engenheiro Civil

67

3

22,333

Fiscal de Rendas

122

4

30,500

Nutricionista

205

1

205,000

Professor P5 - Ciências

100

2

50,000

Médico (Cardiologista)

2

3

0,667

Professor P5 - Educação Física

285

3

95,000

Médico (Dermatologista)

5

1

5,000

Professor P5 - Geografia

143

2

71,500

Médico (Endocrinologista)

5

2

2,500

Professor P5 - História

264

4

66,000

Médico (Gastroenterologista)

4

1

4,000

Médico (Ginecologista)

3

3

1,000

Médico (Hematologista)

1

1

1,000

Médico (Mastologista)

2

1

2,000

30

3

10,000

Médico (Nefrologista)

3

1

3,000

Médico (Neurologista)

2

3

0,667

Médico (Oftalmologista)

10

2

5,000

Médico (Oncologista)

3

1

3,000

Médico (Ortopedista)

5

4

1,250

Médico (Otorrinolaringologista)

5

2

2,500

10

3

3,333

Médico (Pneumologista)

3

1

3,000

Médico (Psiquiatra)

3

1

3,000

Médico (Radiologista)

4

2

2,000

Médico (Reumatologista)

3

1

3,000

Médico (Urologista)

3

2

1,500

Médico Veterinário

49

1

49,000

256

2

128,000

2482

59

42,067

Inscritos
595

Vagas
27

Arquiteto
Assistente Social

Professor P5 - Inglês

84

3

28,000

307

5

61,400

5

1

5,000

206

3

68,667

93

1

93,000

Técnico em Educação - Orientação

192

3

64,000

Técnico em Educação - Supervisão

342

3

114,000

Tecnólogo em Laticínios

25

1

25,000

Veterinário

59

1

59,000

3937

58

67,879

Professor P5 - Língua Portuguesa
Professor P5 - Língua Portuguesa (Vagas - Deficientes)
Professor P5 - Matemática
Psicólogo

Total (Nível Superior)  
Nível Médio
Cargo
Agente Administrativo

Inscritos
4085

Agente Administrativo (Vagas - Deficientes)

Vagas Cand./Vaga
48
85,104

Enfermeiro
Enfermeiro (Vagas - Deficientes)
Farmacêutico

Médico (Médico Regulador)

Médico (Pediatra)

78

5

15,600

1004

27

37,185

4

3

1,333

Desenhista Projetista

55

1

55,000

Fiscal de Obras

89

4

22,250

1

1

1,000

87

4

21,750

1099

18

61,056

8

2

4,000

1396

90

15,511

8

10

0,800

925

16

57,813

9

2

4,500

Técnico Agrícola

51

1

51,000

Agente de Saúde (Vagas - Deficientes)

Técnico em Edificações

25

1

25,000

Auxiliar de Saúde Bucal

233

38,300

Técnico em Enfermagem

Agente de Trânsito e Transporte
Agente de Trânsito e Transporte (Vagas - Deficientes)

Fiscal de Obras (Vagas - Deficientes)
Fiscal de Posturas
Guarda Municipal GM-1
Guarda Municipal GM-1 (Vagas - Deficientes)
Professor P1
Professor P1 (Vagas - Deficientes)
Secretário Escolar
Secretário Escolar (Vagas - Deficientes)

Total (Nível Médio)  

8924

Total (Nível Superior)  
Nível Médio
Cargo
Agente Administrativo
Agente Administrativo (Vagas - Deficientes)

Inscritos
129
Total (Nível Fundamental Completo)  

129

Total Geral do Concurso para a Prefeitura de Barbacena  

12990

Vagas Cand./Vaga
3
43,000

Cand./Vaga
22,037

3

3

1,000

131

6

21,833

2

1

2,000

37

3

12,333

1053

13

81,000

8

2

4,000

Técnico em Laboratório

58

3

19,333

Técnico em Radiologia

40

1

40,000

Agente de Saúde

Técnico em Enfermagem (Vagas - Deficientes)

Nível Fundamental Completo
Cargo
Coveiro

Psicólogo

3

43,000

Total (Nível Médio)  

1927

59

32,661

294

44,183

Total Geral do Concurso para o Demasp  

4409

118

37,050
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Fazenda do Registro Velho

Acordo garante medidas para

Um importante passo foi dado no sentido de se viabilizar a preservação de um
dos mais importantes patrimônios históricos de Minas Gerais. Em reunião realizada na sede da Promotoria de Justiça de
Defesa do Patrimônio Cultural de Barbacena, com a presença da prefeita Danuza Bias Fortes e proprietários da Fazenda do Registro Velho, e ainda de representantes da Fundação Municipal de Cultura
de Barbacena e do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional (Iphan), foi
firmado um acordo para adoção de medidas emergenciais com vistas a garantir a integridade estrutural da construção
da Fazenda, que data do início do século XVIII e é tombada nos níveis federal
e municipal, constituindo-se em uma dos
mais importantes construções históricas
do Estado.
Na reunião, convocada pelos Ministérios Públicos Estadual e Federal, a Prefeitura de Barbacena e a Fundac comprometeram-se a executar, em 30 dias, o escoramento e lonamento da edificação, bem
como todas as demais providências para
se evitar a ruína do imóvel.
O Escritório Técnico do Iphan de São
João Del Rei e o Setor Técnico do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)
vão orientar e acompanhar a execução das
medidas.
Na ocasião, a prefeita Danuza Bias
Fortes informou que há interesse da municipalidade em receber o imóvel como doação, conforme oferecido pelos proprietários, desde que atendida a legislação vigente. O assunto foi encaminhado ao setor jurídico do município para análise.
Os Ministérios Públicos Estadual e Federal acompanharão o cumprimento das
obrigações e adotarão as demais medidas
cabíveis para viabilizar o posterior restauro do imóvel.

O imóvel data do início do século
XVIII e é tombado nos níveis
federal e municipal

Barbacena selecionada para receber

obras do PAC 2
Portaria publicada no dia 17, no
Diário Oficial da União, traz o resultado da seleção do Programa de
Aceleração do Crescimento 2 (PAC
2) para municípios integrantes do
Grupo 1. São 1.258 obras e projetos, que somam R$ 11,80 bilhões
de recursos da União e R$ 5,46 bilhões de financiamento com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), totalizando R$ 17,25 bilhões a serem
aplicados nos municípios selecionados em todo o Brasil.
Barbacena foi contemplada com

quatro projetos que totalizam um
investimento de R$ 8.951.000,00.
Os recursos serão para ampliação
do sistema de esgotamento sanitário, elaboração do plano municipal
de saneamento básico, elaboração
de projetos para estabilização de encostas e elaboração do plano municipal de redução de riscos.
Esta é a primeira seleção de
empreendimentos de infraestrutura do PAC 2 e corresponde a aproximadamente metade dos recursos
disponíveis. O processo é uma realização conjunta do governo federal, das prefeituras e dos governos

estaduais, por meio de cartas-consulta, de prioridade para propostas
enquadradas, análise de propostas
e entrevistas técnicas. Além dos R$
8.951.000,00 relativos ao PAC 2, o
município de Barbacena está sendo
contemplado também com obras do
PAC 1, num montante de aproximadamente R$ 6.000.000,00. Quatro bairros serão beneficiados com
serviços de infraestrutura urbana,
saneamento básico e habitação. No
bairro Nove de Março as obras já
estão em andamento. Os outros três
bairros são Santa Maria, Guarani e
Nova Cidade.

Revitalização no bairro Pontilhão
Depois de revitalizar os canteiros da avenida
Governador Bias Fortes, próximos ao Terminal
Rodoviário, a Secretaria de Agricultura, Pecuária
e Abastecimento esteve com suas atividades concentradas nos canteiros do Pontilhão. Mais de 1500
mudas entre lírio amarelo, hibisco, ageratum, sálvia e vinca foram plantadas. Todas as mudas utilizadas são cultivadas no Horto Municipal que estava com uma produção de mais de 40 mudas de vários tipos de plantas.

26 de NOVEMBRO de 2010 - Ano XVIII - Nº 447
CAPÍTULO III
DO CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 16 O Conselho Municipal de Turismo, criado pela Lei Municipal nº 3.617, de 14 de julho de 2000, alterada
pela Lei nº 3.875, de 23 de setembro de 2005, alterada pela Lei Delegada nº 28, de 30 de março de 2009,
tem seu funcionamento e condições operacionais conforme seu regimento interno.
Art. 17 Cabe ao Conselho Municipal de Turismo, órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo, criar
condições para o incremento e o desenvolvimento da atividade turística no município, seguindo os parâmetros
estabelecidos no capítulo II, seção I e II desta Lei.
CAPITULO IV
DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO – FUMTUR
Art. 18 O Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, criado pelo Decreto-Lei nº 3.618, de 14 de julho de 2000,
tem seu funcionamento e condições operacionais conforme seu regimento interno.
Art. 19 O FUMTUR tem por objeto ser instrumento de suporte e apoio financeiro para a implantação e manutenção dos projetos e programas relacionados ao turismo.

PODER EXECUTIVO
LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.294
“Dispõe sobre a elaboração da Política Municipal do Turismo de Barbacena e dá outras providencias”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º Esta Lei estabelece a elaboração da Política Municipal de Turismo do município de Barbacena, integrando-se à Política Federal e Estadual de Turismo proporcionando as condições para a sua implementação.
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se turismo as atividades realizadas por pessoas físicas durante viagens
e estadas em lugares diferentes do seu entorno habitual, por um período inferior a 1 (um) ano, com finalidade
de lazer, negócios ou outras.
Parágrafo único. As viagens e estadas de que trata o caput deste artigo devem gerar movimentação econômica,
trabalho, emprego, renda e receitas públicas, constituindo-se instrumento de desenvolvimento econômico e
social, promoção e diversidade cultural e preservação da biodiversidade.
Art. 3º Caberá ao Município de Barbacena estabelecer a Política Municipal de Turismo através do planejamento,
fomento, regulamentação, coordenação e fiscalização da atividade turística, bem como fomentar o intercâmbio
de ações conjuntas com outros municípios circunvizinhos e/ou próximos visando o desenvolvimento integrado
da atividade turística da Região do Campo das Vertentes.
Parágrafo único. Caberá ainda ao município de Barbacena, incentivar a participação da iniciativa privada, associações comunitárias, entidades representativas e outros órgãos constituídos de participação, a fim de integrarem a implementação desta Política Municipal de Turismo em Barbacena.
Art. 4º Caberá à Empresa Municipal de Turismo de Barbacena - CENATUR, mediante apoio técnico, logístico e
financeiro a coordenação desta Política Municipal de Turismo.
Parágrafo único. Caberá ainda ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, apoiar o desenvolvimento turístico
do município de Barbacena em conjunto com as ações da Empresa Municipal de Turismo de Barbacena –
CENATUR.
CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL E DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
SEÇÃO I
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 5º A Política Municipal de Turismo é regida por um conjunto de normas e em consonância com a Lei Federal
nº 11.771, de 17 de setembro de 2008, e demais dispositivos Estadual e Municipal no que couber.
Parágrafo único. A Política Municipal de Turismo, obedecerá aos princípios constitucionais, da livre iniciativa, da
descentralização, da regionalização e do desenvolvimento econômico-social justo e sustentável.
Art. 6º A Política Municipal de Turismo tem por objetivos:
I - Realizar estudo visando à ordenação do espaço turístico;
II - Promover o turismo de forma que venha fomentar o entendimento e o respeito dos visitantes pelos valores,
costumes, tradições e crenças culturais da comunidade local;
III - Assegurar aos munícipes, turistas e visitantes o livre acesso à informação sobre as áreas públicas e privadas
de recreação;
IV - preservar a identidade cultural das comunidades e populações tradicionais eventualmente afetadas pela
atividade turística;
V - propiciar a prática de turismo sustentável nas áreas naturais, promovendo a atividade como veículo de
educação e interpretação ambiental e incentivando a adoção de condutas e práticas de mínimo impacto compatíveis com a conservação do meio ambiente natural;
VI - facilitar a compreensão da atividade turística por parte da comunidade quanto a importância do turismo
para a economia local;
VII - fomentar a atividade educacional nas suas diversas formas, no sentido de demonstrar a importância do
turismo local para o município como fonte geradora de emprego e renda;
VIII - realizar, implementar e atualizar o Inventário da Oferta Turística conforme metodologia do Ministério do
Turismo do Brasil;
IX - Coordenar a elaboração do Calendário Anual de Eventos Turísticos;
X - Criar o Programa de Marketing turístico-cultural;
XI - Promover o intercâmbio com entidades regionais, estaduais, nacionais e estrangeiras vinculadas direta ou
indiretamente ao turismo com o objetivo de articular a execução e a promoção da atividade turística;
XII - Planejar e implantar centro de informação, apoio e recepção turística;
XIII - Instituir a sinalização turística;
XIV - Desenvolver projetos para o incremento e desenvolvimento da atividade turística que venham a proporcionar a geração de emprego e renda.
SEÇÃO II
DO PLANO MUNICIPAL DE TURISMO
Art. 7º O Plano Municipal de Turismo será elaborado pela Empresa Municipal de Turismo de Barbacena em
conjunto com o Conselho Municipal de Turismo, ouvindo os segmentos públicos e privados interessados e
sancionado pelo Poder Público Municipal.
Parágrafo único. O Plano mencionado no caput deste artigo vigerá por 02 (dois) anos após a sua aprovação pelo
Conselho Municipal de Turismo e sancionado pelo Poder Público Municipal.
Art. 8º O Plano Municipal de Turismo dirigirá a estruturação do Programa de Marketing para o setor turísticocultural referido no art. 6º, X, desta Lei, sob a orientação e coordenação da Empresa Municipal de Turismo
de Barbacena – CENATUR, em conjunto com a Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC, contando com a
colaboração da iniciativa privada, associações comunitárias, entidades representativas e outros órgãos constituídos de participação.
Parágrafo único. O Programa mencionado no caput deste artigo vigerá por 02 (dois) anos após a sua aprovação
pelo Conselho Municipal de Turismo.
Art. 9º Promover a celebração de convênios com o intuito da promoção do intercâmbio com entidades vinculadas direta ou indiretamente com a atividade turística.
Art. 10 Coordenar o centro de informação, apoio e recepção ao turista para a divulgação turístico-cultural
municipal, mediante regras traçadas em regulamento próprio.
Parágrafo único. À Empresa Municipal de Turismo de Barbacena em parceria com a Fundação Municipal de
Cultura arcará com as despesas financeiras para a manutenção e funcionamento do centro de informação,
apoio e recepção ao turista.
Art. 11 Implantar, promover e manter a sinalização turística de caráter educativo e, quando necessário, restritivo, utilizando linguagem visual padronizada
nacionalmente, seguindo as orientações do Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN e Organização Mundial de Turismo – OMT.
Art. 12 O Conselho Municipal de Turismo deverá ser informado pelo setor competente da Prefeitura Municipal
de Barbacena a respeito de todos os alvarás provisórios emitidos para a realização de eventos com a finalidade
de fomentar a atividade turística municipal.
Art. 13 Planejar, coordenar e implantar roteiros turísticos a partir da oferta turística municipal.
Parágrafo único. A Empresa Municipal de Turismo de Barbacena desenvolverá em conjunto com entidades e
associações esportivas, rurais, do movimento de economia solidária e outras, com a finalidade de incrementar
a oferta de roteiros turísticos.
Art. 14 Planejar, coordenar e implantar site de informações turísticas no ambiente virtual da internet com
conteúdo organizado a partir do Inventário da Oferta Turística e Cultural.
Parágrafo único. Compete à Empresa Municipal de Turismo de Barbacena em parceria com a Fundação Municipal de Cultura a manutenção periódica da atualização do conteúdo e das informações disponibilizadas no
site de informações turísticas.
Art. 15 Elaborar orientação para os prestadores de serviços turísticos a respeito do cumprimento das legislações vigentes estabelecidas pelo Ministério do Turismo e demais normas que regulamentam a atividade.
§ 1º Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias,
sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos
remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:
I - meios de hospedagem;
II - agências de turismo;
III - transportadoras turísticas;
IV - organizadoras de eventos;
V - parques temáticos; e
VI - acampamentos turísticos.
§ 2º Caberá ainda a proposição de orientação do cumprimento de condições próprias segundo regulamento
expedido pelo Ministério do Turismo, as sociedades empresárias abaixo:
I - restaurantes, cafeterias, bares e similares;
II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares;
III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer;
IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva;
V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística;
VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos;
VII - locadoras de veículos para turistas; e
VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos
turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de outubro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 127/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.295
“Institui o Programa Interdisciplinar para a prevenção e combate ao vandalismo escolar e à violência física e
psíquica contra alunos e educadores do Município de Barbacena”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Programa Interdisciplinar e de participação comunitária para a prevenção e combate ao
vadalismo escolar e à violência física e psíquica contra alunos e educadores da rede municipal de ensino do
Município de Barbacena, nos termos desta Lei.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, considerar-se-á educador todo e qualquer funcionário público prestando
serviço em instituição de educação subordinada à Secretaria Municipal de Educação.
Art. 2º O Programa tem os seguintes objetivos:
I – alertar e debater nas escolas e comunidades acerca dos índices de violência contra os educadores, os
possíveis motivos, facilidades e causas geradoras da violência;
II – elaborar formas de estímulo para a solidariedade, pacificação e respeito no ambiente escolar entre educadores e educandos;
III – desenvolver atividades educativas e extracurriculares de valorização do patrimônio público e da vida nas
escolas, congregando educadores, alunos e membros das respectivas comunidades de entorno delas, no intuito
de combater a violência contra alunos, professores e demais profissionais do ensino;
IV – implementar medidas preventivas e cautelares em situações nas quais alunos e educadores estejam sob
risco de violência que possa comprometer sua integridade;
V – palestras para educadores, pais e alunos visando a estimular a reflexão nas escolas e comunidades acerca
da violência escolar;
VI – atividades extracurriculares nas escolas, envolvendo educadores, alunos, pais e membros das comunidades
correspondentes, no intuito de combater a violência contra alunos e educadores;
VII – debates acerca da implementação de medidas preventivas e cautelares.
Art. 3º As atividades voltadas ao debate sobre a depredação do patrimônio público e a violência contra alunos
e educadores serão organizadas por Conselho formado por membros escolhidos das entidades representativas
dos profissionais da educação, Conselhos Escolares e demais entidades interessadas, ligadas à educação e
prevenção da violência.
Art. 4º Para a consecução dos objetivos e definição das atividades do Programa, o Poder Executivo garantirá
a participação de:
a) representações estudantis;
b) representantes da Secretaria Municipal de Educação;
c) representantes da Secretaria Municipal de Esportes;
d) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;
e) representantes das Associações de Pais e Professores das Escolas Municipais;
f) Conselho Municipal de Educação;
g) Conselho Municipal de Saúde;
h) Conselho Municipal da Juventude;
i) Conselho Tutelar;
j) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
k) Outras entidades públicas ou privadas, que possam contribuir para os aspectos psicológicos, sociais e jurídicos do trabalho.
Art. 5º As medidas preventivas e cautelares adotadas pelos órgãos competentes da comunidade escolar, das
entidades representativas dos profissionais de educação, das coordenadorias de educação e da própria Secretaria Municipal de Educação, poderão consistir:
I – abertura de sindicância interna para apurar os fatos;
II – afastamento cautelar do educador em situação de risco de violência, enquanto perdurar a potencial ameaça,
sem qualquer perda financeira;
III – transferência do aluno infrator para outra sala de aula dentro da mesma unidade escolar;
IV – a retratação verbal ou escrita destinada aos casos de ofensa à honra de colegas de escola ou educadores, resguardada à criança ou adolescente o direito de não ser submetida a vexame ou constrangimento na
aplicação da penalidade;
V – reparação do dano causado involuntariamente ao patrimônio público ou particular;
VI – configurado o ato infracional, transferência do aluno infrator para outra unidade escolar, se possível próxima
a sua residência;
VII – transferência para outra escola, caso seja avaliado que não há mais condições de permanência do professor ou educador naquela unidade de ensino, sem prejuízos de ordem financeira;
VIII – assistência ao aluno ou ao educador que sofrer ameaças, bem como, ao aluno infrator inclusive com a
participação da família deste;
IX – encaminhamento do aluno infrator às autoridades competentes;
X – encaminhamento de relatório da sindicância ao Conselho Tutelar e à Promotoria da Criança e do Adolescente.
Art. 6º O presente Programa de Prevenção poderá contar com o apoio de instituições públicas e organizações
não governamentais voltadas ao estudo e combate à violência.
Parágrafo único. O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com entidades governamentais para a consecução dos objetivos da presente Lei.
Art. 7º Cabe à Secretaria Municipal de Educação, em relação ao Programa Interdisciplinar e de participação
comunitária para prevenção e combate ao vandalismo escolar e à violência física e psíquica contra alunos e
educadores da rede municipal de ensino do Município de Barbacena:
I – coordenar as ações do Programa;
II – estabelecer as diretrizes e os procedimentos para a realização da Semana Municipal de Combate ao Vandalismo e à Violência Escolar no Município de Barbacena;
III – expedir as instruções necessárias e complementares à adequada execução do Programa.
Art. 8º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da sua publicação.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 076/2010 – Autoria do Vereador Carlos Roberto Batista)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.296
“Dispõe sobre o Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens 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 instituído, através do Poder Executivo, o Programa de Apoio à Geração de Emprego para Jovens,
destinado aos jovens de 16 a 21 anos residentes no Município.
Art. 2º O Programa é destinado a incentivar a geração de empregos para a população jovem do Município,
tendo como principais objetivos:
a) ser um instrumento efetivo na diminuição das taxas de desemprego na juventude;
b) ir ao encontro das necessidades da juventude, construindo políticas públicas de geração de emprego e
renda;
c) capacitar e qualificar jovens para o mercado de trabalho através de palestras, cursos, seminários, oficinas,
debates e testes vocacionais;
d) gerar condições de empregabilidade, desenvolver aptidões, preparar e encaminhar o jovem ao primeiro
emprego;
e) garantir acesso e frequência obrigatória ao aprendizado escolar e atividades compatíveis com seu desenvolvimento;
f) incentivar as empresas estabelecidas no Município, a oferecerem vagas para estágios e propiciarem contratos
de primeiro emprego;
g) promover estudos sobre cidadania, direitos humanos, informática, direitos trabalhistas e civis na juventude;
h) preparar o jovem para elaboração de currículos e para as entrevistas de emprego.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer e/ou ampliar os estágios remunerados de jovens participantes deste programa, dentro do serviço público municipal, dando condições de aprendizado, aumentando a
possibilidade de emprego, após seus estudos.
§ 1º Os jovens estagiários deverão comprovar estar matriculados e frequentando, em qualquer fase do processo
educacional, cursos profissionalizantes, ensino médio, ou ensino superior.
§ 2º O Executivo Municipal estabelecerá as áreas e as funções que poderão receber os estagiários, bem como,
as competências e os pré-requisitos que os mesmos devem ter, para ocupá-las.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a firmar parcerias, celebrar contratos e convênios com entidades,
empresas, instituições, órgãos de governos e fundações para desenvolvimento de projetos e atividades, voltados
para a execução deste programa de apoio à geração de empregos.
§ 1º Os convênios com empresas de iniciativa privada se darão pelo período de 1 (um) ano, renováveis por
igual período.
§ 2º As empresas parceiras se comprometerão a oferecerem um determinado número de vagas para empregos
ou estágios remunerados, a jovens entre 16 a 21 anos residentes nesta cidade, dando prioridade ao jovem
em seu primeiro emprego.
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§ 3º O Poder Executivo criará um selo de identificação às empresas participantes desse programa de geração
de empregos e dará, ampla divulgação dessas parcerias para conhecimento da população e estímulo a um
número, cada vez maior, de adesões.
Art. 5º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei, correrão por conta de dotação orçamentária vigente,
suplementadas, se necessário.
Art. 6º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) da publicação.
Art. 7º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 075/2010 – Autoria do Vereador Carlos Roberto Batista)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.297
“Institui o selo “Empresa Inclusiva” de reconhecimento a iniciativas empresariais que favoreçam a integração
das pessoas portadoras de necessidades especiais no âmbito 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. 1º Fica instituído o selo “Empresa Inclusiva”, de reconhecimento ao mérito das iniciativas empresariais
que favoreçam a integração ou a melhoria da qualidade de vida, por qualquer forma, das pessoas portadoras
de deficiências.
Art. 2º Serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com deficiência, dentre
outras, a reserva de postos de trabalho específico, a capacitação para o exercício de funções de maior remuneração, a adoção de soluções arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade, tanto para empregados como para
o público em geral, e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou desportivos dirigidos a esse segmento.
Art. 3º As empresas interessadas em se credenciar ao selo “Empresa Inclusiva” deverão requerê-lo à comissão
avaliadora especificamente criada para analisar as iniciativas, e à qual competirá deferir, ou não, a participação
da empresa.
Parágrafo único. A composição da comissão avaliadora referida no caput será de exclusiva competência do
Executivo.
Art. 4º O deferimento pela Comissão Avaliadora proporcionará à empresa, o direito ao uso publicitário do título
“Empresa Inclusiva”, chancela oficial que poderá ser utilizada nas veiculações publicitárias que promova, bem
como, em seus produtos, sob a forma de selo impresso.
Parágrafo único. O prazo de participação e uso publicitário do selo “Empresa Inclusiva”, na forma do disposto
no art. 4º, será de 02 (dois) anos, podendo ser renovado por
iguais períodos, sempre condicionado a outras iniciativas que venham a ser adotadas pela empresa.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 084/2010 – Autoria do Vereador Johnson Oliveira Marçal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.298
“Dispõe sobre a Campanha Municipal de Prevenção a acidentes domésticos.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Campanha Municipal de Prevenção a Acidentes Domésticos, que será realizada anualmente na terceira semana do mês de outubro, visando promover o aumento da segurança no ambiente familiar,
com o objetivo de reduzir o número de acidentes e de atenuar a sua gravidade.
Art. 2º Nos órgãos públicos municipais a campanha será realizada prioritariamente nas escolas, nos hospitais,
nos ambulatórios, nos centros de saúde, nas unidades básicas de saúde, nas indústrias e nas empresas.
Parágrafo único. A campanha poderá ser realizada em parceria com entidades beneficentes, clubes de serviços,
associações, conselhos comunitários e outras que manifestarem interesse.
Art. 3º A campanha se desenvolverá por meio das seguintes ações:
I – divulgação dos principais causadores de acidentes no ambiente doméstico;
II – combate à manifestação de negligência caracterizada pela criação ou pela facilitação de situações de
risco;
III – instruções sobre o uso, armazenamento e demais cuidados relativos a substâncias, produtos e seres
potencialmente perigosos, tais como:
a) líquido quente;
b) fiação elétrica;
c) fogos de artifício;
d) água;
e) fogo;
f) substância inflamável e/ou tóxica;
g) plantas tóxicas;
h) medicamentos;
i) animais domésticos;
j) tapetes;
k) escadas;
l) ferro de passar roupas;
m) tomadas elétricas;
n) produtos químicos;
e outros.
IV – esclarecimentos sobre os primeiros procedimentos a serem adotados para atenuar os danos decorrentes
dos acidentes domésticos;
V – orientação aos postos de saúde, conselhos municipais, conselho local de saúde, pastorais da saúde e
associações de moradores para a implantação de local para divulgação do projeto de prevenção.
Art. 4º A campanha poderá ser divulgada pelos seguintes meios:
a) jornais, emissoras de rádio e televisão;
b) material audiovisual;
c) cartazes, cartilhas e folhetos educativos;
d) palestras e debates;
e) curso;
f) outros veículos de informação.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 098/2010 – Autoria do Vereador Amarílio Augusto de Andrade)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.299
“Dispõe sobre a autorização do condutor de táxi para exigir a identificação de passageiro”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o condutor de táxi autorizado a exigir a identificação do passageiro, no período compreendido entre
as 20:00 horas de um dia e as 08:00 horas do dia seguinte.
Parágrafo único. A recusa do passageiro em apresentar o documento de identidade de que trata o caput do
artigo, poderá implicar na não prestação do serviço por parte do condutor do táxi.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 054/2010 – Autoria do Vereador Amarílio Augusto de Andrade)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.302
“Denomina Rua Vitório Pujatti”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Vitório Pujatti” a via pública sem denominação situada no Bairro Grogotó, nesta
cidade, e assinalada no Anexo Único desta Lei.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 113/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.303
“Denomina Rua Júlio Picinin”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Júlio Picinin” a via pública sem denominação situada no Bairro Grogotó, nesta
cidade, e assinalada no Anexo único desta Lei.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 114/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
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LEI Nº 4.304

“Denomina Rua João Picinin”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “João Picinin” a via pública sem denominação situada no Bairro Grogotó, nesta
cidade, e assinalada no Anexo Único desta Lei.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 115/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.305
“Denomina Rua Polidoro David”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Polidoro David” o trecho da Avenida 1 situado entre a Rua Quimquim Costa e
Rua 5, defronte a Quadra “D”, do Loteamento “Jardim das Alterosas”, nesta cidade.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 129/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.306
“Denomina Avenida Argentino Sarmento”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada “Avenida Argentino Sarmento”, a via pública sem denominação, atualmente conhecida
como Avenida III do Parque Empresarial de Barbacena, situada nas margens da BR-040, km 698/699, Zona
Industrial, nesta cidade.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 133/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.307
“Denomina Rua Murillo Estevam Allevato”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Murillo Estevam Allevato” a via pública sem denominação situada no Bairro
Grogotó, nesta cidade, e assinalada no Anexo único desta Lei.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 130/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.308
“Denomina Rua Manuel de Souza Almeida”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Manuel de Souza Almeida” a atual Rua “Daura de Souza Hertel”, situada no
Bairro Vista Alegre, nesta cidade.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Nas Leis Municipais nºs 4.247, 4.248 e 4.250, todas de 2010, onde se encontra grafado “Bairro Boa
Vista”, lê-se “Bairro Vista Alegre”.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 128/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.309
“Denomina Rua Maria José Oliveira Zanetti”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada “Maria José Oliveira Zanetti” a via pública do Distrito de Pinheiro Grosso conhecida
como Rua “A” ou Rua “da Quadra”, neste Município.
Art. 2° A Secretaria Municipal de Obras Públicas providenciará a colocação de placas indicativas e a necessária
comunicação à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 107/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.310
“Autoriza o Poder Executivo a instalar bancos de leite materno, na forma que especifica”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo, autorizado a instalar bancos de leite materno em todos os hospitais da rede municipal e privada e nas maternidades do Município de Barbacena, onde exista serviço materno-infantil, através
do Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP.
Parágrafo único. Os bancos de leite materno terão como objetivos:
I - fornecer leite materno, sob prescrição médica, atendendo às necessidades dos recém-nascidos, principalmente dos prematuros desnutridos e lactentes com patologias que exijam o aleitamento natural;
II - contribuir para reduzir a mortalidade infantil e
III - estabelecer condições para manutenção de um grupo permanente de nutrizes em estado adequado de
saúde.
Art. 2º Os bancos de leite materno serão dotados dos equipamentos necessários ao recolhimento e conservação do leite, bem como, cuidarão da periódica manutenção dos mesmos.
Art. 3º Caberá ao DEMASP:
I – estabelecer normas de funcionamento dos bancos de leite materno devidamente compatibilizadas com as
atividades de rotina do serviço materno-infantil;
II – conscientizar a comunidade sobre a relevância dos bancos de leite materno e de sua contribuição para a
melhoria dos níveis de saúde das próximas gerações;
III – estabelecer os critérios a serem utilizados para a seleção das nutrizes, os quais deverão observar condições
clínicas que garantam o fornecimento de um produto de boa qualidade.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 050/2010 – Autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.311
“Dispõe sobre campanha de esclarecimento e combate a pedofilia nas escolas municipais de Barbacena e dá
outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Serão ministradas palestras aos alunos e respectivos responsáveis, bem como a realização de seminá-

rios e treinamento para professores e outros servidores da rede pública de educação, visando principalmente a
prevenção e repreensão de atividades ilícitas, com denúncia aos órgãos competentes sempre que necessário.
Parágrafo único. Campanha de esclarecimento e combate a pedofilia nas escolas municipais de Barbacena:
I – os educadores, servidores, pais e alunos deverão ter acesso a todos material informativo sobre pedofilia,
como livros, jornais, internet, constituição e o código civil;
II – o monitoramente junto aos alunos das creches e escolas municipais visando a segurança do aluno deverá
ser permanente.
Art. 2º As escolas e creches da rede municipal de Barbacena deverão ser dotadas de material que permita aos
pais, alunos e educadores ter acesso as informações atuais e precisas.
Art. 3º Caberá a Secretaria Municipal de Educação:
I – promover encontros, palestras e seminários com médicos, advogados, juízes, promotores, autoridades policiais, conselho tutelar, juizado da infância e da juventude sobre pedofilia;
II – conscientizar a comunidade da importância de todos no combate a pedofilia;
III – estabelecer normas e critério a serem utilizados pelos órgãos de ensino da rede pública para realização de
reuniões, palestras e seminários. Fica responsável na divulgação da data e local da realização dos eventos, pela
imprensa escrita e falada em todos os órgãos públicos através do folheto ou carta convite.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 080/2010 – Autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.312
“Proíbe o uso e a venda do cachimbo do tipo Narguilé aos menores de 18 (dezoito) anos, 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 proibido o uso do cachimbo do tipo “narguilé” em locais públicos e a venda do mesmo aos menores
de 18 (dezoito) anos.
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, entende-se por locais públicos além de praças de lazer e
espaços esportivos, qualquer local onde houver concentração e aglomeração de pessoas.
§ 2º Os estabelecimentos que comercializam o produto inclusive o fumo e demais componentes para o seu
uso, ficam obrigados a solicitar o documento de identidade que comprove a maioridade do comprador.
§ 3º Os estabelecimentos que além da venda de que trata esta Lei, comercializam gêneros alimentícios,
ficam obrigados a manter os componentes do narguilé em local específico e isolado, distante das demais
mercadorias.
Art. 2º Aos estabelecimentos infratores do disposto nesta Lei serão aplicadas, sucessivamente, as seguintes
sanções:
I – Notificação;
II – Multa de 35 (trinta e cinco) UPFMB – Unidade Padrão Fiscal do Município de Barbacena;
III – Multa em dobro em caso de reincidência;
IV – Suspensão do alvará de funcionamento por 30 (trinta) dias;
V – Cassação do Alvará de Funcionamento.
Parágrafo único. O valor da multa, fixada neste artigo 2º, será anualmente atualizado de acordo com o índice
de correção monetária adotado pelo Município de Barbacena, ou por outro indexador que vier a substituí-lo ou
modificá-lo por força da Lei.
Art. 3º Torna obrigatório o encaminhamento ao Conselho Tutelar, do menor flagrado em local público fazendo
o uso do narguilé, sem prejuízo a aplicação de sanções ao proprietário se a infração for cometida em estabelecimento comercial.
Parágrafo único. Caberá punição por negligência, na forma da lei, aos pais ou responsáveis dos menores
infratores reincidentes.
Art. 4º O Poder Executivo designará, através de seus órgãos competentes, a forma de fiscalização do cumprimento desta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 16 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 085/2010 – Autoria do Vereador Johnson de Oliveira Marçal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.313
“Revoga a Lei Municipal nº 1.865, de 1982”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 1.865, de 1982.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 099/2010 – Autoria do Executivo Municipal)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.314
“Reconhece como de utilidade pública a Associação Esportiva Monte Mário e dá outras providências”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecida como de utilidade pública a Associação Esportiva Monte Mário, com sede e foro no
Município de Barbacena.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 110/2010 – Autoria da Mesa da Câmara)
..............................................................................................................................................................
LEI Nº 4.315
“Altera o art. 6º da Lei Municipal nº 3.937/2006”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono a
seguinte Lei:
Art. 1º O art. 6º da Lei Municipal nº 3.937/2006 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 6º O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias a contar
da sua publicação”.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 19 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
(Projeto de Lei nº 101/2010 – Autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira)
..............................................................................................................................................................

DECRETOS MUNICIPAIS

DECRETO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010
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 23 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica revogada a designação de Giovanni Anderson de Souza Cristo, para responder pela Diretoria do
Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 05 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO DE 05 DE NOVEMBRO DE 2010
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 23 de 27 de janeiro de 2009 e a Súmula Vinculante nº 13, do Egrégio Supremo Tribunal Federal;
DECRETA:
Art. 1º Fica nomeado Eduardo Michel Jeha, para exercer o cargo de Diretor do Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 05 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO Nº 6.904
“Estabelece preços públicos pela utilização das intalações da Estação das Torres de Comunicações e de outros
espaços públicos do Município destinados à instalação de equipamentos de transmissão/retransmissão de
sinais de rádio e TV”.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Ficam fixados os seguintes valores pela utilização do solo, de equipamentos, instalações e energia
elétrica, para fins comerciais, na Estação da Torre de Comunicação e em outros espaços públicos do Município
destinados à instalação de equipamentos de transmissão/retransmissão de sinais de rádio e TV:
I - Instalação de antenas nas torres de retransmissão de sinais de rádio e TV: 3,0211 UFMB por metro quadrado, ou fração;
II - utilização das instalações da edificação onde se encontram os equipamentos de retransmissão: 3.0211
UFMB por metro quadrado;
III - instalação de antenas e equipamentos de transmissão/retransmissão de sinais de rádio e TV em outros
espaços públicos: 3,0211 UFMB por metro quadrado, ou fração;
IV - utilização da energia elétrica para alimentação dos equipamentos de retransmissão:
Até 100KW/mês
De 101KW/mês até 200KW/mês
De 201KW/mês até 300KW/mês
De 301KW/mês até 400KW/mês

3.0211 UFMB por mês
6.0422 UFMB por mês
9.0633 UFMB por mês
12.0844 UFMB por mês

Parágrafo único. No caso do consumo dos equipamentos exceder a carga de 400KW/mês o interessado deverá
contratar diretamente com a concessionária a instalação de padrão de entrada independente, bem como as
condições de fornecimento.
Art. 2º Na hipótese de instalação de equipamentos de retransmissão de sinais de TV aberta à população, os
preços fixados no art. 1º deste Decreto poderão ser reduzidos em até 100% (cem por cento), observados a
viabilidade técnica, o interesse público e a oferta de espaço na mídia televisiva para inserção de publicidade
institucional.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de outubro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................
DECRETO MUNICIPAL N° 6.913
“Institui a Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais – COMOVEEC, no Município de Barbacena e dá outras providências”.
A PREFEITA DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, e na forma do art. 26, inciso I da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais - COMOVEEC, no Município de Barbacena.
Parágrafo único. A COMOVEEC tem como principal objetivo incentivar a integração dos órgãos responsáveis pela
segurança, bem como contribuir para a diminuição de atos de vandalismo e violência, antes, durante e após a
realização de eventos esportivos e culturais no Município de Barbacena.
Art. 2º À COMOVEEC compete:
I - fomentar a participação e a responsabilidade de todos na formulação das regras gerais para a realização de
quaisquer eventos esportivos e culturais;
II - mediar os conflitos de interesses eventualmente surgidos, sempre tendo em vista a primazia da coletividade
e a defesa dos direitos das minorias;
III - propor ações preventivas ou corretivas visando ao controle da expansão da violência em eventos esportivos
e culturais;
IV - monitorar, por meio de acompanhamento e análise científica, a evolução da violência nos eventos esportivos
e culturais, atentando especialmente para as questões relativas às recorrências, com o intuito de estabelecer
procedimentos e ações preventivas;
V - desenvolver, sempre que necessário, um fórum de debates plural e democrático, sem distinção ou discriminação de nacionalidade, sexo, cor, opinião política ou religiosa e limitações físicas.
Art. 3º A Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais - COMOVEEC, no Município de Barbacena, será composta por um representante, e respectivos suplentes, dos seguintes órgãos e
entidades municipais:
I – Secretaria Municipal de Defesa Social;
II – Secretaria Municipal de Educação;
III – Secretaria Municipal de Obras Públicas;
IV – Departamento Municipal de Saúde Pública;
V – Fundação Municipal de Cultura;
VI – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer;
VII – Empresa Municipal de Turismo de Barbacena;
VIII – Coordenadoria da Vigilância Sanitária do DEMASP;
IX – Conselho Tutelar.
§ 1° Serão convidados a indicar representantes para compor a COMOVEEC:
I – 9° Batalhão de Policia Militar;
II – 2° Companhia do 4° Batalhão de Bombeiro Militar;
III – 1° Delegacia Regional do 13° Departamento de Policia Civil;
IV – Juizado da Infância e da Juventude da Comarca de Barbacena;
V – Ministério Público Estadual;
VI – 3° Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 2° Caberá aos membros da Comissão de Monitoramento da Violência em Eventos Esportivos e Culturais –
COMOVEEC a escolha do seu Coordenador.
Art. 4º O Coordenador da COMOVEEC expedirá ofício aos representantes relacionados no art. 3º e em seu § 1º
deste Decreto para que indiquem um membro titular e um membro suplente para comporem a COMOVEEC.
§ 1º O Coordenador da COMOVEEC encaminhará ao Executivo os nomes indicados pelos órgãos representantes, para fins de nomeação mediante Prefeito, para o mandato de 02 (dois) anos, podendo ser substituídos a
qualquer tempo, a critério do órgão de origem.
§ 2º As alterações na relação de membros da COMOVEEC deverão ser encaminhados ao Coordenador, que
providenciará o ato de substituição.
Art. 5º Compete à COMOVEEC:
I - fomentar a participação e a responsabilidade de todos partícipes na formulação de políticas públicas de
defesa e desenvolvimento social;
II - desenvolver um fórum permanente de debate plural e democrático, sem distinção ou discriminação de
nacionalidade, sexo, cor, opinião política ou religiosa e limitações físicas;
III - mediar os conflitos de interesses eventualmente surgidos, sempre tendo em vista a primazia da coletividade
e a defesa dos direitos das minorias;
IV - propor ações preventivas e corretivas visando ao controle da expansão da violência em eventos esportivos
e culturais;
V - monitorar, através de acompanhamento e análise científica, a evolução da violência nos eventos culturais e
esportivos, atentando especialmente para as questões relativas às recorrências, com o intuito de estabelecer
procedimentos e ações preventivas.
Parágrafo unico. A COMOVEEC se reunirá, no mínimo, 01 (uma) vez por mês, em caráter ordinário, sempre com
lavratura da respectiva ata e assinatura dos presentes.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de novembro de 2010;
168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................

PORTARIAS ASSINADAS PELA
EXMA. SRA. PREFEITA MUNICIPAL

PORTARIA Nº 13.430 - 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 os servidores Jair Pereira, Almir Tonholo da Silva e João Carlos de Castro Mourão,
para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão Especial para avaliação de uma área de 432,00m²
(quatrocentos e trinta e dois metros quadrados), parte da Praça Dr. Manoel Possas, Bairro Santa Cecília, no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir desta data. Barbacena, 11 de agosto de 2010.
PORTARIA Nº 13.473 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor, especialmente com o disposto no art. 31 da Lei Municipal nº 3.740/2003,
e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 1- REVOGAR as nomeações contidas na Portaria nº 11.639, de 28.12.2007. 2 - NOMEAR Dolores Moreira Lopes, Thiago Júnior S.
Melo, Adriana Maria Dias de Sousa, Heloiza Helena Fernandes Cobucci, Carmem Silvia Tafuri, para exercer as
funções de Conselheiros Tutelares. 03 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir de 27.10.2010.
Barbacena, 20 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.477 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: CONCEDER pensão, de acordo com o art. 229, I, a e II da Lei Municipal nº 3.245, de 1995 e parágrafo sétimo do art. 40 da Constituição Federal, modificado pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, aos
beneficiários Lislene Rosa da Silva e Maria Eduarda da Silva Teles, viúva e filha menor do ex-servidor Adanilton
Dehon Tavares Teles, Matricula nº 4342, ocupante do cargo de Motorista, nível B-21, a partir de 11.05.2010,
data do óbito, conforme Parecer nº 144, de 10.06.2010, exarado pela Consultoria Administrativa do Município
no Processo n° 3343/94. Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.478 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: CONCEDER pensão, de acordo com o art. 229, I, a da Lei Municipal nº 3.245, de 1995 e parágrafo
sétimo do art. 40 da Constituição Federal, modificado pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, à beneficiária Magnólia Souza do Nascimento, viúva do ex-servidor Waldir Luiz Barra do Nascimento, Matricula nº 3697,
ocupante do cargo de Encadernador, nível B-10, a partir de 29.05.2010, data do óbito, conforme Parecer nº
158, de 22.06.2010, exarado pela Consultoria Administrativa do Município no Processo nº 1837/84. Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.479 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: CONCEDER pensão, de acordo com o art. 229, I, a da Lei Municipal nº 3.245, de 1995 e parágrafo
sétimo do art. 40 da Constituição Federal, modificado pela Emenda Constitucional nº 41, de 2003, à beneficiária Geny Santos da Silva, viúva do ex-servidor José Ferreira conceição, Matricula nº 1600, ocupante do cargo
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de Gari, nível B-13, a partir de 20.05.2010, data do óbito, conforme Parecer nº 143, de 10.06.2010, exarado
pela Consultoria Administrativa do Município no Processo nº 2359/88. Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.483 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: APLICAR ao servidor A.A.C., matrícula nº 3062, investido no Cargo de Guarda Municipal, nível GM-1,
a penalidade de ADVERTÊNCIA prevista no art. 143, inciso I, da Lei nº 3.245 de 13 de dezembro de 1995, por
inobservância dos deveres enumerados no art. 132, incisos I, III e VI, da Lei Municipal nº 3.245/1995, conforme relatório conclusivo da Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, exarado às fls. 23/24
do Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2010. Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.484 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: APLICAR à servidora F.D.M., matrícula nº 74, investida no Cargo de Oficial de Administração, nível
A-31, a penalidade de ADVERTÊNCIA prevista no art. 143, inciso I, da Lei nº 3.245 de 13 de dezembro de 1995,
por inobservância dos deveres enumerados no artigo 133, incisos X, XIV e XV, da Lei Municipal nº 3.245/1995,
conforme relatório conclusivo da Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, exarado às fls.
91/93 do Processo Administrativo Disciplinar nº 011/2009. Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.485 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da
competência que lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de Barbacena, considerando o disposto no
art. 33, da Lei nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 098/2009, exarado pela Douta Advocacia-Geral do Município, datado de 01.04.2009, às fls. 123, do Processo Funcional nº 3.083/94; RESOLVE: RETIFICAR a Portaria nº
150 – SARH, de 14 de julho de 2008, para dela constar: “CONCEDER ascensão funcional ao servidor Raimundo
Neto Sobrinho, ocupante do Cargo Público de Trabalhador Braçal, para o nível C-09, do Quadro de Servidores
Públicos Municipais, com efeito retroativo a 16/12/2006.” Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.486 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE: APLICAR ao servidor L.D.M., matrícula nº 4549-5, investido no Cargo de Guarda Municipal, nível
GM-3, a penalidade de ADVERTÊNCIA prevista no art. 143, inciso I, da Lei nº 3.245 de 13 de dezembro de
1995, por inobservância dos deveres enumerados nos artigos 132 e 133, da Lei Municipal nº 3.245/1995,
conforme relatório conclusivo da Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, exarado às fls.
257/259 do Processo Administrativo Disciplinar nº 001/2010. Barbacena, 27 de outubro de 2010.
PORTARIA Nº 13.488 - 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 11, de 27 de
janeiro de 2009; RESOLVE: DESIGNAR Viviane Rezende de Araújo, para responder, cumulativamente, pelos
expedientes da Controladoria Geral do Município, sem quaisquer outras vantagens além das de seu cargo,
enquanto durar o impedimento do titular, a partir desta data. Barbacena, 03 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.489 - 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 14, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: NOMEAR Kleber dos Santos Mazzoni, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão
de Superintendente de Tecnologia da Informação, símbolo DASM-6, na Secretaria de Administração e Recursos
Humanos, a partir desta data. Barbacena, 03 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.490 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais,
nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, da Constituição Federal, ao servidor Antônio Pedro Simão,
Matrícula nº 2.918, CPF nº 209.515.826-15, no Cargo de Trabalhador Braçal, nível B-05, conforme Parecer
nº 258/2010, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 08.07.2010. Barbacena,
03 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.491 - A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, em
conformidade com as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: CONCEDER aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com proventos integrais, nos
termos do art. 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, à servidora Júlia Maria de Oliveira Dias, Matrícula
nº 638, CPF nº 446.359.906-72, no Cargo de Atendente Administrativo, nível C-16, conforme Parecer nº
259/2010, exarado pela Advocacia-Geral do Município, com efeito retroativo a 03.09.2010. Barbacena, 03
de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.492 - 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 13, de 27 de
janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR Luis Carlos da Silva, do Cargo de Provimento em Comissão de Chefe
da Divisão de Dívida Ativa, símbolo DASM-3, da Gerência de Tributação e Fiscalização, na Superintendência de
Receita e Fiscalização, na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças, a partir desta data.
Barbacena, 03 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.493 - 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 13, de 27 de
janeiro de 2009; RESOLVE: NOMEAR Daniela de Souza Nascimento, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Chefe da Divisão de Dívida Ativa, símbolo DASM-3, da Gerência de Tributação e Fiscalização, na
Superintendência de Receita e Fiscalização, na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças,
a partir desta data. Barbacena, 03 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.494 - 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 Eduardo Michel Jeha, do Cargo de Provimento em Comissão de Diretor
Executivo Administrativo e Financeiro, símbolo DASM-8, do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água,
Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 05 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.495 - 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 Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, do Cargo de Provimento em Comissão
de Coordenador Administrativo, símbolo DASM-4, da Diretoria Executiva Administrativa e Financeira, no Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena,
05 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.496 - 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 Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Diretor Executivo Administrativo e Financeiro, símbolo DASM-8, do Departamento Municipal de
Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 05 de novembro
de 2010.
PORTARIA Nº 13.497 - 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 Luiz Álvaro Abrantes Campos, do Cargo de Provimento em Comissão de
Diretor Executivo de Água e Esgoto, símbolo DASM-8, no Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água,
Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 05 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.498 - 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 Daniel Salgarello, do Cargo de Provimento em Comissão de Coordenador
de Manutenção e Infraestrutura, símbolo DASM-4, da Diretoria Executiva de Água e Esgoto, no Departamento
Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 05
de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.499 - 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 Daniel Salgarello, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor
Executivo de Água e Esgoto, símbolo DASM-8, no Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e
Limpeza Urbana - DEMAE, a partir desta data. Barbacena, 05 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.500 - 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, a pedido, Cristiane Americano Martins, do Cargo de Provimento em
Comissão de Responsável pelo Setor de Almoxarifado, símbolo DASM-2, da Divisão de Material e Patrimônio, na
Coordenadoria Administrativa, na Diretoria Executiva, Administrativa e Financeira, no Departamento Municipal
de Saúde Pública - DEMASP, a partir desta data. Barbacena, 08 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.501 - 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 14, de 27 de janeiro de 2009; RESOLVE: EXONERAR, a pedido, Regina Cely Ayres Loschi, do Cargo de Provimento em Comissão
de Diretor do IMURH, símbolo DASM-3, da Superintendência de Recursos Humanos, na Secretaria Municipal de
Administração e Recursos Humanos, a partir de 16.11.2010. Barbacena, 11 de novembro de 2010.
PORTARIA Nº 13.502 - 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 3.928 de 18 de abril de
2006, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 01 - REVOGAR as designações dos Representantes Governamentais, contidas na Portaria nº 12.722, de 02.02.2009, do Conselho Municipal de Direitos da
Pessoa com Deficiência – COMDE.
02 - DESIGNAR os membros abaixo relacionados, como Representantes Governamentais, para compor o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência – COMDE;
a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social
Titular: Vinícius da Silva Tonholo
Suplente: Luciana de Oliveira Alves
b) Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças
Titular: Maria Regina Fonseca Silva
Suplente: José Luiz Vidal
c) Secretaria Municipal de Obras Públicas
Titular: Marilu Gabriel Lima dos Santos
Suplente: Miguel Alves
d) Secretaria Municipal de Educação
Titular: Rosária Aparecida Dias Eugênio Resende
Suplente: Eliane Aparecida Viol Bergamaschi

e) Fundação Municipal de Cultura – FUNDAC
Titular: Diógenes Frank Castro Silva
Suplente: Bárbara Izabel F. Silva
f) Departamento Municipal de Saúde Pública – DEMASP
Titular: Vânia Maria Abrantes Campos Lima
Suplente: Ivone Dias Ribeiro
03 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 11 de novembro de
2010.
Danuza Bias Fortes
Prefeita Municipal
..............................................................................................................................................................

CORREGEDORIA EXECUTIVA NUNICIPAL
PORTARIA Nº 008/2010/CEM

O Corregedor Executivo Municipal, no uso da competência que lhe foi delegada pela Portaria nº 13.245, de
29 de março de 2010,
RESOLVE:
determinar, nos termos do artigo 161, da Lei 3.245, de 13 de dezembro de 1995, a instauração de Procedimento Administrativo, com vistas a apurar fatos narrados em Ofício nº 184/2010 – SEMDS, de 03 de
novembro de 2010;
determinar que a Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, instituída pela Portaria nº
12.898, apure os fatos, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 90 (noventa) dias corridos, contados da
data de publicação desta Portaria;
deliberar que os membros da Comissão poderão reportar-se diretamente aos demais órgãos da Administração
Pública, em diligências necessárias à instrução processual.
Barbacena, 24 de novembro de 2010
Cláudio Marcelo Gonçalves
Corregedor Executivo Municipal
..............................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUPERINTENDÊNCIA DE AÇÃO ESTRATÉGICA

CONVÊNIO Nº 005/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A ASSOCIAÇÃO CRECHE-ESCOLA IRMÃOS DO CAMINHO
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro
do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente/FIA, de acordo com a Resolução do CMDCA nº 003/2010
de 03.03.2010, alterada pela Resolução do CMDCA nº 012/2010 de 22.04.2010 – Projeto “ Renovando o
Amanhã “.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente/FIA ,recursos financeiros até o valor total de R$32.368,00 (trinta
e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais).
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de outubro de 2010, para
efeitos financeiros.
ASSINATURA - Barbacena, 21 de junho de 2010.
CONVÊNIO Nº 006/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E O LAR FREDERICO OZANAM
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS de acordo com a Lei Municipal nº. 4.281/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do,
Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS recursos financeiros até o valor total de R$13.935,60 (treze mil,
novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos).
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 28 de fevereiro de 2011, para
efeitos financeiros.
ASSINATURA - Barbacena, 09 de agosto de 2010.
CONVÊNIO Nº 007/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE BARBACENA - APAE
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.281/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS,recursos financeiros até o valor total de R$ 240.043,20 (duzentos
e quarenta mil quarenta e três reais e vinte centavos).
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 28 de fevereiro de 2011, para
efeitos financeiros.
ASSINATURA - Barbacena, 09 de agosto de 2010.
CONVÊNIO Nº 008/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A UNIVERSIDADE DE UBERABA-UNIUBE
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a cooperação mútua e a concessão pelo Município de estágio
curricular obrigatório aos alunos do curso de Serviço Social à distância-EaD mantido pela UNIUBE, por meio
de acesso supervisionado por profissionais que tenham condições de oferecer conhecimento e aprendizagem
aos estagiários.
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 01 de agosto de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 18 de agosto de 2010.
CONVÊNIO Nº 010/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A FUNDAÇÃO JOÃO XXIII DE AMPARO AO MENOR
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente / FIA , de acordo com a Resolução do CMDCA nº. 005/2010 de
15/03/2010 – Projeto “Informa e Ação Digital”
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente / FIA ,recursos financeiros até o valor total de R$ 552,50 (quinhentos e cinqüenta e dois reais e cinqüenta centavos ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 01 de abril de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 25 de agosto de 2010.
CONVÊNIO Nº 011/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A ORGANIZAÇÃO DOS MORADORES, PRODUTORES RURAIS
E AMIGOS DA VÁRZEA DOS COXOS
OBJETO - Constitui objeto do presente convênio a conjugação entre as partes, visando o incentivo e o fortalecimento das atividades agrícolas regionais, através da execução de ações de apio ao desenvolvimento agropecuário dos pequenos produtores rurais associados à CONVENENTE.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE cede á CONVENIADA sem ônus para
esta última, a posse de uma patrulha mecanizada de sua propriedade composta pelos equipamentos abaixo
discriminados:
- 01 (um) trator Valtra 785 série 07854516584, nº. 075GA81324 cor amarela, tipo 0785-4, carga patrimonial
nº. 25052.
– 01 (um) arado Santa Isabel, 03 (três) discos modelo RH326, série A1110128 data de fabricação 04/05,
carga patrimonial nº. 25248.
– 01 (uma) grade destorroadora Santa Isabel (nova), carga patrimonial nº. 25056.
– 01 (uma) carreta ensiladeira basculante VM semi-nova, cor vermelha, com pino de engate e eixo cardan,
carga patrimonial nº. 26066.
– 01 (um) distribuidor de calcário Santa Isabel (novo) série 039AD112, 550 Kg, carga patrimonial nº. 25069.
– 01 (uma) carreta de madeira cor amarela 4x2 – 4 tesp, carga patrimonial nº. 25073.
– 01 (uma) lâmina Plaina traseira acoplável ao 3º. Ponto do trator, sem placa.
– 01 (uma) batedeira de cereais nova, carga patrimonial nº. 26077;
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de agosto de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 25 de agosto de 2010.
CONVÊNIO Nº 012/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A CONFRARIA DAS MAES CRISTAS DE BARBACENA
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Nacional de Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.281/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Nacional de Assistência Social/FNAS,recursos financeiros até o valor total de R$ 17.419,50 (dezessete
mil, quatrocentos e dezenove reais e cinqüenta centavos ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 13 de setembro de 2010
CONVÊNIO Nº 013/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – TER/MG
OBJETO - Constitui objeto do presente convênio regime de cooperação mútua para a prestação de serviços e
outras atividades inerentes à realização das Eleições Gerais de 2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE cede ao PROPONENTE veículos, motorista
e combustível durante o período eleitoral; se compromete com as despesas e disponibilização de pessoal para
preparação do local de apuração das Eleições Gerais de 2010, que será realizada no Ginásio Poliesportivo
“Professor Delmo Maria Ladeira”, se compromete com as despesas de alimentação de pessoal que está à
disposição da Justiça Eleitoral, nos dias 03 e 31 de outubro de 2010
(caso haja 2º. Turno) até que sejam concluídos os trabalhos afetos à apuração das eleições.
PRAZO - O presente Convênio vigorará de 22/09/2010 à 31/10/2010 caso haja 2º. turno.
ASSINATURA - Barbacena, 22 de setembro de 2010.
CONVÊNIO Nº 015/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E AS OBRAS SOCIAIS SANTO ANTÔNIO
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,recursos financeiros até o valor total de R$ 31.494,00 (trinta e
um mil quatrocentos e noventa e quatro reais) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 19 de outubro de 2010.
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CONVÊNIO Nº 016/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E O INSTITUTO MAURO E ALCIDES FERREIRA
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal de Assistência Social,recursos financeiros até o valor total de R$ 30.058,14 (trinta mil, cinqüenta e oito reais e quatorze centavos ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 19 de outubro de 2011.
CONVÊNIO Nº 017/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES PELA VIDA - UAV
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal de Assistência Social,recursos financeiros até o valor total de R$ 5.773,88 (cinco mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 19 de outubro de 2010.
CONVÊNIO Nº 018/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA-INSTITUTO PADRE
CUNHA
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,recursos financeiros até o valor total de R$ 43.361,00 (quarenta
e três mil, trezentos e sessenta e um reais ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 19 de outubro de 2010.
CONVÊNIO Nº 019/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A FUNDAÇÃO JOAÃO XXIII DE AMPARO AO MENOR
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,recursos financeiros até o valor total de R$ 47.013,00 (quarenta
e sete mil, treze reais) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 25 de outubro de 2010.
CONVÊNIO Nº 020/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E O INSTITUTO ONDA GOMES
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,recursos financeiros até o valor total de R$ 11.411,00 (onze
mil, quatrocentos e onze reais ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 28 de outubro de 2010.
CONVÊNIO Nº 021/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A ASSOCIAÇÃO BARBACENENSE DE AÇÃO CONTRA A
AIDS-ABBA
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal de Assistência Social, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal de Assistência Social,recursos financeiros até o valor total de R$ 12.372,60 (doze mil, trezentos e setenta e dois reais e sessenta centavos ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 28 de outubro de 2010.
CONVÊNIO Nº 023/2010
CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BARBACENA E A FUNDAÇÃO MARIANENSE DE EDUCAÇÃO
OBJETO - Constitui objeto do presente Convênio a conjugação entre as partes, através de repasse financeiro do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de acordo com a Lei Municipal nº. 4.288/2010.
VALOR - Para atendimento do objeto deste Convênio, o CONCEDENTE repassará à CONVENIADA, através do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente,recursos financeiros até o valor total de R$ 38.112,00 (trinta e
oito mil, cento e doze reais ) .
PRAZO - O presente Convênio vigorará a contar da data de sua assinatura até 31 de março de 2011.
ASSINATURA - Barbacena, 28 de outubro de 2010
..............................................................................................................................................................

SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 022/2010, 16 DE AGOSTO DE 2010
“Dispõe sobre a inclusão de projetos assistenciais através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
agosto de 2010, 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. 089,
resolve:
Art. 1º - Aprovar a inclusão dos Projetos socioassistenciais das entidades “Coral Araújo de Barbacena” e ‘Associação Creche Escola “Irmãos do Caminho”’ para repasses de recursos destinados ás subvenções sociais
através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 16 de agosto de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 023/2010, 16 DE AGOSTO DE 2010
“Dispõe sobre o Termo de Aceite do município para a implantação de coletivos do Projovem Adolescente.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
agosto de 2010, 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. 089,
resolve:
Art. 1º - Aprovar o Termo de Aceite efetuado pelo Município para oferta do Ministério de Desenvolvimento Social
e Combate à Fome de 19 (dezenove) coletivos do serviço socioeducativo Projovem Adolescente para jovens de
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 16 de agosto de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 024/2010, 16 DE AGOSTO DE 2010
“Dispõe sobre a aprovação de Questionários do Centro de Referência de Assistência Social / São Pedro – Mês
de Julho e Serviço de Atenção ao Migrante – Mês de Julho.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
agosto de 2010, 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. 089,
resolve:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus conselheiros e sem nenhuma restrição os seguintes questionários:
Centro de Referência de Assistência Social / São Pedro – Julho;
Serviço de Atenção ao Migrante – Julho.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 16 de agosto de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 025/2010, 16 DE AGOSTO DE 2010
“Dispõe sobre certificados de entidades socioassistenciais deferidos no Conselho Municipal de Assistência
Social.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
agosto de 2010, 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. 089,
resolve:
Art. 1º - Aprovar a emissão do CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO às entidades deferidas no CMAS, relacionadas
no anexo I.
Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição no CMAS é de dois anos, 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.
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ENTIDADES
Associação Família de Maria / Instituto Padre Cunha
Obras Passionistas São Paulo da Cruz
Associação Comunitária Promoção e Vida
Fundação João XXIII de Amparo ao Menor

VALIDADE DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMAS
11/08/2010 a 02/02/2012
11/08/2010 a 11/08/2012
11/08/2010 a 31/12/2010
11/08/2010 a 15/11/2010

Barbacena, 16 de agosto de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 026/2010, 16 DE SETEMBRO DE 2010
“Dispõe sobre a aprovação de Questionários do Centro de Referência de Assistência Social / São Pedro – Mês
de Agosto e Serviço de Atenção ao Migrante – Mês de Agosto.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
setembro de 2010, 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. 090,
resolve:
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus conselheiros e sem nenhuma restrição os seguintes questionários:
Centro de Referência de Assistência Social / São Pedro – Agosto;
Serviço de Atenção ao Migrante – Agosto.
Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 16 de setembro de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 027/2010, 16 DE SETEMBRO DE 2010
“Dispõe sobre certificados de entidades socioassistenciais deferidos no Conselho Municipal de Assistência
Social.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
setembro de 2010, 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. 090,
resolve:
Art. 1º - Aprovar a emissão do CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO às entidades deferidas no CMAS, relacionadas
no anexo I.
Art. 2º - A validade do Certificado de Inscrição no CMAS é de dois anos, 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
Obras Sociais Nossa Senhora de Fátima
Santa Casa de Misericórdia
Instituto Imaculada Conceição
Coral Araújo de Barbacena - CAB
Comissão dos Direitos Humanos e Ética - CODHE

VALIDADE DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO NO CMAS
16/09/2010 a 06/10/2010
16/09/2010 a 02/07/2012
16/09/2010 a 22/11/2010
16/09/2010 a 04/07/2012
16/09/2010 a 18/11/2011

Barbacena, 16 de setembro de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 028/2010, 16 DE SETEMBRO DE 2010
“PUBLICIZA DE ENTIDADES CUJOS CERTIFICADOS FORAM INDEFERIDOS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
setembro de 2010, 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 090/2010,
resolve:
Art. 1º - Indeferir a emissão do Certificado de Inscrição no CMAS das entidades relacionadas no anexo I.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
ANEXO I
ENTIDADES
Associação Barbacenense de Proteção aos Animais
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Nossa Senhora Aparecida
Associação Comunitária do Bairro Caiçaras
Barbacena, 16 de setembro de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMAS Nº. 029/2010, 16 DE SETEMBRO DE 2010
“Dispõe sobre a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social.”
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS, em reunião extraordinária realizada no dia 16 de
setembro de 2010, 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. 090,
resolve:
Art. 1º - Compor a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Assistência Social, tendo como membros:
Presidente: Helena Maria Milagres Belo
Vice-Presidente: Orlando Guimarães
1º Secretária: Francislaine A. Rheman
2º Secretário: Geraldo Alves do Amaral
Art. 2º - A Mesa Diretora possui mandato de 1 (um) ano sendo permitida 1 (uma) recondução de acordo com
seu Regimento Interno.
Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 16 de setembro de 2010.
Helena Maria Milagres Belo
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social
..............................................................................................................................................................

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE - CMDCA

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 018/2010, 07 de julho de 2010
			
“Retifica a Resolução nº 016/2010 do CMDCA”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, com base nas suas
competências legais e regimentais, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 3.740 de 09
de abril de 2003, resolve:
Art. 1º - Retificar a Resolução nº 016/2010 do CMDCA, que dispõe sobre a Comissão de Políticas Públicas, e
não sobre a Comissão do Fundo de Infância e Adolescência, conforme consta.
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 07 de julho de 2010.
Darlene Aparecida Nunes
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 019/2010, 01 DE SETEMBRO DE 2010
“Dispõe sobre certificado de entidade deferido no Conselho Municipal DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, com base nas suas competências legais e regimentais, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº 3.740 de 09 de abril
de 2003, através de deliberação lavrada em ata nº 180/2010 de 01 de setembro de 2010, resolve:
Art. 1º - Aprovar a emissão do Certificado de Inscrição no CMDCA à entidade relacionada no anexo I.
Art.2º - 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 - O prazo de validade é o que consta em cada certificado e transcrito 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.
ENTIDADES
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA/ INSTITUTO PADRE CUNHA

VALIDADE DO CERTIFICADO DE INSCRIÇÃO
NO CMDCA
03/09/2010 a 02/02/2012

Barbacena, 01 de setembro de 2010.
Darlene Aparecida Nunes
Presidente do CMDCA
..............................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 020/2010, 01 DE SETEMBRO DE 2010
“Dispõe sobre as Diretrizes para captação e aplicação de Recursos, apresentação, análise e aprovação de Projetos com Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente/FIA de Barbacena - MG”
O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA DE BARBACENA-MG, com base nas
suas competências legais e regimentais, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.740 de 09 de abril de
2003, Lei Federal nº 8.069 de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Municipal nº 3.838 de 20
de abril de 2005, na observância de orientações emanadas do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente –

CONANDA, Resolução 137 de 21/01/2010 e considerando a necessidade de aperfeiçoamento das normas relativas à captação
e aplicação de recursos, apresentação, análise e aprovação de projetos utilizando-se recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE / FIA de Barbacena, através de deliberação lavrada em ata nº 180/2010 de 01 de
setembro de 2010, resolve:
CAPITULO I
SEÇÃO I - DAS FINALIDADES
Art.1º - O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, instituído pela Lei nº 2.693 de 12 de dezembro
de 1991 e regulamento pelo Decreto nº 4.927 de 28 de outubro de 2002, manterá conta específica, intitulada FIA para
movimentação de recursos provenientes de ações identificadas com o FIA e de acordo com a Lei Municipal nº 3.838 de 20
de abril de 2005. É vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Barbacena,
órgão formulador, deliberativo e controlador das ações de implementação da política dos direitos da criança e do adolescente,
responsável por gerir os fundos, fixar critérios de utilização e o plano de aplicação dos seus recursos, conforme o disposto no
§ 2o do art. 260 da Lei n° 8.069, de 1990.
I - O Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, para efeito desta resolução e para fins de divulgação no município de
Barbacena – MG passa a ser intitulado Fundo da Infância e Adolescência - FIA.
II – Descrição da conta especifica de que trata este artigo:
Banco – 001
Agencia – 0062-0
Conta Corrente 16.150-0
Banco do Brasil – Barbacena - MG
Art. 2º - A manutenção do Fundo da Infância e Adolescência- FIA vinculado ao respectivo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente é diretriz da política de atendimento, prevista no inciso IV do art. 88, da lei n° 8.069, de 1990.
Parágrafo único. O Fundo da Infancia e Adolescência - FIA é um fundo especial, criado e mantido por lei, com recursos do
Poder Público e de outras fontes.
Art. 3º - O Fundo da Infância e Adolescência- FIA constitui unidade orçamentária própria e é parte integrante do orçamento
público.
Art. 4º - Os recursos do Fundo da Infância e Adolescência- FIA devem ter um registro próprio, de modo que a disponibilidade de
caixa, receita e despesa, fique identificada de forma individualizada e transparente.
Art. 5º - A destinação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, em qualquer caso, dependerá de prévia deliberação plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo a resolução ou ato administrativo equivalente que a materializar ser anexada à documentação respectiva, para fins de controle de legalidade e prestação de contas.
Art. 6º - As normas para a captação e aplicação de recursos, apresentação, análise e aprovação de projetos, utilizando-se
recursos do Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena, tem como objetivos específicos promover:
I- Políticas de promoção, proteção, defesa e controle dos direitos humanos de crianças e adolescentes:
Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos;
Iniciação, capacitação e inserção dos adolescentes no mercado de trabalho;
Prevenção e atendimento especializado para crianças e adolescentes com deficiência;
Família Acolhedora;
Acolhimento Institucional;
Prestação de Serviços à Comunidade;
Liberdade Assistida;
Semi-liberdade;
Internação.
II - Programas de prevenção e combate à violência contra crianças e adolescentes;
III - Erradicação de trabalho infantil;
IV - Implementação de campanha que visem ao fortalecimento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
do Conselho Tutelar e do Fundo da Infância e Adolescência- FIA.
V - Capacitação para operadores do sistema de garantia de direitos da criança e do Adolescente;
VI - Realização de estudos e pesquisas com objetivo de promover, proteger e defender, monitorar e/ou avaliar a política municipal dos direitos da criança e do adolescente.
SEÇÃO II
DAS ATRIBUIÇÕES DO CMDCA
Art. 7º - Cabe ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, em relação ao Fundo da Infância e Adolescência
- FIA, sem prejuízo das demais atribuições:
I - Elaborar e deliberar sobre a política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente
no município de Barbacena.
II - Propor a realização de diagnósticos relativos à situação da infância e da adolescência bem como do Sistema de Garantia
dos Direitos da Criança e do Adolescente em âmbito municipal a cada 5 anos;
III - Elaborar planos de ação anuais ou plurianuais, contendo os programas a serem implementados em âmbito municipal da
política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, e as respectivas metas, considerando os resultados dos diagnósticos realizados e observando os prazos legais do ciclo orçamentário;
IV - elaborar anualmente o plano de aplicação dos recursos do Fundo, considerando as metas estabelecidas para o período,
em conformidade com o plano de ação;
V - elaborar editais fixando os procedimentos e critérios para a aprovação de projetos a serem financiados com recursos do
Fundo da Infância e Adolescência - FIA, em consonância com o estabelecido no plano de aplicação e obediência aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade;
VI - publicizar os projetos selecionados com base nos editais a serem financiados pelo Fundo da Infancia e Adolescência - FIA;
VII - monitorar e avaliar a aplicação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, por intermédio de balancetes
trimestrais, relatório financeiro e o balanço anual do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, sem prejuízo de outras formas,
garantindo a devida publicização dessas informações, em sintonia com o disposto em legislação específica;
VIII - monitorar e fiscalizar os programas, projetos e ações financiadas com os recursos do Fundo, segundo critérios e meios
definidos pelo próprio Conselho, bem como solicitar aos responsáveis, a qualquer tempo, as informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação das atividades apoiadas pelo Fundo da Infância e Adolescência - FIA;
IX - desenvolver atividades relacionadas à ampliação da captação de recursos para o Fundo;
X - mobilizar a sociedade para participar no processo de elaboração e implementação da política de promoção, proteção,
defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente, bem como na fiscalização da aplicação dos recursos do Fundo
da Infância e Adolescência - FIA.
Parágrafo único: Para o desempenho de suas atribuições, o Poder Executivo deverá garantir ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente o suficiente e necessário suporte organizacional, estrutura física, recursos humanos e
financeiros.
CAPÍTULO II
DOS RECURSOS DO FIA
Art. 8º - Fontes de recursos que podem constituir o Fundo da Infância e Adolescência- FIA conforme Lei Municipal nº. 3.838
de 20/04/2005.
I – Dotações Orçamentárias do Executivo Municipal.
II – Doações de pessoas físicas e jurídicas incentivadas ou não.
III – Doações e legados diversos (Federais, Estaduais e Municipais)
IV – Multas e penalidades administrativas e pelas doações estatuídas no Artigo 260 da Lei 8.069/90.
V – Transferências do Governo Estadual e Federal.
VI – Doações de Governos Internacionais e de organismos nacionais e internacionais governamentais ou não.
VII – Receitas de aplicações no mercado financeiro.
VIII – Recursos provenientes de multas, concursos de prognósticos, dentre outros que lhe forem destinados.
Art. 9º - Para captar recursos para o Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena, os solicitantes deverão fundamentar
a destinação dos mesmos a projetos vinculados aos objetivos constantes do Art. 3º desta Resolução.
Parágrafo Único - Todos os documentos das entidades com intenção de captar recursos através do Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena, deverão respeitar os procedimentos previstos no Capitulo IV, desta resolução.
CAPITULO III
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Art.10 - A destinação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA deverá sempre estar de acordo com as diretrizes
da política de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos da criança e do adolescente estabelecidos no Plano de
Ação Anual e/ou plurianual, assim como também no descrito no artigo 2º desta resolução.
Art. 11 - A aplicação dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA, deliberada pelo Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente, deverá ser destinada para o financiamento de ações governamentais e não-governamentais.
Art. 12 - A aplicação de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente / FIA far-se-á diretamente pelas
Entidades Sociais ou pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, através do Fundo da Infância e Adolescência / FIA e pelas entidades que deverão respeitar os procedimentos previstos no Capitulo IV.
Art. 13 - Dos recursos captados pelas Instituições proponentes, ficará retido o percentual de 20% (vinte por cento) no Fundo
da Infância e Adolescência, o qual deverá ser aplicado de acordo com as Diretrizes estabelecidas no Plano de Ação aprovado
pela plenária do CMDCA/Barbacena.
Art. 14 - Os recursos do Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena serão aplicados exclusivamente na execução de
projetos, programas, ações, previstos no Plano de Ação, sendo vedada a utilização dos mesmos para despesas de manutenção
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Tutelar e Instituições proponentes.
Parágrafo único: Dentre as prioridades do plano de ação aprovado pelo Conselho Municipal, deve ser facultado ao doador/
destinador indicar, aquela ou aquelas de sua preferência para a aplicação dos recursos doados/destinados.
CAPÍTULO IV
DA ANÁLISE, APROVAÇÃO DE PROJETOS E DOCUMENTOS PARA
CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOS
Art. 15 – As Instituições proponentes governamentais ou não-governamentais que pleitearem recursos do FIA, deverão o fazer
em forma de Projeto, utilizando formulário padrão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e outros
documentos julgados necessários pelo Conselho, sempre respeitando a disponibilização de recursos e as prioridades estabelecidas por este mesmo Conselho Municipal.
Art. 16 - Os projetos serão analisados pela comissão do Fundo da Infância e Adolescência- FIA e Políticas Públicas, segundo
diretrizes e normas fixadas por esta Resolução, e serão posteriormente encaminhados à plenária do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente para deliberação em reunião ordinária ou extraordinária, de acordo com seu Regimento
Interno.
Parágrafo Único - Os projetos deverão apresentar com clareza seus objetivos, respeitando sempre a legislação vigente, para
candidatarem-se ao financiamento com recursos do Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena.
Art. 17 - Nos processos de seleção de projetos nos quais as entidades e os órgãos públicos representados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente figurem como beneficiários dos recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA,
os mesmos não devem participar da comissão de avaliação e deverão abster-se do direito de voto.
CAPÍTULO V
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
Art. 18 - Os recursos do Fundo da Infância e Adolescência - FIA utilizados para o financiamento, total ou parcial, de projetos
desenvolvidos por entidades governamentais ou não governamentais devem estar sujeitos à prestação de contas de gestão aos
órgãos de controle interno do Poder Executivo Municipal e ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, bem
como ao controle externo por parte do Poder Legislativo, do Tribunal de Contas e do Ministério Público.
Art. 19 - Após a emissão do recibo pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para o (a) concedente com
a efetivação do depósito bancário na conta do Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena, a Instituição Proponente
deverá ser convocada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com a documentação exigida para
celebração do convênio com o município e posterior repasse dos valores recebidos.
Art. 20 - Será de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a solicitação ao Executivo

Municipal da elaboração do termo de convênio para transferência dos recursos para a Instituição Proponente beneficiada, após
atendidas as exigências do artigo 19.
Parágrafo Único - A Entidade que não cumprir os procedimentos contidos no caput deste artigo no prazo Maximo de 90(noventa)
dias, após o recebimento da convocação de que trata o Artigo anterior, perderá o direito do recebimento do recurso, ficando o
mesmo para aplicação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, conforme prioridades estabelecidas
no Plano de Ação.
Art. 21 - A fiscalização e avaliação da prestação de contas dos convênios celebrados com recursos do Fundo da Infância e
Adolescência- FIA de Barbacena, serão de competência da Secretaria Municipal de Planejamento,Orçamento e Finanças,
tendo os conselheiros direitos plenos aos respectivos relatórios, através da Comissão do Fundo da Infância e Adolescência- FIA
e Políticas Publicas.
Art. 22 - Após o convênio assinado o órgão público deverá repassar os recursos a conveniada, de acordo com o estabelecido
no plano de trabalho no máximo em 60 dias.
Art. 23 - O acompanhamento das ações dos projetos financiados com recursos do FIA de Barbacena, serão de competência do
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 24 - Na prestação de contas deverão ser observadas as exigências da Lei Federal Nº 4.320 de 17 de março de 1964 e as
normas gerais e especificas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 25 - As entidades contempladas pela dedução da renuncia fiscal do Imposto de Renda , terão prazo máximo de solicitação
do recibo de doação junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, referente a donativos do Fundo da
Infância e Adolescência- FIA de Barbacena , até o último dia útil do ano em exercício.
Art. 26 - O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deve utilizar todos os meios que estiverem ao seu
alcance para publicizar todas as ações relacionadas a utilização, aplicação e destinação dos recursos do Fundo da Infância e
Adolescência- FIA de Barbacena.
Art. 27 - Os casos omissos serão analisados pela Comissão do Fundo da Infância e Adolescência- FIA de Barbacena, e encaminhados para deliberação em reunião ordinária ou extraordinária submetidos a plenária do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente.
Art. 28 - Esta resolução entra em vigor na presente data.
Barbacena, 01 de Setembro de 2010.
Darlene Aparecida Nunes
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
..............................................................................................................................................................

CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE - CMJU

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS, DA CONSTITUIÇÃO E DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DA JUVENTUDE
Art. 1º- O presente Regimento tem por finalidade estabelecer normas e disciplinar as atividades e o funcionamento do Conselho Municipal da Juventude – CMJU do município de Barbacena.
Art. 2º- O CMJU, instituído através da Lei nº 3776/03 alterada pela Lei nº 4113/08 , é órgão de assessoria,
planejamento e consultoria do município, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, encarregado de promover a integração e a participação da juventude no processo social, econômico, político e cultural
do município de Barbacena.
Art. 3º- Na consecução das atribuições que lhes são inerentes, compete ao CMJU:
Oferecer subsídios para a elaboração de leis e a formulação da política de atenção, promoção, atendimento e
defesa dos direitos da juventude, assegurando a sua integração com as políticas sociais básicas, supletivas,
culturais, esportivas e econômicas no âmbito do Município, do Estado e da União;
Incentivar, apoiar, promover e requisitar, junto aos órgãos públicos e privados, a realização de eventos, estudos e
pesquisas nos campos da atenção, promoção, atendimento e defesa dos direitos da juventude;
Estimular e organizar a participação da juventude e suas entidades, associações e agremiações estudantis,
culturais, esportivas, filantrópicas e religiosas na formulação das políticas públicas;
Propor e articular ações conjuntas nas áreas de educação, ciência e tecnologia, saúde, trabalho, segurança
pública, assistência social, direitos humanos e cidadania que visem, dentre outros:
O estabelecimento de uma política municipal para o trabalho e a geração de emprego e renda para a juventude,
com ênfase na qualificação e reabilitação da capacidade criativa e produtiva da mão-de-obra juvenil, na reestruturação e no reaparelhamento dos espaços públicos comunitários, orientados para a prática da profissionalização nas áreas do esporte, do lazer, da cultura, do meio ambiente, da saúde, da educação, dentre outras e na
constituição de Centros para o trabalho e o emprego, associado às Escolas e Instituições sócio-culturais;
O estabelecimento de uma política municipal para a promoção da saúde e o combate às doenças sexualmente
transmissíveis, a AIDS e às drogas, com ênfase em programas de mobilização e esclarecimento da comunidade, da juventude, dos profissionais e organismos públicos e privados das áreas de saúde, educação, cultura,
esporte e outras afetas;
CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DO CMJU
SEÇÃO I – DA COMPOSIÇÃO
Art. 4º- O CMJU é composto de representantes das entidades da sociedade civil eleitos em seus respectivos
segmentos e do Poder Público indicados pelo chefe do executivo, sendo assim constituído:
I-Da área Governamental:
a) 01 (um) representante e respectivo suplente da Secretaria Municipal de Governo, Coordenação Política e
Gestão Estratégica;
b) 01 (um) representante e respectivo suplente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;
c)01 (um) representante e respectivo suplente da Secretaria Municipal de Educação e Esportes;
d) 01 (um) representante e respectivo suplente do Departamento Municipal de Saúde Pública - DEMASP;
e) 01 (um) representante e respectivo suplente da Fundação Municipal de Cultura “Prof. Agenor Soares de
Moura” — FUNDAC;
f) 01 (um) representante e respectivo suplente da Empresa Municipal de Turismo — CENATUR;
II- Da sociedade civil organizada, 01 (um) representante e seu respectivo suplente:
a) de movimentos religiosos, que tenham juventude organizada;
b) dos estudantes do Ensino Fundamental;
c) dos estudantes do Ensino Médio;
d) dos Diretórios Acadêmicos;
e) dos Clubes de Serviços sediados no Município;
f) das Organizações Não-Governamentais de atendimento aos jovens;
Art. 5º- Para cada representante titular será designado um suplente, submetido ao mesmo critério de avaliação.
SEÇÃO II - DO FUNCIONAMENTO
Art. 6º- O CMJU tem a seguinte estrutura de funcionamento:
Plenária
Mesa Diretora
Secretaria
Secretaria Executiva
Comissões temáticas e Permanentes
Art. 7º- Cabe à Mesa Diretora, composta por membros eleitos, livremente, entre os titulares, em sua primeira
reunião ordinária, a direção do CMJU.
Art. 8º- O mandato da Mesa Diretora será de 02 ( dois ) anos, sendo permitida a recondução de igual período.
Art. 9º- A Mesa Diretora é, assim, constituída:
Presidente
Vice-Presidente
1º Secretário
2º Secretário
Art. 10º- A plenária é propositiva, nela tendo direito a voz e voto, os membros titulares de que trata o Art. 4º.
§ 1º- A Plenária se reunirá, ordinariamente, no mínimo, uma vez por mês, e extraordinariamente, a qualquer
tempo, por convocação do Presidente ou pela maioria simples (metade mais um) de seus membros.
§ 2º- A Plenária do CMJU se reunirá com quorum mínimo de 50% mais um de seus membros e proporá com
base na maioria simples dos presentes. No caso de empate, discutir-se-á até haver um consenso, podendo
o Presidente exercer o voto de excelência. Assuntos especiais, como alteração do regimento, destituição de
diretoria, serão tratados em reuniões extraordinárias com quórum obrigatório de 2/3 (dois terços) de seus
membros e aviso prévio da pauta.
§ 3º- Para o início das reuniões ordinárias com o quorum estabelecido, haverá uma tolerância de 10 (dez)
minutos, decorrido o prazo estipulado a reunião poderá acontecer com qualquer quórum desde que não haja
votação na pauta do dia.
SEÇÃO III - DAS AUSÊNCIAS
Art. 11- O membro efetivo que faltar sem justificativa, às reuniões ordinárias da Plenária, por 03 (três) vezes
consecutivas, ou 05 (cinco) alternadas, num período de 12 (doze) meses, será automaticamente substituído
pelo respectivo suplente.
Parágrafo único: Caso o efetivo não possa comparecer às plenárias do CMJU, deverá justificar junto à Secretaria Executiva num prazo de 24 (vinte e quatro) horas de antecedência e comunicar ao seu suplente que
compareça.
Art. 12 - Na ausência ou impedimento eventual do Presidente, a sessão será presidida pelo Vice-Presidente;
I - Ocorrerá vacância quando:
O Presidente comunicar formalmente o seu afastamento;
O Órgão ou Entidade que o indicou como Conselheiro comunicar a sua substituição;
O Presidente ausentar-se, sem justificativa por escrito, das reuniões ordinárias por duas vezes consecutivas
ou três alternadas.
Parágrafo único: Em caso de vacância e/ou impedimento de membro da Mesa Diretora, far-se-á um novo
processo de escolha para o preenchimento da vaga.
SEÇÃO IV - DAS ATIVIDADES
Art. 13- As atividades dos membros do CMJU, reger-se-ão pelas seguintes disposições:
I - O exercício da função de Conselheiro é considerado serviço público relevante e não será remunerado;
II – Cada membro efetivo do CMJU terá direito a um único voto na sessão da Plenária, sendo proibido o voto
por procuração;
Art. 14- Para melhor desempenho de suas funções o CMJU poderá recorrer a pessoas e/ou entidades, mediante
os seguintes critérios:
Consideram-se colaboradores do CMJU as instituições formadoras de recursos humanos, as entidades representativas de profissionais e usuários dos serviços de assistência à juventude, sem embargo de sua condição
de membro;
poderão ser convidadas pessoas ou instituições de notória especialização para assessorar o CMJU em assuntos
específicos.
Art. 15- As sessões ordinárias do CMJU terão os seguintes procedimentos:
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Discussão e aprovação da ata da reunião anterior;
Informações gerais;
Apresentação, discussão, e votação da matéria da pauta prevista para a reunião;
Palavra livre;
Art. 16- As eleições para a escolha da Presidência, serão realizadas na primeira reunião após a posse oficial dos
conselheiros e, no biênio subsequente, deverão ser organizadas na última reunião ordinária;
SEÇÃO V – DAS COMPETÊNCIAS DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA
Art. 17- Compete ao Presidente:
Cumprir e zelar pelo cumprimento das decisões da Plenária do CMJU;
Representar judicial e extrajudicialmente o Conselho;
Convocar e presidir as sessões do Conselho;
Submeter a pauta à aprovação da Plenária;
Participar das discussões nas mesmas condições dos outros conselheiros;
Praticar os atos necessários ao exercício das tarefas administrativas, assim como os que resultem de proposições da Plenária;
Assinar correspondências oficiais do Conselho, salvo quando for delegada a competência para algum conselheiro;
Delegar competências;
Encaminhar à Prefeita Municipal e às outras Instituições ou pessoas interessadas, as proposições e pareceres
do CMJU;
Consultar a Plenária quando solicitar a órgãos públicos e entidade privadas, informações e apoio técnicooperacional necessário ao bom andamento dos trabalhos do CMJU;
Convidar pessoa ou entidade a participarem, sem direito a voto, das reuniões do Conselho;
Decidir sobre questões de ordem;
Desenvolver as articulações necessárias para o cumprimento das atividades da Presidência.
Propor votações em plenária;
Mediar com voto de excelência discussões que tiverem empate.
Art. 18- Ao Vice-Presidente compete:
Substituir o Presidente em suas ausências, impedimentos, e no caso de vacância até que o Conselho eleja
novo titular;
Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas atribuições;
Exercer as atribuições que lhes forem conferidas pela Plenária.
Art 19- São atribuições do 1º Secretário:
Secretariar as reuniões da Plenária e da Mesa Diretora, lavrar e assinar atas circunstanciadas,;
Responsabilizar-se pelas atas das sessões junto à Secretaria Executiva;
Substituir o Vice-presidente nos seus impedimentos e o Presidente, na falta de ambos, ou em caso de vacância
até que o Conselho eleja novos titulares;
Prestar, na Plenária, as informações que lhe forem solicitadas pelo Presidente ou por Conselheiros;
Acompanhar os trabalhos da Secretaria Executiva;
Manter estreito relacionamento com a Secretaria Executiva.
Art. 20 - São atribuições do 2º Secretário:
Substituir o 1º Secretário em seus impedimentos ou ausências, com todas as atribuições inerentes ao cargo;
Substituir o 1º Secretário nos casos em que este venha a substituir o Vice-Presidente ou o Presidente;
Completar o mandato do 1º Secretário em caso de vacância até a eleição de outro;
Colaborar com o 1º Secretário sempre que solicitado.
Art. 21- São atribuições da Secretaria Executiva:
I -Assessoramento, apoio técnico, administrativo e operacional do CMJU.
II -Controlar a presença dos integrantes do CMJU, informando ao Presidente os membros que deverão ser
substituídos por faltas.
III - Examinar os processos a serem apreciados pela Plenária, dando cumprimento aos despachos neles proferidos.
SEÇÃO VI – DA ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA
Art. 22 – O Pleito de escolha do Presidente e do Vice-Presidente do CMJU deverá ocorrer no prazo máximo de
30 (trinta) dias após a homologação da posse dos conselheiros através de Ato Oficial do Executivo Municipal,
pela plenária em exercício.
Parágrafo único: Considerar-se-ão eleitos Presidente e Vice-Presidente do CMJU, aqueles constituídos em chapas específicas que incluam os Secretários e obtiverem maioria simples dos votos, respeitando o quorum
mínimo de 2/3 (dois terços) do total de seus membros, aí incluídos titulares e suplentes quando instituídos da
titularidade. No caso de haver mais de duas chapas em disputa, as duas mais votadas concorrerão novamente
em segundo turno de votação, na mesma reunião.
Art. 23 – A posse dos eleitos se dará na mesma data da votação, logo após a proclamação do resultado.
Art. 24 – A Comissão Eleitoral será constituída de conselheiros titulares ou suplentes instituídos da titularidade,
deverá ser escolhida no período de até 45 (quarenta e cinco) dias antes do pleito, por consenso da plenária.
Parágrafo único: Os trabalhos no dia da votação serão presididos pelo presidente da Comissão Eleitoral, e
este poderá convocar outros membros da referida Comissão para auxiliar nos trabalhos de votação e apuração
dos votos.
Art.25 – Na assembléia do dia da eleição, cada chapa na pessoa do presidente, terá 10 (dez) minutos para
apresentação de suas propostas, podendo este tempo ser dividido entre outros membros da chapa.
SEÇÃO VII – DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E PERMANENTES
Art. 26 - O CMJU, a fim de garantir seu pleno funcionamento, criará tantas comissões quantas forem necessárias para promover estudos e emitir pareceres a respeito de temas específicos.
I – Competirá aos componentes das comissões especiais escolher o coordenador e o Relator quanto à execução
dos trabalhos.
II – As comissões poderão convidar qualquer pessoa ou representante de Órgão Federal, Estadual ou Municipal,
Empresa Privada, Sindicatos ou Entidades da Sociedade Civil para comparecer às reuniões e prestar esclarecimentos sobre as atividades desenvolvidas dentro da área de Políticas Públicas para a Juventude.
III – Serão considerados aprovados ou rejeitados pelo Conselho os pareceres das comissões submetidos à
plenário pelo voto de 50%(cinquenta por cento) mais 1(um) dos conselheiros presentes na sessão.
IV – Tratando-se de assunto técnico a comissão deve apresentar um parecer técnico e/ou profissional especializado.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 27- Nomeados os membros do CMJU, os suplentes serão convidados a participar das reuniões do CMJU,
oportunidade em que terão direito a voz, e quando, da ausência do titular, direito ao voto.
Art. 28- Os casos omissos deste Regimento Interno serão resolvidos em Plenário.
Art. 29- Este Regimento Interno poderá ser alterado pelo Plenário do CMJU, respeitado o que dispõe a legislação pertinente, devendo-se fazer a respectiva publicação no Órgão Oficial de Comunicação do Município em
forma de Resolução.
Parágrafo único: A alteração prevista no caput será feita em reunião extraordinária.
Art. 30 - O presente Regimento entra em vigor na data de sua publicação e aprovação.
Barbacena, 16 de Dezembro de 2009.
..............................................................................................................................................................

CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR
COMSEA - BARBACENA - MG
REGIMENTO INTERNO

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E DOS OBJETIVOS
Artigo 1º - Da definição: O Conselho Municipal de Segurança Alimentar doravante intitulado COMSEA, de acordo com o previsto
na Lei 3.796 de 2004 alterada pela Lei 4.020 de 2007, aprova o presente Regimento Interno (RI) que organiza e estabelece
normas para seu funcionamento.
Parágrafo Único - Cabe ao Gestor da Assistência Social do município de Barbacena e por extensão ao Governo Municipal como
um todo, de acordo com a Lei 4.020 de 2007, garantir autonomia administrativa para o pleno funcionamento do COMSEA e
cobertura dos gastos com os conselheiros quando estiverem a serviço do Conselho fora do município.
Artigo 2º - Dos objetivos: É o órgão colegiado do município, na questão da Segurança Alimentar, conforme a Lei Municipal 4.020
de 2007, com funções de caráter permanente, deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador e também objetiva estabelecer,
acompanhar e avaliar as políticas municipais na formulação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e no controle social,
constituindo-se no órgão colegiado não paritário.
CAPITULO II
DAS ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS
Artigo 3º - O Conselho Municipal de Segurança alimentar de Barbacena tendo em vista a Legislação Federal, Estadual e Municipal, terá as seguintes atribuições e competências:
a) Mobilizar a sociedade e o poder público na defesa do direito a segurança alimentar e nutricional de todos os munícipes.
b) Elaborar seu Regimento Interno;
c) Realizar a Conferencia Municipal de Segurança Alimentar bem como elaborar e aprovar propostas de operacionalização
das diretrizes aprovadas;
d) Deliberar na formulação e no controle da Política Municipal de Segurança Alimentar;
e) Cadastrar entidades que atuam na área da segurança alimentar e nutricional;
f) Definir diretrizes para elaboração e/ou revisão do Plano Municipal de Segurança Alimentar;
g) Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da Gestão Municipal da Segurança Alimentar e do Fundo
Municipal de Segurança Alimentar aprovando os relatórios encaminhados pelo Gestor do Fundo;
h) Aprovar a proposta orçamentárias anual da Segurança Alimentar, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas no
Plano Municipal de Segurança Alimentar.
i) Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços da Segurança Alimentar e encaminhar as denuncias aos
respectivos órgãos, conforme legislação vigente;
j) Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área na Segurança Alimentar fomentando o
intercambio com outros Conselhos, Poder Público e entidades governamentais e privadas.
k) Estabelecer ações de informação, educação e divulgação das ações de Segurança Alimentar no município, as deliberações
da plenária do COMSEA em todos os meios de comunicação, incluindo datas e locais da reunião;
l)Acompanhar a implementação das deliberações constantes das atas das reuniões Plenárias.
CAPÍTULO III
DA COMPOSIÇÃO
Artigo 4º A composição do CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR - COMSEA é de 24 (vinte e quatro) Conselheiros
Titulares e respectivos Conselheiros Suplentes instituídos da titularidade, e na proporção 1/3(um terço) de representantes do
Governo Municipal, e 2/3(dois terços) de representantes da Sociedade Civil Organizada.
Artigo 5º - O COMSEA compõe-se de 8 (oito) membros titulares e seus suplentes representantes do Governo Municipal, e 16
(dezesseis) membros titulares e seus suplentes representantes da Sociedade Civil Organizada.
A – Representantes nomeados pelo chefe do Poder Executivo, sendo;

(a) Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social;
(b) Um representante da Secretaria Municipal de Educação e Esportes;
(c) Um representante do Departamento Municipal de Saúde Pública;
(d) Um representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
(e) Um representante do Conselho Municipal de Meio Ambiente;
(f) Um representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
(g) Um representante da Secretaria de Planejamento Orçamento e finanças;
(h) Um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Indústria e Comércio).
B – Representantes de organizações da sociedade civil;
(a) Um representante da Sociedade São Vicente de Paulo.
(b) Um representante das Associações de Bairro.
(c) Um representante da Pastoral da Criança e do Menor.
(d) Dois representantes de entidades que desenvolvem ações contra a fome e a miséria.
(e) Um representante das Creches.
(f) Um representante do Sindicato Rural de Barbacena.
(g) Um representante nomeado conjuntamente pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Barbacena, Sindicato do Comércio
Varejista de Barbacena e Associação Comercial e Industrial de Barbacena.
(h) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Barbacena e Região (SINTER).
(i) Um representante dos Clubes de Serviço.
(j) Um representante dos seguimentos espíritas do município.
(k) Um representante do movimento Pró-Moradia.
(l) Um representante de entidades que atendam pessoas portadoras de deficiência.
(m) Um representante da Arquidiocese de Mariana.
(n) Um representante das Igrejas Evangélicas.
(o) Um representante do Sindicato da construção civil.
Artigo 6º - Os Conselheiros do COMSEA terão mandato de 2 (dois) anos, permitido apenas uma recondução.
Parágrafo Único – As ausências às reuniões do Conselho devem ser justificadas com antecedência.
Artigo 7º - Os Conselheiros serão eleitos como delegado dentre os seus segmentos e entidades, em pré-conferencias setoriais
e encaminhados para eleição e homologação na Conferência Municipal de Segurança Alimentar .
Parágrafo Único - O segmento que não apresentar a integralidade de sua representação, por não terem sido escolhidos nas
pré-conferencias, poderão completar suas representações por escolha de plenárias específicas de cada segmento, durante a
Conferencia Municipal de Segurança Alimentar.
Artigo 8º - Implicarão na perda da função no COMSEA os Conselheiros que faltarem injustificadamente a 03 (três) reuniões
consecutivas ou a 05 (cinco) intercaladas no período de 1 (um) ano.
Parágrafo Único - Os Conselheiros excluídos serão substituídos pelo segmento e suas entidades dentro de 30 (trinta) dias uteis,
mediante documentação correspondente a ser encaminhada à Presidência do COMSEA.
CAPITULO III
DA ESTRUTURA
Artigo 9º - A estrutura do COMSEA está assim definida:
Plenária;
Diretoria;
Ouvidoria;
Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho;
Divisão de Apoio aos Conselhos.
Seção I
Da Plenária
Artigo 10 - O COMSEA se reunirá ordinariamente 1 (uma) vez por mês e extraordinariamente por convocação do Presidente
ou mediante requerimento de 9 (nove)1/3+1 de seus Conselheiros Titulares. A convocação extraordinária será solicitada por
requerimento para tratar de assuntos específico ou seja 1 ponto de pauta para cada reunião extraordinária, subscrito pelos
requerentes, observados em ambos os casos o prazo mínimo de (8) oito dias para a realização da reunião.
I - As reuniões do COMSEA serão realizadas na segunda terça-feira de cada mês, com início as 16 (dezesseis) horas em primeira
chamada, com quorum mínimo de 50% + 1 (cinqüenta por cento mais um) de seus membros titulares ou suplentes em titularidade, e em segunda chamada, as 16:30 (dezesseis e trinta horas) com quorum de seis conselheiros titulares ou suplentes
em titularidade, no mesmo dia e local, podendo deliberar e emitir resoluções com este quorum.
II - Uma vez protocolado no COMSEA o requerimento da reunião extraordinária, solicitada de acordo com o “caput” deste
artigo, o Presidente terá 05 (cinco) dias úteis para convocar e realizar a reunião, excetuando-se as questões de emergência
e/ou de calamidade pública.
III - Cabe ao Conselheiro titular em seus impedimentos convocar seu suplente, devendo comunicar à Presidência do COMSEA
o motivo de sua ausência, até a próxima reunião ordinária, impreterivelmente.
IV - A plenária será presidida pelo Presidente do COMSEA substituindo-se em caso de impossibilidade o Vice-Presidente, O
Secretário, O Tesoureiro e o Diretor de Comunicação, nesta ordem.
V - Na impossibilidade de participação regular de qualquer membro em conseqüência do calendário estabelecido, e na inviabilidade de compatibilização de horário, o COMSEA deve ser comunicado imediatamente, e este pedirá ao segmento ou entidade
respectiva a substituição, dentro de 15 (quinze) dias.
VII - A Diretoria organizará a pauta da reunião, comunicando a todos os Conselheiros no ato da convocação.
VIII - Em caso de urgência e/ou relevância poderá o plenário alterar a pauta, sendo necessária a metade dos votos mais um
para a efetivação desta alteração.
IX - Os Conselheiros poderão sugerir a Diretoria outros assuntos a serem incorporados à pauta das reuniões ordinárias, observando-se o início da reunião.
X - Os itens constantes da pauta deverão ter afinidade com a competência legal do COMSEA.
XI – Integram a Plenária, além dos Conselheiros Titulares ou suplentes em titularidade, toda a Mesa Diretora do COMSEA.
Parágrafo único: A pedido do presidente, a Divisão de apoio aos Conselhos convocará os membros titulares e suplentes com a
devida pauta por telefone ou correspondência eletrônica (e mail)
Artigo 11 - As votações serão efetivadas com manifestação do conselheiro, sendo que cada Conselheiro Titular ou Suplente
instituído da titularidade terá direito a 1 (um) voto, para cada deliberação e estas serão transformadas em resolução.
Artigo 12 - As reuniões do COMSEA serão abertas à participação do público em geral, sendo assegurado o direito à palavra, mas
somente os Conselheiros Titulares e os Suplentes investidos da titularidade terão direitos a voto.
Artigo 13 - O COMSEA deliberará por maioria simples dos Conselheiros presentes, garantido o quorum mínimo de metade mais
um de seus membros Titulares ou Suplentes instituído da titularidade, salvo nos casos previstos neste Regimento Interno.
Artigo 14 - Somente será objeto de deliberação a matéria constante da pauta ou acrescida a ordem do dia no início da reunião
ordinária, conforme Inciso IX do Artigo 10 deste Regimento Interno, incluindo-se aí as questões de urgência e/ou relevância.
Artigo 15 - O Presidente colocará obrigatoriamente em votação toda a matéria em deliberação depois de esgotadas as discussões e quando aprovadas serão transformadas em resoluções.
Artigo 16 - O Presidente terá a prerrogativa de deliberar “ad referendum” da Plenária, em ocasiões excepcionais desde que
consultada a mesa diretora. Tais deliberações deverão ser apresentadas obrigatoriamente na primeira reunião do COMSEA
subseqüente ao ato do Presidente e homologada pela plenária.
Artigo 17 - O COMSEA, quando entender oportuno, poderá convidar atento à legislação em vigor, técnicos, representantes de
instituições públicas, privadas ou da sociedade civil organizada, a participar de suas reuniões e atividades, desde que diretamente envolvidos nos assuntos que estiverem sendo tratados, a fim de prestar assessoria, consultoria ou esclarecimentos.
Artigo 18 - Fica assegurado a cada membro do COMSEA o direito a manifestar-se sobre todo e qualquer assunto em discussão,
não podendo naquela reunião voltar a ser discutido o assunto colocado em regime de votação ou já votado.
Artigo 19 - Os assuntos tratados e as deliberações tomadas em cada reunião serão registrados em ata numerada que será lida
na reunião imediatamente posterior, que após aprovada será assinada pelos Conselheiros presentes àquela reunião.
I - As deliberações aprovadas serão consubstanciadas em resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos que
deverão ser anexados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social e/ou publicadas no Diário Oficial do Município
para dar visibilidade às ações do COMSEA.
II - As assinaturas dos Conselheiros presentes em cada reunião serão colhidas em livro próprio.
Seção II
Da Mesa Diretora

Artigo 20 - A Mesa Diretora será composta por:
Presidente;
Vice-Presidente;
Secretário;
Tesoureiro;
Diretor de Comunicação;
Artigo 21 - Compete ao Presidente do COMSEA:
a) Fiscalizar o cumprimento das metas e programas contemplados no Plano Municipal de Segurança Alimentar, bem como as
diretrizes estabelecidas pela Conferência Municipal de Segurança Alimentar;
b) Presidir a Mesa Diretora do COMSEA e auxiliar na coordenação dos trabalhos da Conferencia Municipal de Segurança
Alimentar;
c) Compete ao Presidente, após deliberação da Plenária, evidenciar junto ao gestor da Assistência Social a política e os
programas aprovados pelo COMSEA, observando o Plano Municipal de Segurança Alimentar e/ou as questões de urgência
e/ ou relevância.
d) Cumprir e fazer cumprir as Resoluções do COMSEA;
e) Convocar ordinariamente e extraordinariamente as reuniões da Mesa Diretora e as do COMSEA;
f) Representar o COMSEA Judicial e Extra-judicialmente junto à uma comissão composta por quatro membros instituída especificamente para este fim.
h) Presidir as reuniões e às assembléias;
i) Assinar correspondências, resoluções e projetos do Governo Municipal, Estadual ou Federal e no âmbito da Segurança
Alimentar e Nutricional.
j) Submeter a apreciação do plenário e/ou Diretoria, os convites para representar o COMSEA em eventos externos, oficializando
a representação.
k) Acompanhar junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Ação Social a execução dos serviços administrativos do
COMSEA;
l)Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento.
Artigo 22 - O Presidente terá o voto de qualidade, definido como voto de desempate nas matérias que dele precisarem (empate
na votação), para serem aprovadas ou rejeitadas.
Parágrafo único - O Presidente somente poderá ser destituído de suas funções por deliberação da Plenária, necessitando de no
mínimo 13 (treze) votos a favor de sua substituição, garantido amplo direito de defesa. Esta substituição se dará por eleição
direta e aberta para eleger somente o Presidente.
Artigo 23 - Compete ao Vice-Presidente do COMSEA:
Assessorar o Presidente em suas atribuições;
Substituir o Presidente em seus impedimentos eventuais.
Participar das Comissões.
Participar das discussões e votações nas sessões plenárias.
Em caso de Vacância, a substituição do mesmo acontecerá eleição, e no prazo máximo de 15(quinze) dias.
Artigo 24 - Compete ao Secretário do COMSEA:
c)Auxiliar o Presidente no cumprimento de suas funções;
d) Apresentar a ata das reuniões aos membros do COMSEA;
g)Lavrar atas e fazer a leitura das mesmas na reunião subseqüente,
h)Apoiar o diretor de comunicação na divulgação das atividades e resoluções do COMSEA;
j)Participar das discussões e votações nas sessões plenárias.
k)Participar das comissões especiais.
l)Em caso de Vacância a substituição do mesmo acontecerá eleição no prazo máximo de 15(quinze) dias.
Artigo 25 - Compete ao Tesoureiro do COMSEA:
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a)Acompanhar junto ao Gestor da Assistência Social no município as movimentações do Fundo Municipal de Segurança Alimentar “FMSAN” .
b)Buscar trimestralmente junto ao gestor do FMSAN, as demonstrações mensais de receita e despesa para apreciação da
plenária do COMSEA.
c)Participar das comissões especiais.
d)Participar das discussões e votações nas sessões plenárias.
f)Em caso de Vacância a substituição do mesmo acontecerá por eleição e no prazo máximo de 15(quinze) dias.
Artigo 26 - Compete ao Diretor de Comunicação do COMSEA:
a)Divulgar os trabalhos do COMSEA no Município e Região.
b)Promover as informações relevantes para a Segurança Alimentar para o bom funcionamento do COMSEA.
c)Participar das comissões especiais.
d)Participar das discussões e votações nas sessões plenárias.
f)Em caso de Vacância a substituição do mesmo acontecerá eleição e no prazo máximo de 15(quinze) dias.
Seção III
Da Eleição da Mesa Diretora
Artigo 27 - De acordo com a Lei 4.020 de 04 de maio de 2007, o Presidente, o Vice-Presidente, o Secretário, o Tesoureiro, o
Diretor de Comunicação do COMSEA serão eleitos dentre os membros do próprio Conselho Diretor, não sendo remunerados.
I - O mandato da mesa diretora será de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzida ao cargo através do voto direto e aberto para
mais um mandato consecutivo.
II - A eleição do Ouvidor acontecerá em até 30 (trinta) dias da eleição da Diretoria do COMSEA, entre os Conselheiros Titulares,
excluídos aqui os membros da Diretoria;
Artigo 28 - O pleito para escolha da mesa diretora do COMSEA deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a
homologação da posse dos Conselheiros através de Ato Oficial do Executivo Municipal pela Plenária em exercício.
I - Considerar-se-á eleita a diretoria do COMSEA, aquela que constituída em chapas específicas que incluam o Presidente, VicePresidente, Secretário, o Tesoureiro e o Diretor de Comunicação que obtiver maioria simples dos votos respeitado o quorum
mínimo de 2/3 (dois terços) do total de seus membros, aí incluídos titulares e suplentes quando instituídos da titularidade. No
caso de haver mais de duas chapas em disputa, as duas mais votadas concorrerão novamente em segundo turno de votação,
na mesma reunião.
II - O prazo para apresentação de chapas encerrará 5 (cinco) dias anteriores ao dia estabelecido para o pleito, e protocoladas
na Secretaria do COMSEA.
III - A não inscrição da Chapa conforme parágrafo anterior, impossibilitará a qualquer Conselheiro Titular de concorrer ao
pleito.
IV - Caberá ao Secretário do COMSEA em conjunto com a Secretaria Executiva, o registro no livro próprio de todo o processo
eleitoral, desde a inscrição das chapas, bem como providenciar todo o material necessário à eleição.
Artigo 29 A posse dos eleitos dar-se-á na mesma data da votação, logo após a proclamação do resultado.
Artigo 30 - A Comissão Eleitoral constituída por Conselheiros Titulares ou suplentes deverá ser escolhida no período de até 45
(quarenta e cinco) dias antes do pleito, por consenso da Plenária, sendo constituída por 8 (oito) membros, sendo 3 (três) do
seguimento do Governo e 6 (seis) do seguimento das organizações da Sociedade Civil.
I - A Comissão Eleitoral escolherá dentre seus pares um Coordenador e um Secretário que se responsabilizarão pelos trabalhos.
II - Os trabalhos no dia da votação serão presididos pelo Coordenador da Comissão Eleitoral, auxiliado pelo Secretário, que
será responsável pelo registro completo de todo o andamento da votação, aclamação e posse dos eleitos. O Coordenador da
Comissão Eleitoral poderá convocar outros membros da referida Comissão para auxiliar nos trabalhos de votação e apuração
dos votos.
Artigo 31 - Todos os Conselheiros Titulares e Suplentes instituídos da titularidade no dia do pleito terão direito a voto na escolha
da chapa composta de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesoureiro, Diretor de Comunicação.
Parágrafo Único - Poderão ser candidatos os Conselheiros Titulares.
Artigo 32 - Na assembléia do dia da eleição, cada chapa na pessoa do candidato a Presidente, terá 10 (dez) minutos para
apresentação de suas propostas, podendo este tempo ser dividido com os candidatos a Vice-Presidente.
I - A ordem das apresentações será estabelecida por sorteio conduzido pelo coordenador dos trabalhos, não cabendo interpelações até que o último candidato tenha encerrado seu pronunciamento.
II - Apresentadas às propostas, os conselheiros que desejarem dirimir dúvidas, deverão inscrever-se perante a mesa, dirigindo
as questões a um ou mais de um candidato, não devendo ultrapassar o tempo de 2 (dois) minutos. Cada resposta não poderá
ultrapassar o tempo de 3 (três) minutos, obedecida a ordem da apresentação inicial.
III - Se a resposta apresentada não satisfizer ao Conselheiro, este ainda poderá solicitar maiores esclarecimentos, não podendo ultrapassar o tempo de 2 (dois) minuto para formulá-la. Para a tréplica o candidato terá um tempo máximo de 3 (três)
minutos.
Artigo 33 - O processo de votação para eleição da chapa contendo Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro e Diretor
de Comunicação, dar-se-á por voto direto e aberto.
Artigo 34 - Após a apresentação dos candidatos, o coordenador dos trabalhos deverá informar o número de conselheiros
presentes, identificados pela assinatura em livro de presença, incluindo Conselheiros Titulares e Suplentes instituídos da titularidade, constatando-se o quorum mínimo para a votação, que é de 2/3 (dois terços) do número total de seus membros, ou
seja, 16 (dezesseis) Conselheiros.
Artigo 35 - Durante o processo de votação, o coordenador dos trabalhos chamará cada Conselheiro Titular presente ou e
Suplente instituído da titularidade para o pleito, que deverá assinar o livro de votação e será registrado no mesmo na presença
de todos.
I - Uma vez aberta a votação nenhum dos presentes poderá mais se manifestar, somente manifestarão os Conselheiros Titulares
ou Suplentes instituído de titularidade quando chamados ao pronunciamento de seu voto pelo Coordenador do pleito.
II - Somente o Coordenador dos trabalhos do dia de pleito, poderá conceder aos Conselheiros titulares e suplentes o direito
ao voto.
Artigo 36 - Serão registrados em ata todos os procedimentos referentes à votação, incluindo o cômputo dos votos atribuídos
a cada chapa, bem como as abstenções.
Artigo 37 - Computados os votos, havendo mais de duas chapas votadas, as duas que obtiverem mais votos disputarão novo
turno de votação, desde que nenhuma delas tenha obtido 50% (cinqüenta por cento) dos votos mais um, nos mesmos moldes
da primeira eleição, na mesma reunião.
Parágrafo Único – Persistindo o empate serão utilizados os mesmos critérios utilizados na legislação em vigor, ou seja, será eleita
a chapa cujo candidato a Presidente for o mais idoso.
Artigo 38 - Caberá recurso pela chapa que se sentir lesada no processo eleitoral, desde que apresente ao Presidente, e este
a Plenária por escrito as razões, embasadas em fatos e não apenas em simples suposições, dentro de no máximo 30 (trinta)
dias decorrida a assembléia da eleição.
Seção IV
Da Ouvidoria
Artigo 39 - O Ouvidor terá função de intermediação entre o COMSEA, os usuários da Assistência Social, e os prestadores de
serviços em Segurança Alimentar.
Parágrafo Único - No desempenho de suas atribuições, o Ouvidor zelará pelo respeito aos direitos dos cidadãos, tal como
previsto na Constituição Federal.
Artigo 40 - O Ouvidor do COMSEA será eleito pela Plenária dentre os Conselheiros Titulares e Suplentes. Esta eleição obedecerá
às mesmas regras da eleição da Mesa Diretora em votação direta e aberta.
Parágrafo Único – Os Conselheiros Titulares ou Suplentes candidatos a Ouvidoria do COMSEA, deverão apresentar seus nomes
por escrito ao presidente do COMSEA, em até 5 (cinco) dias antes do pleito.
Artigo 41 - O Ouvidor somente poderá ser destituído de suas funções pela deliberação da Plenária do COMSEA, necessitando
de no mínimo 2/3 (dois terços) dos votos, ou seja 16 (dezesseis) votos a favor de sua substituição. Em caso de Vacância, a
substituição do mesmo acontecerá por eleição, e no prazo máximo de 15(quinze) dias.
Artigo 42 - O mandato do Ouvidor será de 2 (dois) anos, podendo ser reeleito ao cargo através do voto direto e aberto, por
somente mais um mandato consecutivo.
Artigo 43 - Compete a Ouvidoria:
I - Receber denúncias, reclamações e sugestões dos usuários, beneficiários, servidores ou prestadores de serviços entre
outros, devendo encaminhá-las a Diretoria e esta à Plenária quando necessário ou ao Gestor da Assistência Social devendo
ainda articular junto a este para que as solicitações do COMSEA sejam respondidas pelos órgãos oficiais num prazo máximo
de 15 (quinze) dias.
II - Fornecer informações sobre o funcionamento do COMSEA.
Parágrafo único: Para desempenho de suas funções, o Ouvidor contará com o apoio da Divisão de Apoio aos Conselhos.
Artigo 44 - O Ouvidor do COMSEA está subordinado hierarquicamente a Presidência do COMSEA, tendo assegurado acesso
direto e imediato aos dados, informações e demais elementos necessários ao desempenho de suas tarefas, respeitados os
limites da Lei, no que se refere a documentos pertinentes ao COMSEA.
Seção V
Das Comissões Temáticas
Artigo 45 - Integram a estrutura do COMSEA as Comissões Temáticas, de caráter permanente ou temporário.
I - As Comissões Temáticas serão eleitas, de preferência, por consenso da Plenária, senão por indicação da Diretoria, sendo
constituída por 6 (seis) membros, sendo 2 (dois) do seguimento do governo e 4 (quatro) dos seguimentos das organizações
da Sociedade Civil.
II - As Comissões Temáticas tem por finalidade subsidiar as decisões da Plenária no cumprimento de suas competências, bem
como a Diretoria, quando solicitadas.
III - As Comissões Temáticas poderão ser coordenadas por Conselheiro titular ou suplente.
Artigo 46 - Ao Coordenador da Comissão Temática compete:
I - Coordenar a reunião da Comissão Temática.
II - Designar um dos membros para que faça o relatório da reunião.
III - Solicitar à Secretaria do COMSEA e/ou à Divisão de Apoio aos Conselhos o apoio necessário ao funcionamento da respectiva
Comissão Temática.
IV - Apresentar à Plenária o parecer conclusivo obtido na realização do trabalho da Comissão Temática.
Artigo 47 – As Comissões temáticas poderão convidar técnicos, assessores, ou pessoas de notório saber para as áreas nas
quais estiverem atuando.
Artigo 48 – As Comissões se extinguirão por decisão da Plenária, ou quando for deliberada a matéria para a qual tenha sido
convocada.
Seção VI
Da Divisão de Apoio aos Conselhos
Artigo 49 - Define-se como Divisão de Apoio aos Conselhos o pessoal, o local e os equipamentos necessários ao pleno
funcionamento do COMSEA.
Artigo 50 – São atribuições da Divisão de Apoio aos Conselhos:
Dar suporte técnico operacional ao COMSEA, com vistas a subsidiar suas deliberações e recomendações;
Obter e sistematizar informações que permitam ao COMSEA tomar as decisões previstas em lei;
Encaminhar para publicação no órgão oficial dos poderes do Município, os atos emitidos pelo COMSEA;
Apoiar e subsidiar os Conselheiros Municipais de Segurança Alimentar em conformidade com as determinações do COMSEA;
Responsabilizar-se pela guarda da documentação do COMSEA, bem como manter sob sua supervisão os livros de Atas;
Encarregar-se da correspondência e promover o expediente do COMSEA;
Em consonância com a Diretoria convocar as reuniões plenárias e das Comissões Temáticas;
Cadastrar e arquivar para possíveis consultas do COMSEA, Ministério Público, e outros as denúncias e as sugestões recebidas,
bem como os encaminhamentos feitos, de modo a sistematizar tais dados.
Encaminhar ofícios, memorandos e demais documentos deliberados pelo COMSEA.
Proceder o cadastro de entidades que desenvolvam ações de Segurança Alimentar após deliberação do COMSEA.
CAPITULO IV
Do Conselho Fiscal
Artigo 51 - O Conselho Fiscal é composto de 3(três) membros titulares e 3(três) suplentes, eleitos pela Assembléia Geral, com
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mandato de 2 (dois) anos.
Parágrafo Único - Os membros Conselho Fiscal não poderão exercer outros cargos na estrutura organizacional do COMSEA.
Artigo 52 - Compete ao Conselho Fiscal:
I – Examinar e aprovar ou não os balancetes semestrais referentes à prestação de contas do Conselho Diretor, elaborando
parecer e remetendo-o a Presidência, e esta a Plenária;
II – Emitir parecer sobre todas as propostas que lhes forem encaminhadas pela Mesa Diretora e/ou Conselho Diretor e encaminhá-las a Plenária para decisão final.
III – Apurar qualquer irregularidade ocorrida nas contas do COMSEA de que venha ter noticia e comunicá-las por escrito a
presidência e esta a plenária.
IV – Reunir-se sempre que for necessário, por decisão da maioria de seus membros.
CAPITULO VI
Do Fundo Municipal de Segurança Alimentar
Artigo 53 - O Fundo Municipal de Segurança Alimentar – FMSA é o órgão de captação, aplicação e recursos, tendo por objetivo
apoiar as políticas públicas na área de Segurança Alimentar.
Parágrafo Único – O Fundo Municipal de Segurança Alimentar é vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, seu órgão gestor.
Artigo 54 - Constituem recursos do FMSA, os citados no artigo 3º e seus incisos na Lei 4.020 de 04 de maio de 2007.
Artigo 55 - O repasse de recursos para as entidades e organizações da sociedade civil organizada de apoio às públicas de
Segurança Alimentar se fará às entidades devidamente cadastradas no COMSEA, e após ouvir o mesmo, e será efetivada
pelo FMSA.
CAPITULO VII
Das Disposições Finais e Transitórias
Artigo 56 - Cabe recurso às deliberações e resoluções do COMSEA que serão acolhidos pela Ouvidoria, encaminhados com parecer à Presidência, e esta à Plenária para nova deliberação. Será garantida a palavra ao impetrante do recurso, não excedendo
a 30(trinta) minutos, na reunião em que ele for deliberado.
Artigo 57 - Incentivar reuniões do COMSEA nos bairros, nos distritos e onde se fizer necessário, dentro de sua área de atuação,
procurando maior contato com a população, na incessante busca de aprimorar o controle social da Segurança Alimentar .
Artigo 58 - Qualquer proposta de alteração parcial ou total deste RI, concreta e legalmente embasada, deverá ser encaminhada por escrito à Presidência do COMSEA, que convocará em até 30(trinta) dias, reunião extraordinária específica para
esta finalidade.
I – A cópia das propostas de alteração do RI devem ser encaminhadas aos Conselheiros Titulares pelo menos 5 (cinco) dias
antes da reunião na qual serão votadas.
II - Para ser votada e aprovada a alteração apresentada para o Regimento Interno (RI) deverá haver no mínimo 2/3 dois terços
dos votos, ou seja 16 (dezesseis) votos.
III - Se for do entendimento da Plenária poderá ser convocada Comissão Especial para estudar e apresentar parecer sobre a
pertinência e legalidade da proposta de alteração do RI apresentada.
Artigo 59 - A função de Conselheiro Municipal de Segurança Alimentar é considerada de relevância pública e, portanto, garante
sua dispensa do trabalho sem prejuízo para o Conselheiro, durante o período das reuniões, capacitações e ações específicas
do Conselho Municipal de Segurança Alimentar.
Artigo 60 – Os casos omissos deste Regimento Interno (RI) serão resolvidos pela Plenária do COMSEA.
Barbacena, 11 de maio de 2010.
Ilo Colonelli
Presidente do COMSEA
..............................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA - DEMAE
PORTARIA Nº 081/2010, DE 07 DE OUTUBRO DE 2010

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2009
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, no
uso de suas atribuições do seu cargo, conforme art. 17, item III, da lei nº. 2.828/92 de 22/12/1992, e considerando as indicações que lhe foram feitas;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor FLÁVIO LÚCIO DE PAULA GONZAGA, Matrícula 203, como gestor da Ata de Registro
de Preços nº 007/2010, de 21 de Setembro de 2010, assinada entre o Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE e Scribo Formulário Ltda.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo tempo que durar o aditivo da ata para
fornecimento dos formulários de conta de água.
Barbacena, em 07 de Outubro de 2010
Giovanni Anderson de Souza Cristo
Diretor Geral
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 082/2010, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/DEMAE/2010
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, no
uso de suas atribuições do seu cargo, conforme art. 17, item III, da lei nº. 2.828/92 de 22/12/1992, e considerando as indicações que lhe foram feitas;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor TELÉSFORO CÂNDIDO DA SILVA, Matrícula 1352 como gestor da Ata de Registro de
Preços nº 017/DEMAE/2010, de 24 de Setembro de 2010, assinada entre o Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE e Trebian Comercial Ltda - ME.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da sua
publicação no órgão oficial.
Barbacena, em 13 de Outubro de 2010
Giovanni Anderson de Souza Cristo
Diretor Geral
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 083/2010, DE 13 DE OUTUBRO DE 2010
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/DEMAE/2010
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, no
uso de suas atribuições do seu cargo, conforme art. 17, item III, da lei nº. 2.828/92 de 22/12/1992, e considerando as indicações que lhe foram feitas;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor TELÉSFORO CÂNDIDO DA SILVA, Matrícula 1352 como gestor da Ata de Registro de
Preços nº 019/DEMAE/2010, de 24 de Setembro de 2010, assinada entre o Departamento Municipal de Meio
Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE e José Moreira Filho.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da sua
publicação no órgão oficial.
Barbacena, em 13 de Outubro de 2010
Giovanni Anderson de Souza Cristo
Diretor Geral
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 84/DEMAE/2010
		
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ÁGUA, ESGOTO E LIMPEZA URBANA (DEMAE), AUTARQUIA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA–MG, NO
USO DAS ATRIBUIÇÕES DO SEU CARGO, COM BASE NO ART. 17, III, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.828/92, DE
22/12/1992,
PELA PRESENTE, EM CUMPRIMENTO À SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA
PROCESSADO SOB O Nº 2195256-21.2009.8.13.0056 PERANTE A 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARBACENA–MG, QUE ANULOU A PORTARIA Nº 041/2009, CONSIDERANDO OS EFEITOS EX TUNC DA SENTENÇA,
DECLARA RESTABELECIDA A PORTARIA Nº 029/2009 E, POR VIA DE CONSEQÜÊNCIA, O APOSTILAMENTO DO
SERVIDOR MARILUCIO DE PAULA, MATRÍCULA Nº 169, OCUPANTE DO CARGO EFETIVO DE ENCARREGADO
DESTA AUTARQUIA. BARBACENA QUINZE DE OUTUBRO DE 2010.
GIOVANNI ANDERSON DE SOUZA CRISTO
Diretor-Geral do DEMAE
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 085/2010, DE 15 DE OUTUBRO DE 2010
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DO GESTOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/DEMAE/2010
O Diretor Geral do Departamento Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza Urbana - DEMAE, no
uso de suas atribuições do seu cargo, conforme art. 17, item III, da lei nº. 2.828/92 de 22/12/1992, e considerando as indicações que lhe foram feitas;
RESOLVE:
Art. 1º. Nomear o servidor TELÉSFORO CÂNDIDO DA SILVA, Matrícula 1352 como gestor da Ata de Registro de
Preços nº 018/DEMAE/2010, de 24 de Setembro de 2010 entre o Departamento Municipal de Meio Ambiente,
Água, Esgoto e Limpeza Urbana – DEMAE e Unitubos Indústria e Comércio de Conexões Ltda - EPP.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, pelo prazo de 12 (doze) meses a partir da sua
publicação no órgão oficial.
Barbacena, em 15 de Outubro de 2010
Giovanni Anderson de Souza Cristo
Diretor Geral
..............................................................................................................................................................

RELAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS SETEMBRO 2010
Atas de Registro de Preços:

Ata nº 022/DEMAE/2010
Contratante: DEMAE
Contratada: Valéria Cristina Nascimento Costa Moreira - CNPJ: 10.762.236/0001-19.
Origem: Processo de Licitação nº 2010006421 – Pregão Presencial n.º 014/DEMAE/2010.
Gestor: Chefe da Coordenadoria Administrativa.
Objeto: Aquisição de 100 (cem) esponjas de lã de aço, composta de aço carbono, acondicionada em saco

plástico contendo 8 unidades, com peso líquido de 60 gramas; 100 (cem) flanelas, 100% algodão, medindo
53x53cm, percentual variando 2x3cm, na cor laranja; em embalagem própria; 200 (duzentos) limpadores
multiuso doméstico, tipo líquido, composto de alquil benzeno sulfonato de sódio (princípio ativo, coadjuvante,
sequestrante, essência, fragrância, perfume água, veículo permitidas, embalado em frasco plástico de 500
ml, com tampa dosadora tipo flip); 100 (cem) lustra móveis para lustração de madeira, composto de linear
alquilbenzeno sulfanato de sódio, tensoativo não iônico, alcalinizante, sequestrante, éter glicólico, álcool, perfume e água com validade de três anos, embalado em frasco plástico de 500 ml; 200 (duzentos) panos de
limpeza, composto de 100% algodão, medindo 90x70 cm, tipo alvejado, com variação de 10% de oscilação nas
medidas, sem acabamento, na cor branca, embalado em saco plástico transparente; 300 (trezentos) papéis
higiênicos, neutro, cor branca, macio, folha simples, rolo com 300 metros, para dispenser (larg. 10cm); 200
(duzentas) pastas para limpeza, pasta umectante, biodegradável, em frasco plástico de 500g, para retirada
de graxa, óleo e polimento; 200 (duzentos) sabões alvejantes em pó, biodegradável, alto poder de espuma,
composto por alquil benzezeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sódio, carboximelticelulose
sódica, eliminador bactericida de germes, fungos e vírus, com pigmento azul 4,4 “bis (2 sulfoestiril bifenil dissódico), ácido 4,4 diameno estibileno 2,2 dissulfônico, na cor azul, polímeros acrílico, enzimas, com perfume,
embalagem de 01 kg; 50 (cinqüenta) sabonetes líquido, neutro, suave (ph entre 7,0 a 8,0) comum, para
higiene das mãos, em bombona com 5 litros; 200 (duzentos) sacos de lixo para uso doméstico, de polietileno,
com capacidade de 50 litros, pacote contendo 100 unidades, medindo largura 63 x altura mínima 80 cm, na
cor preta, suportando até 10 quilos e suas condições deverão estar de acordo com a NBR 9190; 100 (cem)
vassouras tipo doméstica, modelo em leque, base de madeira revestida em latão, com gancho de madeira,
rosca em madeira, propriedades mínimas: cepa em madeira, medindo no mínimo 25cm, com cerdas de piaçava, tipo lisa, cabo de madeira, medindo aproximadamente 120cm; 200 (duzentas) ceras líquida incolor para
piso, princípio ativo solvente de petróleo, composição básica: silicone, parafina, formol; conservante, perfume
e outras substâncias químicas permitidas, teor não voláteis mínimo 3% na categoria pronto uso, acondicionado
em frasco plástico de 900 ml; 300 (trezentos) copos descartáveis poliestireno, capacidade de 180 ml, acondicionado em mangas com 100 unidades; 300 (trezentos) copos descartáveis poliestireno, capacidade de 50 ml,
acondicionado em mangas com 100 unidades.
Valor: R$ 7.235,50 (sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos).
Início: 25/10/2010
Término: 25/10/2011
Ata nº 023/DEMAE/2010
Contratante: DEMAE
Contratada: Castro & Filhos Ltda. - CNPJ: 21.549.670/0001-31.
Origem: Processo de Licitação nº 2010006421 – Pregão Presencial n.º 014/DEMAE/2010.
Gestor: Chefe da Coordenadoria Administrativa.
Objeto: Aquisição de 200 (duzentos) detergentes líquido, embalagem de 500 ml, composto de tenso ativo
aniônicos, glicerina, coadjuvante, conservante, metil isotiazolin, sequestrante, espessante, corante, fragrância
neutra, a apresentação do produto deverá obedecer a legislação atual vigente; 100 (cem) esponjas dupla
face com fibra abrasiva medindo 102x69x28mm, formato retangular, com bactericida, na cor verde/amarela;
50 (cinquenta) limpa vidros, incolor, princípio ativo tensoativo aniônico fluorato, composição básica lauril éter
sulfato de sódio, nonil fenol etoxiladoeter glicolcio, álcool etílico, perfume e água , validade até 3 anos, acondicionado em frasco plástico com 50 ml; 100 (cem) palhas de aço, do tipo aço carbono, número 0, para limpeza
e brilho; 100 (cem) desinfetantes, bactericida, líquido, princípio ativo contra bactérias, desinfecção doméstica
geral, limpa desinfeta, acondicionado em embalagem de 500ml, diluição mínima 1:20.
Valor: R$ 451,00 (quatrocentos e cinqüenta e um reais).
Início: 25/10/2010
Término: 25/10/2011
Ata nº 024/DEMAE/2010
Contratante: DEMAE
Contratada: Woltine Comércio e Representação Ltda - CNPJ: 11.387.190/0001-68.
Origem: Processo de Licitação nº 2010006421 – Pregão Presencial n.º 014/DEMAE/2010.
Gestor: Chefe da Coordenadoria Administrativa.
Objeto: Aquisição de 100 (cem) unidades de álcool, etílico anidro, categoria grau espectroscópico, (etanol),
com teor mínimo de 99,9% com densidade de 0,78 g/ml a 20c, resíduo após evaporação máximo 0,0005%,
acondicionado em frasco de 01 litro, rótulo com fórmula, data de fabricação e validade, número do lote, obedecendo a legislação atual vigente; 200 (duzentas) unidades de papel toalha natural interfolhado de 2 dobras,
de alta qualidade, fabricado com material puro (celulose 100% virgem), sem odor, altamente absorvente e
resistente ao úmido, sendo duas folhas suficientes para a secagem das mãos, medida padrão de 22 x 23 cm,
embalados em pacotes com 1000 folhas; 100 (cem) unidades de rodo com cepa de polipropileno, medindo 30
cm de comprimento, borracha: eva, duplo, com espessura 3,5 mm (+/- 0,05mm), cepa pesando 230g, cabo
de madeira (cedrinho) revestido de polipropileno, 120 cm, gancho de polipropileno de alta densidade, rosca
de polietileno de baixa densidade.
Valor: R$ 2.219,00 (dois mil, duzentos e dezenove reais).
Início: 25/10/2010
Término: 25/10/2011
..............................................................................................................................................................

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - DEMASP
PORTARIA Nº 039/2010

Institui Comissão para Pactuação Municipal do Pacto de Indicadores de Atenção Básica e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – DEMASP, no uso das atribuições de seu cargo,
ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipal de nºs 04, de 28 de fevereiro de
2005, art. 15, I e IV , e 24/2009, e conforme Portaria 399/2006 do GM;
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão para Pactuação Municipal do Pacto de Indicadores da Atenção Básica do exercício
de 2010, composta pelos seguintes membros:
1- Ronaldo Afonso Vicente –Sup. APS/ESF
2- Tânia Mara Capicoti – Gerente Regulação
3- Elizete Teixeira de Freitas – VIEP
4 – Miriam da Silva Correia Candian – VIEP
5-Silvânia Meira Nunes – VIEP
6-Conceição Célia de A. Santos – VIEP
7-Cristiane Kelly de M. Vieira – Saúde da Mulher
8-Anunciata Franco de Paula – Saúde da Mulher
9- Lúcia Helena Barbosa – Coord. Saúde Mental
10- Ângelo José Pequeno Veloso –VISA
11- Odair dos Reis – Sup. Saúde Bucal
12- Tarcísio Araújo Oliveira -Diretor Assistencial
13- Luiz Carlos de Almeida Martins –CEREST
14- Elisângela de Fátima Campos Franco Martim - Tesouraria
15-Austéria Morais Ladeira - Contabilidade
16-Tassiana Maria Vieira Pereira - Tabagismo
17-Eliane Augusta Militão- Bolsa Família
18- Vânia Maria Abrantes Campos Lima – Gerência UAPS
19-Luciano Braga Souza – Coordenador de Finanças
20-José Luiz Ribeiro - Gerente de Urgência e Emergência
Art. 2º - A Comissão terá como presidente o primeiro acima nominado.
Art. 4º A Comissão deverá reunir-se no prazo improrrogável de 10 (dez) dias da data desta Portaria, para discutir
a responsabilidade de cada área representada acima, com as definições de metas a serem propostas nos
indicadores da Atenção Básica para 2010, previstos no Pacto pela Saúde.
Art.5º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, e revoga as suas disposições contrárias.
Barbacena, MG, aos 03 dias de outubro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
(Republicada por incorreção)
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 040/2010
Institui Comissão para Prestação de Contas junto ao CMS de Barbacena e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. ANTÔNIO BENEDITO DE ARAÚJO – DEMASP,
no uso das atribuições de seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipal
de nºs 04, de 28 de fevereiro de 2005, art. 15, I e IV , e 24/2009, e conforme
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão para prestação de contas junto ao Conselho Municipal de Saúde composta pelos
seguintes membros:
Marco Antônio Nésio – matrícula 24.326/Setor de Contratos e Convênios
Luciano Braga Souza – matrícula 19.145/Coord. de Orçamentos
Fernando César Satyro de Souza – matrícula 23.870/Administrativo
Cleuza Ferreira da Silva –Diretoria Adm. Financeira
Roberta Lemos Sodré Bertolin – matrícula 23.937/Controle Interno
Art. 2º - A Comissão terá como presidente o primeiro acima nominado.
Art. 4º A Comissão deverá reunir-se no prazo de 48(quarenta e oito) horas identificando todas as pendências
existentes para a prestação de Contas ao CMS, e após deverá levantar junto ao CMS todas as dúvidas existentes nas prestações de contas do DEMASP, devendo repassar relatório circunstanciado ao Diretor Geral da
Autarquia no prazo improrrogável de 15(quinze) dias para apresentação ao Conselho Municipal de Saúde de
Barbacena.
Art.5º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, e revoga as suas disposições contrárias.
Barbacena, MG, aos 04 dias de outubro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 041/2010
Institui Comissão para levantamento de multas e demais pendências de todos os veículos oficiais do DEMASP
e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE DR. ANTÔNIO BENEDITO DE ARAÚJO – DEMASP,
no uso das atribuições de seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipal
de nºs 04, de 28 de fevereiro de 2005, art. 15, I e IV , e 24/2009, e conforme
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir a Comissão para levantamento de multas e demais pendências de todos os veículos oficiais do
DEMASP, composta pelos seguintes membros:
Jacyr Guimarães de Oliveira – Setor de Transportes
Edmilson Queiroz Alves - Setor de Patrimônio
José Vicente de Oliveira – Setor de Almoxarifado

Art. 2º - A Comissão terá como presidente o primeiro acima nominado.
Art. 3º A Comissão deverá providenciar relatório com o registro de todas as multas pendentes dos veículos
oficiais da Autarquia, e demais pendências, identificando o motorista responsável pela infração de trânsito, para
que se proceda a regularização de todos os veículos oficiais da Autarquia, apresentando o citando relatório, no
prazo improrrogável de 30(trinta) dias a contar da publicação desta Portaria.
Art.4º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, e revoga as suas disposições contrárias.
Barbacena, MG, aos 13 dias de outubro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 042/2010
Institui Comissão Intersetorial e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE – DEMASP, no uso das atribuições de seu cargo,
ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipal de nºs 04, de 28 de fevereiro de
2005, art. 15, I e IV , e 24/2009,
Considerando o Decreto Nº. 7.179, de 20 de maio de 2010 que institui o Plano Integrado de Enfrentamento
ao Crak e outras Drogas, com vistas à prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao
enfrentamento do tráfico de crak e outras drogas ilícitas;
Considerando o Seminário Álcool e Drogas – Desafios da Modernidade, ocorrido no dia 07/10/2010 em Barbacena, realizado pelo DEMASP através da Coordenação de Saúde Mental/COMAD/CEREST/Secretaria do Desenvolvimento Social com o apoio do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais,
Fundac, CRP- Conselho Regional de Psicologia, IFET e 9º Batalhão de Polícia Militar de Barbacena;
Considerando a proposta de se criar uma Comissão Intersetorial de acordo com a IV Conferência Nacional de
Saúde Mental e com a finalidade de buscar soluções junto com setores estratégicas da sociedade que tenham
interface direta ou indireta com os usuários de álcool e drogas, objetivando buscar e oferecer soluções para uma
assistência adequada aos mesmos na área da saúde pública do nosso município,
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir uma Comissão Intersetorial, composta pelos seguintes membros e setores da sociedade, a
saber:
NOME
ANA PAULA OLÍMPIA DE CARVALHO
MARIA DE GUADALUPE FERRÃO
LÍGIA MOURA SILVA
FERNANDA SUTIC SILVA PAES
FÁTIMA APCDA. DA CRUZ CANTON
ÉRICK TEIXEIRA ASSIS
CLÁUDIO ROBERTO DE ALMEIDA
MICHELE MENEGHIM NASCIMENTO
FLÁVIA DENISE BARBOSA VASQUES
LÚCIA HELENA BARBOSA
DR. FLÁVIO BARRA ROCHA
REJANNE Mª MOREIRA M. SOGNO
ELAINE Mª FREITAS RIBEIRO
LUCIANE APARECIDA SANDI

ENTIDADE QUE REPRESENTA
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE-BCENA
NASF-BCENA
AGM – JURÍDICO/DEMASP
JURÍDICO – DEMASP
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL-BCENA
PROERD – 9º BPM DE BARBACENA
COMAD
COORDENAÇÃO DA SAÚDE MENTAL/DEMASP/BCENA
COORDENAÇÃO DA SAÚDE MENTAL/DEMASP/BCENA
MINISTÉRIO PÚBLICO – 5ªPJCB
JUDICIÁRIO/COMARCA DE BARBACENA
FHEMIG/BCENA
FHEMIG-BCENA

Art. 2º-Os membros da presente Comissão terão que desenhar a rede e seu funcionamento para atendimento
desses usuários.
Art. 3º- Toda ação envolvendo as várias instituições acima, será estabelecida em reuniões periódicas agendadas pela Coordenação de Saúde Mental do DEMASP, e repassadas em relatório ao Diretor Geral do DEMASP.
Art. 4ª - A Coordenação de Saúde Mental fará levantamento das fontes de recursos disponíveis junto ao MS,
para implementação dos possíveis serviços para cobrir os vazios assistenciais para tratamento desses usuários
na saúde pública de Barbacena.
Art.5º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, e revoga as suas disposições contrárias.
Barbacena, MG, aos 15 dias de outubro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 043/2010
Institui Comitê de Combate à Dengue e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, no uso das atribuições de seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipal de nºs 04, de 28 de fevereiro de 2005,
art. 15, I e IV , e 24/2009,
Considerando que a dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae e
é transmitida através do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo vírus;
Considerando que atualmente, a dengue é considerada um dos principais problemas de saúde pública, haja
vista em Minas Gerais foi batido um recorde nada agradável: de contaminação de 235.188 pessoas e a morte
de 94 por dengue segundo matéria divulgada recentemente no jornal “O Estado de Minas”.
Considerando a importância da mobilização da sociedade no enfrentamento ao Aedes. O momento é de alerta,
o início das chuvas tende a agravar a infestação vetorial. Quanto maior for essa quantidade de vetores, maior
é o risco de transmissão,
RESOLVE:
Art. 1º - Instituir Comitê de Combate à dengue no município de Barbacena, composta pelos seguintes membros
e setores da sociedade, a saber:
1 - Marina Herthel – VIEP
2 – Silvânia Meira Nunes – VIEP
3 – Marina Aparecida Ferreira – VIEP
4 – Sérgio Luiz Nunes - VIEP
5 – Ademir Oliveira Dos Santos – VIEP
6- Aurimar Rangel Candian - VIEP
7 – Marilú Gabriel Lima Santos – SEC. MUN. DE OBRAS
8– Odon Cyrillo dos Passos Neto – CDL BARBACENA
9 – Aríete De Carvalho Otacílio – SINDICOMÉRCIO BARBACENA
10– Ivan Eustáquio – RÁDIO SUCESSO FM
11– Márcio Cléber da Silva Costa – COMUNICAÇÃO PREFEITURA E SEC.GOV.
12– Kátia Mara de Araújo – CAS/GRS/BARBACENA
13 – Priscila Rezende Fagundes – GRS/BARBACENA
14– Hélio Soares Gomes – GRS/BARBACENA
15– Noely Corlay Nunes – FAME/BARBACENA
16 – Bruno Simpson de Paula – 1º TEN. PM/ 9º BATALHÃO
17 – Rogério Pereira Fonseca – SEC. DE EDUCAÇÃO
18 – Paulo Roberto P. Das Neves – TEN. CEL./EPCAR
19 – Ronaldo Afonso Vicente – SUP. ATENÇÃO PRIMÁRIA
20 - Carmen Amália Araceli Souza Costa Belo – SUP. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESTADUAL
21- Maria Cristina da Costa Tavares Abrãao - DEMAE/BARBACENA
22 – Hely do Carmo Dani Dias – ASSOCIAÇÃO BARBACENENSE DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
23 – Rafael Ferreira Milagres – IGREJA QUADRANGULAR
24 – Elisete T. Freitas - VIEP
Art. 2º- Cada membro do Comitê deverá articular com suas áreas afins, a fim de mobilizar a comunidade acercada do combate à dengue visando desfazer os focos existentes em nosso município.
Art. 3º- Toda ação envolvendo os vários setores da sociedade no combate a dengue, será estabelecida em
reuniões periódicas mensais pelos envolvidos acima, e divulgada em rádios, imprensa local.
Art.4º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, e revoga as suas disposições contrárias.
Barbacena, MG, aos 13 dias de outubro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Roberto Elias Teixeira Bedran
Diretor do DEMASP
Barbacena-Minas Gerais.
..............................................................................................................................................................
PORTARIA Nº 045/10
Disponibiliza servidor para GRS/SES/MG e dá outras providências.
O DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA - DEMASP, no uso das atribuições
de seu cargo, ao agasalho da Lei 3.154/95, combinado com as Leis Delegadas Municipais nº 04, de 28 de
fevereiro de 2005, art. 15, I e 024/2009, em conformidade com a Lei 8.080/90, em especial seus artigos 4º
e 18, ainda considerando o pedido através do OF. 067/2009 da GRS/SES/MG, Parecer Jurídico 135/09, e da
autorização expressa da Exma. Sra. Prefeita Municipal de Barbacena em 29/10/2010, resolve:
Art. 1º - Colocar o servidor público municipal RONALDO FERREIRA DA SILVA, matrícula 1535, ocupante do cargo
de fiscal sanitário, a partir desta data, à disposição da GRS/SES/Barbacena por tempo indeterminado.
Art. 2º - O servidor continuará percebendo seus vencimentos pelo DEMASP, ficando a cargo da GRS/SES/
Barbacena o controle e o envio mensal de sua frequência para o DEMASP.
Art. 3º - A qualquer momento esta disponibilidade poderá ser revogada, comunicando à GRS/SES/Bcena, com
antecedência mínima de 30(trinta) dias.
Barbacena, MG, 05 de novembro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
ROBERTO ELIAS TEIXEIRA BEDRAN
Diretor do DEMASP
..............................................................................................................................................................

EXTRATO DE PROCESSO LICITATÓRIO E ADITIVO E CONVÊNIOS

68-EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇAO DE SERVIÇOS MATERIAL DE INFORMATICA
OBJETO: MATERIAL DE INFORMATICA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: DELLA SAVIA& MARTELLETO LTDA
VALOR ESTIMADO: 63.209,00
PRAZO: 07/10/2010 ATE 07/1012011
DATA DE ASSINATURA:07/10/2010
69-EXTRATO DO PROCESSO 5823/2010 PP 07/2010
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DESPESAS COM PUBLICIDADE

OBJETO:AQUISIÇAO DE PNEUS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA
VALOR ESTIMADO: 41.882,00
PRAZO: 20/09/2010 ATE 20/11/2011
DATA DE ASSINATURA:20/09/2010

A Câmara Municipal de Barbacena, em cumprimento ao disposto no art. 17, parágrafo único, da Constituição do Estado de Minas Gerais, divulga o montante das
despesas com publicidade no 3º trimestre de 2010.

70-EXTRATO DO PROCESSO 6301/2010 PP 09/2010
OBJETO:AQUISIÇAO DE PAPEL A4
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: CCL PAPELARIA E SUP.INFORMATICA LTDA
VALOR ESTIMADO: 48.662,30
PRAZO: 27/09/2010 ATE 27/11/2011
DATA DE ASSINATURA:27/09/2010
71-EXTRATO DO PROCESSO 4811/2010 PP 06/2010
OBJETO:AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER FARMACIA BASICA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: HOSFAR INDUSTRIA E COMERCIO PROD.HOSPITALARES
VALOR ESTIMADO: 1.505,52
PRAZO: 20/09/2010 ATE 20/11/2011
DATA DE ASSINATURA:27/09/2010
72-EXTRATO DO PROCESSO 6964/2010 PP 10/2010
OBJETO:AQUISIÇAO DE FORMULARIOS E IMPRESSOS GRAFICOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: DIVERSAS
VALOR ESTIMADO: 100.748,00
PRAZO: 26/10/2010 ATE 26/10/2011
DATA DE ASSINATURA:26/10/2010

Mês
Favorecido
Valor (R$)
jul/10
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
158,20
ago/10
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais
533,70
set/10
Total do 3º Trimestre de 2010
711,90
			
Barbacena, 30 de setembro de 2010.
Ronaldo Braga
Presidente da Câmara Municipal
..................................................................................................................................................................................................................................................
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único da Constituição Municipal e eu, Ronaldo Braga, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 785/2010
“Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Dr. Jaime Nápoles Vilela e dá outras providências”
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Dr. Jaime Nápoles Vilela, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Barbacena.
Art. 2º. O Título de que trata este Decreto Legislativo será especialmente confeccionado em aço especial, com gravações destacadas e entregue em solenidade marcada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena, em data a ser escolhida pelo homenageado.
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 19 de maio de 2010, 168º. ano da Revolução Liberal, 80º. da Revolução de 30.

73-EXTRATO DO PROCESSO 4811/2010 PP 06/2010
OBJETO:AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER FARMACIA BASICA
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: ALFALAGOS LTDA
VALOR ESTIMADO: 15.964,21
PRAZO: 20/09/2010 ATE 20/11/2011
DATA DE ASSINATURA:27/09/2010
74-EXTRATO DO PROCESSO 5384/2010 PP 08/2010
OBJETO:CONTRACAO DE MÃO DE OBRA MANUTENÇAO DE VEICULOS
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: HP HIDRAULIA AUTO PEÇA LTDA E MARCOS VINICIUS GOMES ESPIRITO SANTO
VALOR ESTIMADO: 35.960,00
PRAZO: 29/09/2010 ATE 29/11/2011
DATA DE ASSINATURA:29/09/2010
75-EXTRATO DO PROCESSO 7111/2010 PP 12/2010
OBJETO:AQUISIÇAO DE OLEO LUBRIFICANTES
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: DIVERSAS EMPRESAS
VALOR ESTIMADO: 18.127,55
PRAZO: 25/10/2010 ATE 25/10/2011
DATA DE ASSINATURA:25/10/2010

Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/10 – autoria Vereador Eduardo Lima Sad)
..................................................................................................................................................................................................................................................
Faço saber que a Câmara Municipal de Barbacena aprovou, nos termos do art. 71 e seu Parágrafo Único da Constituição Municipal e eu, Ronaldo Braga, Presidente, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 786/2010
“Concede Título de Cidadã Honorária de Barbacena à Senhora Ondina de Assis Lopes e dá outras providências”
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadã Honorária de Barbacena à Senhora Ondina de Assis Lopes, pelos relevantes serviços prestados ao Município de Barbacena.
Art. 2º. O Título de que trata este Decreto Legislativo será especialmente confeccionado em aço especial, com gravações destacadas e entregue em solenidade marcada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena, em data a ser escolhida pela homenageada.
Art. 3º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 19 de maio de 2010, 168º. ano da Revolução Liberal, 80º. da Revolução de 30.
Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/10 – autoria Mesa Diretora da Câmara)
..................................................................................................................................................................................................................................................
Cumprindo o disposto no art. 16 da Lei Federal nº 8.666/93, efetuamos registro das compras realizadas durante o mês de Setembro de 2010.
Compras referentes ao mês de Setembro de 2010.
Processo

76-EXTRATO DO PROCESSO 4159/2010 PP 04/2010
OBJETO:AQUISIÇAO DE UNIFORMES
CONTRATANTE: DEMASP
CONTRATADO: DIVERSAS EMPRESAS
VALOR ESTIMADO: 47.549,68
PRAZO: 26/10/2010 ATE 25/10/2011
DATA DE ASSINATURA:26/10/2010
..................................................................................................................................................................................................................................................

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

Prc 45/10
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“Dispõe sobre normas e procedimentos de Controle Interno, no âmbito do Poder Legislativo do Município de Barbacena”.
A Presidência da Câmara Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso IV da Constituição do Município de Barbacena, promulga a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º. Fica instituído o Sistema de Normatização e Procedimentos Internos, com objetivo de sistematizar, modernizar, racionalizar e controlar procedimentos internos do
Poder Legislativo do Município de Barbacena.
Art. 2º. Fica instituída a Instrução Normativa - IN como instrumento de normatização e regulamentação de procedimentos internos a serem observados pelos servidores do
Poder Legislativo Municipal, lotados nos setores de Contabilidade, Tesouraria, Recursos Humanos, Compras e Licitações, Almoxarifado e Patrimônio.
§ 1º.  As Instruções Normativas terão a nomenclatura de Instrução Normativa – IN nº. xx/XXXX e serão elaboradas e assinadas pelo responsável do Sistema de Controle
Interno do Legislativo, em conjunto com o Presidente da Câmara Municipal.
§ 2º. O Sistema de Controle Interno deverá manter controle da numeração e atualização das Instruções Normativas publicadas, devendo manter as atualizações com a
mesma numeração original, alterando-se apenas a data e a seqüência cronológica das edições de atualização.
§ 3º.  As alterações, atualizações e/ou revogações de quaisquer orientações contidas nas Instruções Normativas, deverão ser solicitadas ao Sistema de Controle Interno,
mediante exposição dos fatos que sustentem as alterações, ou nova legislação sobre o assunto.
§ 4º.   As Instruções Normativas não podem contrariar as leis ou decretos, às quais se subordinam.
Art. 3º. Todas as Instruções Normativas, bem como suas atualizações ou revogações, deverão ser enviadas, impressas ou por meio magnético ou eletrônico, a todos os
setores e departamentos deste Poder Legislativo, que deverão mantê-las em pasta própria, para consultas periódicas pelos servidores da área.
§ 1º.   Ao receberem as Instruções Normativas, bem como suas atualizações ou revogações, os responsáveis de cada setor deverão proceder a sua imediata leitura e análise, esclarecendo possíveis dúvidas com o Sistema de Controle Interno, informando e orientando todos os servidores sob sua responsabilidade, quanto a sua repercussão
ou implicação nas rotinas do setor ou departamento.
§ 2º.  Os responsáveis de cada setor deverão atestar o recebimento e ciência do conteúdo das Instruções Normativas mediante assinatura na 2ª. via a ser devolvida ao
Setor de Controle Interno.
Art. 4º. Todos os setores e departamentos e o Sistema de Controle Interno são solidariamente responsáveis pelo acompanhamento das respectivas legislações pertinentes
às suas atribuições e deverão propor formalmente a imediata alteração da Instrução Normativa que regulamenta o assunto, sempre que necessário.
Art. 5º. Após a tomada de conhecimento pelos setores da Câmara Municipal, das rotinas e procedimentos emitidos através das Instruções Normativas, o Setor de Controle
Interno se responsabilizará pela emissão do Manual de Controle Interno, bem como, do envio de cópia do respectivo Manual, dando ciência ao Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais - TCEMG.
§ 1º. A atualização do Manual de Controle Interno deverá ocorrer toda vez que uma nova Instrução Normativa for expedida ou alterada, devendo, os setores afetos à
Instrução Normativa, tomarem o devido conhecimento.
Art. 6º. Poderão ser solicitados ao Setor de Controle Interno pareceres de conformidade referente a processos licitatórios e/ou demais procedimentos que este órgão
entender ser de extrema importância a análise pelo Controlador Interno desta Casa, para garantia do atendimento às normas legais aplicáveis.
§ 1º. Os pareceres emitidos pelo Controle Interno terão a nomenclatura de Parecer Controle Interno – PCI nº. xx/XXXX, sendo a seqüência numérica e arquivamento de
cópia dos pareceres de responsabilidade do emitente.
§ 2º. Demais procedimentos rotineiros da Câmara Municipal como, Processo de Licitação por Compra Direta, Dispensa, Inexigibilidade, procedimentos de empenhamento
e liquidação da despesa, entre outros, conterão como anexo um documento de checagem de conformidade da rotina analisada, bem como, carimbo e assinatura do
responsável pelo Setor de Controle Interno, atestando ou não a conformidade dos procedimentos.
Art. 7º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando quaisquer disposições em contrário.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 11 de novembro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.

Prc 48/10

Casa do Serralheiro
Ltda

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 05 de novembro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Emenda Constitucional nº. 002/10 – Autoria Executivo)
..................................................................................................................................................................................................................................................

Material/Serviço
Contratação de serviço de
manutenção geral, abrangendo: pintura, serviços de
marcenaria, montagem e
desmontagem de divisórias e
serviços elétricos.
Aquisição de um leitor de cartão para leitura do certificado
digital de acordo com as exigências da Receita Federal.
Aquisição de fones de ouvidos
para o setor de Redação de
Atas transcrever as gravações
das sessões
Aquisição de 1 (um) pacote de
pregos e 1 (uma) serra circular para reparos no assoalho
do rol de entrada da CMB.
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Casa do Serralheiro
Ltda

Aquisição de materiais hidráulicos.

Prc 51/10

Fornecedora Cruziliense de Materiais
Ltda

Aquisição de assoalhos (piso
de madeira) e ganzepes (caibros).

Márcio Cleber da
Silva

Contratação de serviços de
manutenção geral, abrangendo: de troca de partes
do assoalho danificado no rol
de entrada, reparos na parte
hidráulica de dois banheiros,
desmontagem e montagem
de divisórias.

Apec Veículos S/A

Troca de óleo e filtro de combustível do veículo oficial Pólo
Sedan 2.0 Placa HMN 4528
com a mão de obra(serviço).
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Quant. Adquirida

Valor Total da Op.

Homologação

1un

R$ 550,00 (quinhentos e
cinqüenta reais)

02/09/2010

1 un

R$ 87,82 (oitenta e sete
reais e oitenta e dois
centavos)

03/09/2010

3 un

R$ 60,00 (sessenta reais)

14/09/2010

1(um) pacote de pregos

R$ 22,61 (vinte e dois
reais e sessenta e um
centavos)

20/09/2010

R$ 54,08 (cinquenta
e quatro reais e oito
centavos)

21/09/2010

R$ 564,80 (quinhentos e
sessenta e quatro reais e
oitenta centavos)

21/09/2010

1un

R$ 605,00 (seiscentos e
cinco reais)

24/09/2010

1 (um) Filtro de óleo
1 (um) Anel de Vedação
4L (quatro litros) de
Óleo do motor

R$ 161,00 (cento e sessenta e um reais)

1un (mão de obra)

R$ 20,00 (vinte reais)

1(uma) serra circular
3(três) torneiras
1(um) engate)
1(um) tubo PVC
5(cinco) joelhos
1(uma) fita veda rosca
2(dois) adaptadores
2(duas) buchas fischer
7,20m de assoalho
40m de ganzepes (caibros)

30/09/2010

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 Outubro de 2010.
Compras referentes ao mês de outubro de 2010.
Processo

Fornecedor

Material/Serviço
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Tabacaria e Papelaria
Minas Gerais
Ltda-EPP

Aquisição de fitas cassetes
para as gravações das sessões
da CMB.

Valor Total da Op.

Homologação

50un

R$ 225,00 (duzentos e vinte
e cinco reais)

04/10/2010
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WR Indústria
e Comércio de
Embalagens Ltda

Aquisição de copos descartáveis para atender as necessidades da CMB.

4cx (cada caixa
contém 25 (vinte e
cinco embalagens
com 100 (cem)
copos descartáveis de 200ml)

R$ 136,76 (cento e trinta
e seis reais e setenta e seis
centavos)

18/10/2010
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Miranda Monteiro e
Galli Ltda

Serviço de encadernação dos
livros de: Tesouraria, Diário e
Razão do setor de Contabilidade da CMB.

21un

R$ 35,00 (trinta e cinco
reais)

25/10/2010

Centro Gráfico e
Editora Ltda

Aquisição de convites para
Sessão Solene comemorativa
aos 100 (cem) anos de fundação do IFET (antiga Escola
Agrotécnica)
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300un

R$ 196,00 (cento e noventa
e seis reais)

25/10/2010

Prc 58/10

Inox Line Placas
Troféus Medalhas e
Brindes Ltda-ME

Placa de aço inox, prata, com
gravações e alto/baixo relevo,
medindo 50x70cm para Sessão Solene comemorativa aos
100 (cem) anos de fundação
do IFET (antiga Escola Agrotécnica)

1un

R$ 994,00 (novecentos e
noventa e quatro reais)

26/10/2010

Prc 59/10

Laila Kilson
(Floricultura Amor
Perfeito)

Confecção de arranjos florais
para Sessão Solene comemorativa aos 100(cem) anos de
fundação do IFET(antiga Escola Agrotécnica)

5un

R$ 310,00 (trezentos e dez
reais)

29/10/2010

Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Resolução nº. 004/10 – Autoria Mesa da Câmara)
..................................................................................................................................................................................................................................................
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 021
“Altera a redação do art. 125 da Constituição Municipal para estabelecer o número de servidores públicos disponibilizados para o exercício de mandato eletivo em diretoria
de entidade sindical”.
Art. 1º. O art. 125 da Constituição do Município passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 125. É garantida liberação de 02 (dois) servidores públicos para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical local, sem prejuízo da remuneração
e dos demais direitos e vantagens de seu cargo.”
Art. 2º.   Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Luiz Antônio Monteiro
Júnior Consult
Net-ME
Tecnocel Celulares
Barbacena Ltda-ME

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 05 de novembro de 2010, 168º ano da Revolução Liberal, 80º da Revolução de 30.
Vereador Ronaldo Braga
Presidente
(Projeto de Resolução nº. 003/10 – Autoria Vereador Johnson Oliveira Marçal)
..................................................................................................................................................................................................................................................
RESOLUÇÃO Nº. 329/2010

Márcio Cleber da
Silva

Prc 47/10

RESOLUÇÃO Nº. 328/2010
“Altera dispositivos do Regimento Interno, cria a Comissão Permanente de Fiscalização da Executoriedade das Leis e dá outras providências”.
A Presidência da Câmara Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, inciso IV da Constituição do Município de Barbacena, promulga a seguinte:
RESOLUÇÃO:
Art. 1º. Acrescenta inciso VII ao Art. 50 da Resolução nº. 266/95 – Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, com a seguinte redação:
“Art. 50. (...)
(...)
VII- Fiscalização da Executoriedade das Leis”.
Art. 2º. Fica acrescido ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Barbacena, um artigo 62-C com a seguinte redação:
“Art. 62-C. Compete à Comissão Permanente de Fiscalização da Executoriedade das Leis se manifestar e opinar sobre:
I- A executoriedade das Leis criadas pelo Poder Executivo”.
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Fornecedor

Quant. Adquirida

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

do Município de Barbacena
Você fala, a Prefeitura responde.

Dúvidas
Informações
Sugestões
Críticas

Reclamações
Denúncias

Participação cidadã na gestão municipal
www.barbacena.mg.gov.br
ouvidoria@barbacena. mg.gov.br

