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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2014

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.614

“Regulamenta a prestação de contas de diárias de via-
gens concedidas pela Administração Direta e Indireta 
Municipal e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 
57, da Lei Municipal nº 3.245, de 1995, e na forma 
do inciso I do art. 26 da Constituição do Município de 
Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º As diárias de viagens concedidas na forma dos 
Decretos 5.542/2005, 7.387/2013 e 7.465/2013 para 
custeio das despesas com locomoção, hospedagem 
e alimentação de agentes públicos da Administração 
Direta e Indireta do Município deverão ter suas presta-
ções de contas apresentadas e aprovadas nos termos 
deste Decreto.
Art. 2º A requisição de diárias de viagens será feita 
pelo agente público que se deslocar do Município di-
retamente ao Secretário Municipal da Pasta em que o 
agente for lotado, o qual despachará pela aprovação 
ou não do pedido de viagem e a concessão das res-
pectivas diárias.
Art. 3º Após o despacho pela aprovação da concessão 
de diárias de viagens pelo Secretário Municipal compe-
tente nos termos do artigo anterior, a requisição será 
encaminhada ao Secretário Municipal de Governo, que 
na qualidade de ordenador de despesa, autorizará ou 
não a despesa das diárias de viagem.
Art. 4º Autorizada a despesa pelo Secretário de Go-
verno, o expediente será encaminhado ao Secretário 
Municipal de Planejamento e Gestão, que informará a 
dotação respectiva e, por fim, será o expediente reme-
tido ao Secretário Municipal de Fazenda para adoção 
das medidas financeiras cabíveis para viabilizar o pa-
gamento antecipado das diárias ordenadas.
Parágrafo único. Verificada a ausência de assinatura 
do Secretário Municipal da Pasta onde o agente solici-
tante for lotado e do Secretário Municipal de Governo 
ou qualquer outra inconsistência no pedido, a Secre-
taria Municipal de Fazenda devolverá a solicitação de 
diária à Secretaria Municipal de origem para que seja 
sanada a falta identificada.
Art. 5º O processo de concessão de diárias será instru-
ído com os formulários de solicitação de diárias para 
viagem e prestação de contas de diárias, nos modelos 
padronizados dos Anexos I e II deste Decreto.
Art. 6º A comprovação do deslocamento far-se-á pe-
rante o Secretário Municipal da Pasta que atestará 
o efetivo deslocamento e exercerá o controle sobre 
as diárias, de modo a assegurar o cumprimento das 
disposições deste Decreto, cabendo ao referido Se-
cretário Municipal avaliar a documentação e relatório 
apresentados, com despacho pela aprovação ou não 
dos mesmos.
§ 1º O controle previsto no caput deste artigo poderão 
ser feitas a partir da apresentação da prestação de 
contas das diárias conforme o modelo padronizado do 
Anexo II deste Decreto, devidamente instruída com os 
documentos seguintes:
I – cartão de embarque/desembarque ou congênere, 
no caso de deslocamento aéreo ou por via terrestre;
II – nota fiscal/cupom fiscal ou recibo de despesas 
com hospedagem ou alimentação;
III – declaração ou certificado de participação em con-
gresso, palestra, curso ou evento similar, emitido por 
instituição idônea que realizar o evento;
IV – protocolos judiciais ou de outros órgãos públicos, 
em caso de entrega de documentos ou petições.  
§ 2º No caso da impossibilidade de apresentação dos 

documentos descritos nos itens I, II, III e IV do pa-
rágrafo anterior, deverá o agente público justificar o 
motivo no relatório de atividades desenvolvidas cons-
tante na prestação de contas de diárias, devidamente 
atestado pelo Secretário Municipal da Pasta, cujo ato 
implicará na concordância de que o agente cumpriu 
com os fins colimados para o seu deslocamento.
§ 3º Havendo necessidade urgente para o desloca-
mento do agente público, por solicitação do Prefeito 
Municipal, do Vice-Prefeito Municipal, dos Secretários 
Municipais ou a eles equiparados, sem que haja prazo 
hábil para o empenho e pagamento prévio das diá-
rias nos termos do art. 6º do Decreto Municipal n.º 
7.387/2013, o processo deverá ser concluído com a 
indicação de crédito orçamentário pela Secretaria Mu-
nicipal de Planejamento (SEPLAN) e cadastrado na 
Contadoria da Secretaria Municipal de Fazenda (SE-
FAZ), até a data da despesa com a viagem.
Art. 7º A prestação de contas de diárias será feita em 
até 5 (cinco) dias úteis contados do término do pe-
ríodo de afastamento, não podendo ser apresentada 
após findo este prazo.
§ 1º O Secretário Municipal responsável pela Pasta 
de origem do pedido aprovará ou não a prestação de 
contas de diárias apresentada pelo agente público, em 
despacho motivado.
§ 2º Caso o agente público beneficiário da concessão 
das diárias não tenha aprovadas as contas de suas di-
árias, ou se negue a prestá-la, os valores recebidos em 
adiantamento serão descontados diretamente da folha 
de pagamento de sua próxima remuneração.
Art. 8º A falta de comprovação do deslocamento no 
prazo previsto no art. 6º, e a não restituição das diá-
rias, inabilita o servidor a receber novas diárias.
Art. 9º A autoridade que conceder diárias em desa-
cordo com as normas estabelecidas neste Decreto 
responderá, solidariamente com o servidor, pela repo-
sição da importância pecuniária indevidamente paga.
Art. 10 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 26 de maio de 2014; 
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

                                 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
                    GABINETE DO PREFEITO

ANEXO I

DECRETO N.º 7.614/2014

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM

ÓRGÃO/ ENTIDADE CONCEDENTE: DATA DA SOLICITAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Nome:

CPF: Cargo/Função: Matrícula:

Identidade: Órgão Emissor: Lotação:

Banco: Agência: Conta-Corrente:

DESCRIÇÃO DA VIAGEM
Roteiro da Viagem: Data de Saída: Horário:

Data de Volta: Horário:

Quantidade de diárias: Valor das diárias em moeda corrente:

Meio de Transporte:

Assinatura do Solicitante:

OBJETIVO DA VIAGEM
Descrição:

AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM
Data: Visto do Secretário da 

Pasta Carimbo:
Aprovação do ordenador de 
despesa/carimbo:

DADOS DO CONTROLE ORÇAMENTÁRIO (a ser preenchido pela SUPLAN)
Unidade: Ficha: Valor: Data: Assinatura do servidor

da SUPLAN:

                                 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
                    GABINETE DO PREFEITO

ANEXO II
DECRETO N.º 7.614/2014

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS

ÓRGÃO/ ENTIDADE CONCEDENTE: DATA DA PRESTAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO

Nome:

CPF: Cargo/Função:
 

Matrícula:

Identidade:
 

Órgão Emissor: Lotação:

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
N.º Bilhete de Passagem:

Notas Fiscais

Número Favorecido Data Valor
    
    
    
    
    
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Endereço e local do evento/ reunião/atividade desenvolvida:
 

Data:

Período total do afastamento:
 
  RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Relatório:

(Anexar os cartões de embarque ou congêneres em casos de deslocamento aéreo)

COMPROVANTE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS EM VIRTUDE
DE RETORNO DO          AGENTE PÚBLICO ANTES DO PRAZO PREVISTO PARA O
DESLOCAMENTO (ART. 4º DO DECRETO 5.542/2013 E ART. 9, § 3º DO DECRETO
7.387/2013).

Nº da Guia de
Recolhimento Valor empenhado e pago (em R$) Valor devolvido (em R$)

APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SECRETÁRIO DA PASTA

Local e data Assinatura  e Carimbo do Secretário

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

MUNICIPIO DE BARBACENA – PRC 038/2014 – PP 
029/2014. OBJETO: Aquisição de plaquetas patrimo-
niais para atender a SEPLAN. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 18/06/2014 às 14:00 horas. In-
formações: (32) 3339–2026 ou licitacao@barbacena.
mg.gov.br Simone R. da Costa – Gerente de Licitação.
Pablo Herthrl Candian – Coordenador de Aquisições 
e contratos.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RDC 001/2014 – PRC 
012/2014 – contratação de empresa especializada 
para elaboração de projetos executivos e execução 
das obras de reforma e ampliação do Hospital Geral 
de Barbacena, denominado “Dr. José Américo”, adjudi-
cado à licitante CWP CONSTRUTORA WALDEMAR PO-
LIZZI LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 17.159.468/0001-
26, o lote único, pelo valor global de R$ 27.342.615,00 
HOMOLOGAÇÃO 30/05/2014. Antônio Carlos Andrada. 
Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
O DIRETOR GERAL DO SAS, no exercício de suas atri-
buições legais e de conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, CONSIDERANDO o des-
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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2014

LEI Nº. 4.565 

“Dispõe sobre a Instituição de Programa e Criação de 
Unidade Móvel para Castração Cirúrgica Itinerante de 
Cães e Gatos por Médico-Veterinário, e dá outras pro-
vidências”.
Art. 1º. Fica instituído no município de Barbace-
na, o Programa e a criação de Unidade Móvel para 
Castração Cirúrgica Itinerante de Cães e Gatos por 
Médico-Veterinário, em bairros carentes do Município 
e parceria com clínicas veterinárias particulares para 
castração.
Parágrafo único. O programa ora instituído pelo “ca-
put” deste artigo será prestado por meio da implan-
tação de clínicas veterinárias móveis destinadas à 
castração cirúrgica de animais domésticos de peque-
no porte, sendo estes exclusivamente dirigidos para 
ações programáticas vinculadas a instituições públicas 
ou de caráter emergencial, bem como a divulgação da 
posse responsável.
Art. 2°. O atendimento, objeto desta proposta. alcan-
çará os animais domésticos de pequeno porte, como 
cães e gatos, devendo ser realizados exclusivamente 
por médicos-veterinários. sendo que o atendimento 
emergencial será prestado até o devido encaminha-
mento dos mesmos aos órgãos responsáveis pelo seu 
acolhimento.
Parágrafo único. Os proprietários dos animais atendi-
dos deverão apresentar conta de água ou luz com ta-
rifa mínima, comprovando-se tratar de pessoa carente 
sem recursos para atendimento particular.
Art. 3° Cada Unidade Móvel terá, obrigatoriamente, 
para seu funcionamento, o devido registro do servi-
ço médico-veterinário junto ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais, com 
sua respectiva averbação de Responsabilidade Técnica 
(RT).
Art. 4° Fica o Executivo autorizado a tomar as provi-

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

LEIS

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

pacho da Divisão de Recursos Humanos, exarado no 
Memorando nº 154/DRH/2014; RESOLVE:

PORTARIA Nº 78/2014 - Art. 1º. CONCEDER ascensão 
funcional ao servidor GERALDO VALTECIR DA SILVA, 
matrícula nº 836, ocupante do cargo de Trabalha-
dor Braçal, para o nível B-05, do Quadro dos Servi-
dores Públicos Municipais, com efeitos retroativos a 
01/02/2014. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nes-
ta data. Barbacena, 22 de maio de 2014. Luís Álvaro 
Abrantes Campos - Diretor Geral do SAS.

O DIRETOR GERAL DO SAS, no exercício de suas atri-
buições legais e de conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, CONSIDERANDO o des-
pacho da Divisão de Recursos Humanos, exarado no 
Memorando nº 158/DRH/2014; RESOLVE:

PORTARIA Nº 79/2014 - Art. 1º. CONCEDER ascensão 
funcional ao servidor NIVALDO DO CARMO DA SILVA, 
matrícula nº 1041, ocupante do cargo de Auxiliar de 
Serviços TCP II, para o nível B-05, do Quadro dos Ser-
vidores Públicos Municipais, com efeitos retroativos a 
22/10/2013. Art. 2º. Esta portaria entra em vigor nes-
ta data. Barbacena, 29 de maio de 2014. Luís Álvaro 
Abrantes Campos - Diretor Geral do SAS.

dências necessárias para manutenção das condições 
mínimas de instalações e equipamentos indispensá-
veis para o funcionamento do serviço médico-veteri-
nário, como:
I- sala de ambulatório e de cirurgia, em ambiente com 
antissepsia e degermação;
II- balança para pesagem dos animais;
III- suportes para soluções de fluidoterapia ou local 
para fixação das mesmas;
IV- kit de emergência para ressuscitação cardiorres-
piratória;
V- equipamentos para esterilização de materiais;
VI- material para acondicionamento e descarte dos re-
síduos, de acordo com a legislação vigente;
VII- toldo de enrolar simples comercial, para cobertura 
do local destinado ao atendimento dos proprietários 
de animais pelo auxiliar, durante o cadastramento; 
VIII- Jogo de mesa e duas cadeiras de plástico.
§ 1º. As equipes de trabalho das Unidades Móveis será 
composta por 1 (um) médico-veterinário e 1 (um) au-
xiliar envolvido diretamente com o manejo dos ani-
mais.
§ 2º.  A recuperação cirúrgica dos animais atendidos 
pela Unidade Móvel dar-se-á após liberação do veteri-
nário, sob a responsabilidade do proprietário em seu 
ambiente domiciliar.
§ 3º. A Unidade Móvel deverá ser estacionada em lo-
cal próximo a parceiros privados ou instituições públi-
cas municipais que apóiam o projeto e que poderão 
disponibilizar a cessão de banheiros para uso da equi-
pe de trabalho.
§ 4º. Os proprietários dos animais atendidos deverão 
apresentar os esquemas vacinais atualizados confor-
me recomendação dos programas oficiais, em especial 
contra tétano e raiva.
Art. 5º.  A divulgação da posse responsável e da cas-
tração cirúrgica será efetivada com a divulgação de 
material desenvolvido e/ou aprovado pela instituição 
pública responsável.
Art. 6°. A Prefeitura Municipal poderá firmar convênios 
com entidades públicas e privadas para a realização do 
serviço médico-veterinário móvel.
Art. 7°. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 
publicação.
Art. 8°. As despesas com a execução da presente Lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário.
Art. 9°.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 
aos 20 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Araújo Gomes

Secretária
Vereador José Jorge Emídio

Tesoureiro
(Projeto de Lei nº. 095/13 autoria Vereadora Vânia Maria de Castro)

LEI Nº. 4.566 

“Dispõe sobre a criação do banco de empregos para a 
mulher, vítima de violência doméstica de Barbacena e 
dá outras providências”.
Art. 1º. Fica criado o Banco de Empregos para a Mu-
lher, vítima de violência doméstica de Barbacena, jun-
to à Prefeitura de Barbacena.
Parágrafo único.  Para fins de aplicação desta lei, o 
conceito de violência doméstica é o adotado no art. 
7º. da Lei 11340/2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha.
Art. 2º. Os critérios para a utilização do Banco de Em-
pregos ficam condicionados à apresentação dos se-
guintes documentos:
I- cópia do boletim de ocorrência (Reds) expedido pela 

Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de 
Barbacena ou Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de 
Bombeiros;
II- cópia do exame de corpo de delito, quando este 
constituir a prova material do crime.
Art. 3º. O Executivo Municipal regulamentará esta Lei 
no prazo de 60 (sessenta) dias, após sua publicação.
Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 
aos 20 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Araújo Gomes

Secretária
Vereador José Jorge Emídio

Tesoureiro
(Projeto de Lei nº. 249/13 autoria Vereador Ronaldo Braga)

LEI Nº. 4.567 

“Cria o Centro de Atendimento ao Turista – CAT no 
município de Barbacena.”
Art. 1º. Fica instituída a criação do Centro de Atendi-
mento ao Turista no município de Barbacena, ou tam-
bém denominado da sigla CAT, que tem por objetivo:
I- apoio aos turistas e visitantes do município;
II- apoio aos colaboradores do CAT;
III- elaboração de roteiros turísticos municipais;
IV- elaboração de roteiros receptivos municipais;
V- capacitação dos integrantes do CAT;
VI- acompanhamento e atendimento às solicitações 
referentes ao Circuito Trilha dos Inconfidentes e Cir-
cuito Estrada Real;
VII- incentivo, fomento e execução de projetos para 
sensibilização dos munícipes relacionado ao turismo;
VIII- participação em eventos, feiras, fóruns e simi-
lares, para a divulgação do município de Barbacena 
referente às atividades turísticas;
IX- regular normas que instituem taxas e tarifas, 
cumulativos ou alternativos, destinados à promoção 
do turismo no município.
Parágrafo único. O CAT tem por função:
I- criar e instalar Postos Avançados em eventos mu-
nicipais;
II- criar e implantar a Central de Informações para 
traslado turístico e de entretenimento;
III- criar produtos e serviços turísticos para a execu-
ção do CAT;
IV- formar parcerias com empresários e investidores 
da rede hoteleira e similares;
V- firmar parcerias com a ABARFLORES, artesãos e 
associações relacionados à sustentabilidade turística.
Art. 2º. O Poder Executivo disponibilizará, em 30 (trin-
ta) dias a contar da publicação desta lei, um estabe-
lecimento para centralizar o funcionamento do CAT, 
juntamente com equipamentos necessários para a 
execução dos serviços a que lhe forem instituídos.
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará e executará 
a presente lei, no que couber, no prazo máximo de 90 
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 
aos 23 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Araújo Gomes

Secretária
Vereador José Jorge Emídio

Tesoureiro
(Projeto de Lei nº. 111/13 autoria Vereadora Vânia Maria de Castro)
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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 02 DE JUNHO DE 2014

LEI Nº. 4.568 

“Dispõe sobre a inclusão no calendário oficial de even-
tos do Município de Barbacena o programa Música na 
Praça e dá outras providências”.
Art. 1º.  Fica incluído no calendário oficial de even-
tos do Município de Barbacena, o programa Música 
na Praça.
Art. 2º. O evento a que se refere o artigo 1º. deverá 
ser realizado mensalmente, no segundo domingo dos 
meses de março a dezembro, exceto no mês de junho.
Art. 3º. A inscrição para realização do referido evento, 
deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias da realização 
do mesmo, na Agência de Desenvolvimento Integrado 
de Barbacena e Região – AGIR.
Art. 4º. Fica autorizada a Agência de Desenvolvimento 
Integrado de Barbacena e Região – AGIR a receber 
inscrição de músicos oriundas de outros municípios.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor da data de sua pu-
blicação. 

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 
aos 23 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. da 

Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Tadeu José Gomes

Vice-Presidente
Vereadora Grácia Araújo Gomes

Secretária
Vereador José Jorge Emídio

Tesoureiro
(Projeto de Lei nº. 172/13 autoria Vereador Tadeu José Gomes)

RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 022/2014 - 017ª Sessão Ordinária 
– 22.04.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretária: Vereadora Grácia Maria Araújo Gomes. Vere-
adores Presentes: Conforme registro em livro próprio. 
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h29. 
“Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe; e 
faça resplandecer o seu rosto sobre  nós,para que se 
conheça na terra o teu caminho, e entre todas as na-
ções a tua salvação”. O Senhor Presidente comunicou 
estar presentes os Delegados de Polícia, Dr. Carlos Ca-
pristano e Dr. Saed Divan, Delegado Geral de Polícia. 
Convidou-os a participar da Mesa dos Trabalhos, tendo 
sido conduzidos pelos  vereadores Ronaldo Braga e 
Vânia Castro. O Senhor Presidente apresentou as boas 
vindas da Casa. Logo a seguir, concedeu a palavra ao 
Dr. Saed que disse ser o novo Chefe do Departamento 
de Polícia Civil de Barbacena, que abrange 58 muni-
cípios. Colocou-se ao dispor da Câmara por entender 
que as autoridades municipais precisam ter um con-
tato mais direto, principalmente com a Câmara que 
representa o povo. Disse ser natural do Rio de Janeiro 
e conhece bem a região, pois atuou em algumas dele-
gacias próximas a Barbacena. I - Leitura e Discussão 
de Atas - Ata 013/14 – Aprovada por unanimidade. 
II – Leitura da Correspondência e Comunicações - 
Comunicado CM 024159/14, de 10.04.14 – Ministério 
da Educação, comunicando liberação de recursos fi-
nanceiros; - Deputado Estadual Lafayette de Andra-
da, Circ/2209/04/2014, de 02.04.14, comunicando a 
liberação de uma viatura para a polícia civil de Bar-
bacena; - Deputado Estadual Lafayette de Andrada, 
Circ/2224/04/2014, de 02.04.14, comunicando a libe-
ração de recursos para aquisição de uma ambulância 
para o município de Barbacena; - Convite da Academia 
Barbacenense de Letras para Conferência do cente-
nário de nascimento de Altair José Savassi a ocorrer 
às 19h30 do dia 25.04.14 no Auditório da EPCAR. O 
Sr. Presidente disse que na próxima quinta feira, du-
rante a reunião desta Casa, a Dra. Geovana vai fazer 
a apresentação do projeto do que poderá vir a ser o 
novo prédio da Câmara Municipal. Comunicou também 
que os vereadores devem apresentar, até a data de 
amanhã, os nomes das senhoras a serem homenage-
adas pelo Dia Internacional da Mulher, caso contrário 

to Batista. Afirmou que o artigo terceiro diz que os 
casos serão tratados em sigilo e encaminhados aos 
Conselhos Municipais para averiguação. Salientou 
que se não se puder confiar no médico e na enfer-
meira chefe do Posto de Saúde não se pode confiar 
em ninguém. Destacou que ninguém quer fazer com 
que esses casos cheguem à imprensa. Destacou que 
não há nenhum tipo de quebra de sigilo e o médico ao 
verificar que há algum tipo de exposição pega a ficha 
e solicita que a mesma seja encaminhada aos conse-
lhos. Asseverou que o próprio projeto destaca que o 
caso deve ser mantido em sigilo. Solicitou a palavra o 
vereador Tadeu José. Disse que entendia o vereador 
Carlos Roberto Batista, mas entendia também as pon-
derações do vereador Flávio Maluf. Disse que algumas 
questões não devem ser tratadas a nível de situação 
ou oposição. Destacou que há vários anos trabalha 
na promoção de jovens e, por esta razão, para uma 
análise mais profunda do projeto iria solicitar vista ao 
mesmo. Encerrada a discussão, colocado em votação 
o veto, foi CONCEDIDA VISTA  AO VEREADOR TADEU 
JOSÉ GOMES. Estando o projeto com prazo vencido, 
em razão do pedido de vista, cumprindo o que de-
termina o regimento, o Sr. Presidente, às 20h13, de-
terminou fosse feita a chamada final dos vereadores, 
conforme registrado em livro próprio e que a presente 
sessão fosse encerrada. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
às 20h15, e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa da Silva, 
Redator de Atas em exercício, lavrei a presente ata 
que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi-
dente e pela Senhora Secretária. Presidente: Vereador 
Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vereadora 
Grácia Maria Araújo Gomes

a sessão solene não poderá ser realizada, tendo em 
vista que não haverá tempo para a confecção das 
placas e convites.  III- Apresentação de Proposições: 
- Da vereadora Marilene de Almeida Franco: Ind. nº. 
147/14, solicita ao Prefeito, através do setor compe-
tente, melhorias na R. Saulo Duque Estrada, B. São 
Pedro; Ind. nº. 154/14, solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, melhorias na R. Vereador Amarílio 
Augusto de Paula, centro da cidade. - Do vereador 
Luiz Gonzaga de Oliveira: Ind. nº. 129/14, solicita ao 
Prefeito, através do setor competente, uma operação 
tapa-buracos na R. Acadêmico José Rosa, B. Santo An-
tônio; Ind. nº. 130/14, solicita ao Prefeito, através do 
setor competente, uma operação tapa-buracos na R. 
São Joaquim, B. Santo Antônio; Ind. nº. 131/14, soli-
cita ao Prefeito, através do setor competente, limpeza 
e calçamento da R. São Geraldo, B. Santo Antônio; 
Ind. nº. 151/14, solicita ao Prefeito, através do setor 
competente, uma operação tapa-buracos na R. Álva-
ro de Azevedo Coutinho, B. Santo Antônio; Req. nº. 
037/14, requerendo a implantação do Plano Municipal 
de Trânsito, elaborado pela Planum – Planejamento e 
Consultoria Urbana, e que o mesmo seja enviado para 
a Câmara afim de que os vereadores tomem conheci-
mento. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁ-
RIO: 19h48  - Discussão e Votação de Projetos - VETO 
- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA - VETO TOTAL AO 
PROJ. LEI Nº. 008/13 – Dispõe sobre a inclusão no 
formulário de ficha de atendimento (FA), utilizado na 
rede pública de saúde, campo específico para registrar 
suspeita de maus tratos e violência cometida contra 
crianças, adolescente e idoso e dá outras providências 
– Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 20.03.14. O 
Sr. Presidente, antes de colocar o veto em discussão e 
votação, comunicou à Casa que todos os vereadores 
estavam convidados para a assinatura da Autorização 
da Obra de Ampliação do Hospital Regional, que vai 
acontecer no dia seguinte. Considerou ser um mo-
mento muito importante e a presença dos vereadores 
é, também, importante. Para discutir o veto, solicitou 
a palavra o vereador Carlos Roberto Batista. Disse 
que chamava a atenção dos vereadores que apoiam o 
Governo, que também tiveram seus projetos vetados, 
que não entende o porquê de tantos vetos. Destacou 
que no projeto vetado, em discussão e que é de sua 
autoria, pede apenas a inclusão em um campo da fi-
cha de atendimento a crianças e idosos, nos postos 
de saúde, que seja notificado se houve agressão ou 
maus tratos aos mesmos, o que é também obrigação 
ser comunicado. Disse que em dezembro de 2013, o 
Diretor do Demasp, Dr. Orleans, lhe enviou correspon-
dência, em atenção a Ofício de sua autoria, afirmando 
que é sim possível atender a reivindicação do vereador 
aguardando apenas que sejam esgotadas as fichas já 
existentes, uma vez que para se fazer outras fichas 
há a necessidade de se abrir processo licitatório. Para 
discutir o veto, solicitou a palavra o vereador Flávio 
Maluf. Disse que o projeto seria da maior relevância 
se toda a violência contra a criança não fosse tratada 
de forma sigilosa, como é de conhecimento de todos. 
Salientou que toda denúncia é encaminhada para o 
CREAS, que de forma sigilosa, avalia e depois faz o 
encaminhamento para o Ministério Público. Afirmou 
que, a partir do momento que se coloca em uma FA 
(Ficha de Atendimento) que a criança sofreu maus tra-
tos, qualquer um pode ver, e a vida daquela criança 
é exposta a todos. Para discutir o projeto, solicitou a 
palavra o vereador Luiz Gonzaga. Disse concordar com 
o vereador Flávio Maluf apenas na questão de não se 
colocar a criança exposta. Entretanto, na questão da 
violência que é cometida contra crianças, jovens ado-
lescentes e idosos, é favorável que exista uma ficha 
feita por um bom profissional da área de saúde, bem 
orientado, como o médico é, de se apontar o que re-
almente ocorreu para que haja uma sinalização de se 
apontar o que ocorreu. Pela segunda vez, para discutir 
o veto, solicitou a palavra o vereador Carlos Rober-
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RESOLUÇÃO Nº. 325 DE 16 de abril de 2013 – ATA 
Nº. 433 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 433ª Reunião ordinária, realizada em quinze 
de abril de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Consi-
derando os debates ocorridos no Conselho Municipal 
de Saúde em reunião realizada no dia 15/04/13 con-
forme lavrado em ata nº. 433. RESOLVE: APROVAR 
POR MAIORIA A FORMAÇÃO COMISSÃO TEMPORÁRIA 
PARA A ANALISE DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE 
UMA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA A UNIDADE 
AMIN FERES, SITUADA NO BAIRRO CENTRO, SENDO 
SEUS COMPONENTES: WALDIR DAMASCENO, MARIA 
DE GUADALUPE FERRÃO, NILZA RODRIGUES NUNES, 
APARECIDA DE FÁTIMA OLIVEIRA CUSTÓDIO, HILDA 
MALUF CALDAS NALON, ELIZABETH PEREIRA. Barba-
cena, 07 de maio de 2013. Carmem Lúcia Werneck - 
Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 325/13 
do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º 
§2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei 
Municipal nº. 3695/02. José Orleans da Costa - Diretor 
do DEMASP.

RESOLUÇÃO Nº. 326 DE 07 de maio de 2013 – ATA 
Nº. 434 - O Plenário do Conselho Municipal de Saú-
de, em sua 434ª Reunião ordinária, realizada em seis 
de maio de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 
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e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Con-
siderando os debates ocorridos no Conselho Munici-
pal de Saúde em reunião realizada no dia 06/05/13 
conforme lavrado em ata nº. 434. RESOLVE: APRO-
VAR POR MAIORIA O “AD – REFERENDUM” PARA A 
ALTERAÇÃO DA META DA 1º APURAÇÃO PARA 70% 
DA COBERTURA DA ATENÇÃO BÁSICA A SER CUMPRI-
DA NO MÊS DE JANEIRO DE 2014. Barbacena, 21 de 
maio de 2013. Carmem Lúcia Werneck - Presidente do 
CMS. Homologo a Resolução nº. 326/13 do Conselho 
Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei 
Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 
3695/02. José Orleans da Costa - Diretor do DEMASP.

RESOLUÇÃO Nº. 327 DE 07 de maio de 2013 – ATA Nº. 
434 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em 
sua 434ª Reunião ordinária, realizada em seis de maio 
de 2013, no uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, 
pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 e pela Reso-
lução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os 
debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em 
reunião realizada no dia 06/05/13 conforme lavrado 
em ata nº. 434. RESOLVE: APROVAR POR MAIORIA 
O “AD – REFERENDUM” PARA A IMPLANTANTAÇÃO 
DE  MAIS UMA EQUIPE DE ESF – ESTRATÉGIA DE 
SAÚDE DA FAMÍLIA A SER IMPLANTADA NO DISTRI-
TO SANITÁRIO DO CENTRO, A FIM DE MELHORAR A 
QUALIDADE E O ACESSO À SAÚDE. Barbacena, 21 de 
maio de 2013. Carmem Lúcia Werneck - Presidente do 
CMS. Homologo a Resolução nº. 327/13 do Conselho 
Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei 
Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 
3695/02. José Orleans da Costa - Diretor do DEMASP.

RESOLUÇÃO Nº. 328 DE 07 de maio de 2013 – ATA 
Nº. 434 - O Plenário do Conselho Municipal de Saú-
de, em sua 434ª Reunião ordinária, realizada em seis 
de maio de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 e 
pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Conside-
rando os debates ocorridos no Conselho Municipal de 
Saúde em reunião realizada no dia 06/05/13 confor-
me lavrado em ata nº. 434. RESOLVE: APROVAR POR 
UNANIMIDADE O PROJETO DO PROGRAMA MELHOR 
EM CASA COM A RESSALVA DE QUE SE INTEGRA A 
EQUIPE UM PSICOLOGO, SEM PREJUÍZO DOS DE-
MAIS PROFISSIONAIS APRESENTADOS. Barbacena, 
21 de maio de 2013. Carmem Lúcia Werneck - Presi-
dente do CMS. Homologo a Resolução nº. 328/13 do 
Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º 
§2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei 
Municipal nº. 3695/02. José Orleans da Costa - Diretor 
do DEMASP.

RESOLUÇÃO Nº. 329 DE 07 de maio de 2013 – ATA Nº. 
434 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em 
sua 434ª Reunião ordinária, realizada em seis de maio 

de 2013, no uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, 
pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 e pela Reso-
lução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os 
debates ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em 
reunião realizada no dia 06/05/13 conforme lavrado 
em ata nº. 434. RESOLVE: APROVAR POR MAIORIA 
O PLANO DE FORTALECIMENTO DE VIGILÂNCIA EM 
SAÚDE, ONDE O MUNICÍPIO DE BARBACENA MANI-
FESTOU SUA VONTADE EM DAR CONTINUIDADE A 
TAL PLANO, OPTANDO PELO ELENCO I DAS AÇÕESA 
SEREM EXECUTADAS E PLANO MINICIPAL DE INVES-
TIMENTODE VIGILÂNCIA EM SAÚDE – PMIVS. Barba-
cena, 21 de maio de 2013. Carmem Lúcia Werneck - 
Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 329/13 
do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do art.1º 
§2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei 
Municipal nº. 3695/02. José Orleans da Costa - Diretor 
do DEMASP (em transição para SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 330 DE 04 de Junho de 2013 – ATA 
Nº. 435 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 435ª Reunião ordinária, realizada em vinte 
de maio de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 e 
pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Conside-
rando os debates ocorridos no Conselho Municipal de 
Saúde em reunião realizada no dia 20/05/13 confor-
me lavrado em ata nº. 435. RESOLVE: APROVAR POR 
MAIORIA O RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – RAG 
DO ANO DE 2012. Barbacena, 04 de Junho de 2013. 
Carmem Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homolo-
go a Resolução nº. 330/13 do Conselho Municipal de 
Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 
8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02. 
José Orleans da Costa - Diretor do DEMASP (em tran-
sição para SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 333 DE 02 de Agosto de 2013 – ATA 
Nº. 438 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 438ª Reunião ordinária, realizada em primeiro 
de julho de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 e 
pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Conside-
rando os debates ocorridos no Conselho Municipal de 
Saúde em reunião realizada no dia 01/07/13 confor-
me lavrado em ata nº. 438. RESOLVE: APROVAR POR 
MAIORIA O PLANO OPERATIVO MUNICIPAL PARA A 
REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA PRIVADA 
DE LIBERDADE. Barbacena, 02 de Agosto de 2013. 
Carmem Lúcia Werneck - Presidente do CMS. Homolo-
go a Resolução nº. 333/13 do Conselho Municipal de 
Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 
8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 3695/02. 
José Orleans da Costa - Diretor do DEMASP (em tran-
sição para SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 334 DE 02 de Agosto de 2013 – ATA 
Nº. 438 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 438ª Reunião ordinária, realizada em primeiro 
de julho de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Consi-
derando os debates ocorridos no Conselho Municipal 
de Saúde em reunião realizada no dia 01/07/13 con-
forme lavrado em ata nº. 438. RESOLVE: APROVAR 
POR UNANIMIDADE O PEDIDO DE RECEBIMENTO DE 
RECURSO ESTADUAL PARA ODONTOLOGIA HOSPITA-
LAR. Barbacena, 02 de Agosto de 2013. Carmem Lúcia 
Werneck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução 
nº. 334/13 do Conselho Municipal de Saúde, nos ter-
mos do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 
12 da lei Municipal nº. 3695/02. José Orleans da Costa 
- Diretor do DEMASP (em transição para SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 335 DE 21 de Agosto de 2013 – ATA 
Nº. 439 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 439ª Reunião ordinária, realizada em cinco 
de agosto de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 e 
pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Conside-
rando os debates ocorridos no Conselho Municipal de 
Saúde em reunião realizada no dia 05/08/13 confor-
me lavrado em ata nº. 439. RESOLVE: APROVAR POR 
UNANIMIDADE O PLANO OPERATIVO MUNICIPAL DO 
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E JUDICIÁRIO JORGE VAZ. 
Barbacena, 21 de Agosto de 2013. Carmem Lúcia Wer-
neck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 
335/13 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos 
do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 
da lei Municipal nº. 3695/02. José Orleans da Costa - 
Diretor do DEMASP (em transição para SESAP).

RESOLUÇÃO Nº. 336 DE 21 de Agosto de 2013 – ATA 
Nº. 439 - O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, 
em sua 439ª Reunião ordinária, realizada em cinco 
de agosto de 2013, no uso de suas competências re-
gimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal 3.695 de 15/02/2002 
e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Consi-
derando os debates ocorridos no Conselho Municipal 
de Saúde em reunião realizada no dia 05/08/13 con-
forme lavrado em ata nº. 439. RESOLVE: APROVAR 
POR UNANIMIDADE A PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE 
ENDOSCÓPIO E DE CONSULTÓRIO COMPLETO DE 
OFTALMOLOGIA PELA SESAP. Barbacena, 21 de Agos-
to de 2013. Carmem Lúcia Werneck - Presidente do 
CMS. Homologo a Resolução nº. 336/13 do Conselho 
Municipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei 
Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da lei Municipal nº. 
3695/02. José Orleans da Costa - Diretor do DEMASP 
(em transição para SESAP).
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