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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:38
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00
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Anexo 5 (inciso IV, art. 2º e inciso I, art. 53 - L.C. 101/00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA, CONSOLIDADA POR CATEGORIA ECONÔMICA
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:39


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:39

O PREFEITO 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 Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.243 - DESIGNAR Emiliano Furtado Campos e Cintia de Souza da 
Gama, para compor a Comissão Especial instituída pela Portaria nº 15.792, de 13 
de setembro de 2013, em substituição à Tarcísio Washington de Carvalho e Carlos 
Bertone de Almeida Campos, respectivamente, a partir desta data. Barbacena, 26 
de maio de 2014.

PORTARIA Nº 16.244 - 1 - DESIGNAR Maria Aparecida Eugênia para compor a 
Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 15.945, de 31 de 
janeiro de 2014, em substituição à Murilo Carvalho Ferreira. 2 - DESIGNAR Maria 
Aparecida Eugênia para compor o rol de Pregoeiros e Equipe de Apoio. 3 – DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 26 
de maio de 2014.

O PREFEITO 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 32, de 21 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.265 - REVOGAR a designação de Catarina Aparecida Damasceno 
Guedes, para exercer a função gratificada de Assistente, nível FG-4, na Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural - SEDRU, constante da Portaria nº 15.357, de 
14 de março de 2013, com efeito retroativo a 19.05.2014. Barbacena, 29 de maio 
de 2014.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Na Portaria nº 16.241, publicada no e-DOB do dia 04.06.2014, onde se lê “de Pro-
vimento em Comissão de Gerente da Corregedoria do Município”; leia-se “do cargo 
de Provimento em Comissão de Gerente da Corregedoria do Município”.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:40




 






  
   







      




      




      





      




      

       




      




      




      




      

       




      





      




      




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:40




 






  
   




      




      







      




      




      




      




      




      

       

       




      




      






      

       

       




      

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
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* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os

campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:39



  

  

 

   

  

  

  

  

   

  

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:39






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       

       

ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:41

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 2º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 8 (inciso II, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:41



  



     

     





  




  

        

        





  




  



        

        

        

        

        





  




  




   

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:41





 

    
    

   

   

   

   

   

 35.237.348,84 15.088.129,40 15.088.742,54

   

   

 2.183.596,01 (22.569.235,35) 10.463.390,02 33.032.625,37 8.279.794,01





ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:41






 



 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 




 

 

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:42
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:34



 

   



    









    

    

    





    

    

    





    

    



ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:34

  

  

   

  

ANEXO 1 (arts. 54 e 55 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:34


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:37


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     



     

     

     

     



     

     

     

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:37



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:37



   



 



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

      

      

      



      

      

      

      

 

      

      

      

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:37

1 O campo 'Despesa Total com Pessoal' da tela 'Medidas a Adotar' e do 'Anexo 1' é calculado da seguinte forma:

- Datas-bases 30.04, 30.06 e/ou 31.08: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão

Voluntária + Sentenças Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel);

- Data-base 31.12: campos 'Total' do quadro 'Despesa Total' - (Inativos + Pensionistas + Indenização por Demissão + Incentivos à Demissão Voluntária + Sentenças

Judiciárias Anteriores + Competência de período anterior ao da apuração / móvel + Correspondente ao período de apuração/móvel);

2 Nas linhas 'TOTAL' e 'Despesa Total com Pessoal' não são deduzidos os valores da linha 'Correspondente ao Período de apuração/móvel'

  

  

   

  

Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:37




  










































































































































































































































  

  

   

  

RELATÓRIO METAS FISCAIS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:38






    



    

    

    

    

    

    

    

    


    

    






    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


    

    




    

ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:42
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RELATÓRIO RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/04/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Anual
Data/hora de geração do relatório: 04/06/14 09:37

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato do Contrato 049/2014 - Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através do 
Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Medic Barbacena 
Ltda - EPP –  CNPJ.: 19.398.577/0001-21. Objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em prestação de serviços de calibração de equipamentos, visando atender 
o Laboratório Municipal, através da SESAP – Secretaria de Saúde. Valor Total: R$ 
2.000,00. Data de assinatura: 28/05/2014. Vigência: 28/05/2014 à 27/05/2015. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada, José Orleans da 
Costa e Leonardo Brandão Nogueira.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS -– PRC 007/2014 - PP 006/2014 SAS – Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual aquisição de materiais de construção. Vencedor: PREDAPI IN-
DÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 17.087.222/0001-96, item 01 R$98,30; item 02 
R$126,00; item 03 R$7,60; item 04 R$125,50; item 05 R$15,90; item 06 R$23,88; 
item 07 R$0,56; item 08 R$10,50; item 09 R$115,00. Barbacena, 04/06/2014. Luís 
Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral do SAS.

SAS – PRC 012/2014 – PP 010/2014. OBJETO: Aquisição de material para instalação 
para instalação de motobombas no Rio das Mortes. Vencedores: COPERSAN EIRELI, 
CNPJ 02.648.739/0001-30, itens 1, 2, 3, 4, 6 e 8, no valor total de R$ 10.974,00. 
DMB HIPERTEC EQUIPAMENTOS LTDA. ME, CNPJ 04.060.456/0001-06, item 5, no 
valor total de R$ 11.090,00. DMB DISTRIBUIDORA MINEIRA DE BOMBAS LTDA., 
CNPJ 19.773.092/0001-70, itens 7, 9, 10 e 11, no valor total de R$ 45.360,00. 
VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 67.424,00. HOMOLOGADO em 03/06/2014. Luiz 
Álvaro Abrantes Campos. Diretor Geral do SAS.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 003/2014 – PRC 005/2014. OBJETO: Aquisição de 
utensílios considerados consumíveis e materiais para manutenção do equipamento 
LabMax – Laboratório Municipal. ABERTURA: 25/06/2014 – 15:00 hs. Informações 
32–3339–2026. Barbacena 04/jun/14. Simone R. Costa – Gerente de Licitação. Pa-
blo H. Candian – Coord. Aquisições e contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC 015/2014 – PP 034/2014. OBJETO: Aquisição de 
uniforme e acessório de trabalho para atender a SUTRAM. ENTREGA E ABERTURA 
DOS ENVELOPES: Dia 18/06/2014 às 15:00 horas. Informações 32 3339–2026 ou 
licitacao@barbacena.mg.gov.br Simone R. da Costa - Gerente de Licitação. Pablo 
Herthel Candian – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 023/2014 – PRC 025/2014. OBJETO: Contratação 
de empresa de engenharia, para construção de cobertura em quadra escolar polies-
portiva na Escola Municipal Coronel Camilo Gomes de Araújo, através de verba de 
Convênio. ABERTURA: 24/06/2014 – 09:00 hs. Informações 32–3339–2026. Barba-
cena 04/jun/14. Simone R. Costa – Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – Coord. 
Aquisições e contratos.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 024/2014 – PRC 026/2014. OBJETO: Contrata-
ção de empresa de engenharia, para construção de cobertura em quadra escolar 
poliesportiva na Escola Municipal Osvaldo Fortini, através de verba de Convênio. 
ABERTURA: 24/06/2014 – 09:30 hs. Informações 32–3339–2026. Barbacena 04/
jun/14. Simone R. Costa – Gerente de Licitação. Pablo H. Candian – Coord. Aqui-
sições e contratos.

SAS – PP 012/2014 – PRC 015/2014. OBJETO: RP. para aquisição de peças para 
utilização na manutenção de motocicletas pertencentes ao SAS. ABERTURA: 
25/06/2013 – 13:00 hs. Informações 32–3339–2026. Barbacena 04/jun/14. Simone 
R. Costa – Gerente de Licitação.Pablo H. Candian – Coord. Aquisições e contratos.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

DECRETOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO Nº. 829/2014

“Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Dr. Marco Estevão Bomfim 
da Silva e dá outras providências”. 
Art. 1º.  Fica concedido o Título de Cidadão Honorário de Barbacena ao Dr. Marco 
Estevão Bomfim da Silva, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena. 
Art. 2º.  O Título de que trata o artigo anterior será  confeccionado em aço especial, 
com gravações destacadas, entregue ao homenageado em sessão solene na Câma-
ra, especialmente convocada para esse fim.
Art. 4º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, aos 27 de maio de 2014, 172º. 
ano da Revolução Liberal, 84º. da Revolução de 30.

Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente 

(Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/14 – autoria Vereador Márcio Zeferino Ferreira)

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 830/2014

“Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Dr. Selênio Campos e dá 
outras providências.”
Art. 1º.  Fica concedido o Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Dr. Selênio 
Campos, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena. 
Art. 2º.  O Título de que trata o artigo anterior será  confeccionado em aço especial, 

EXTRATO DE ATO DE RECONHECIMENTO DE 
DÍVIDA

Extrato Ato de Reconhecimento de Dívida. Contratante: Município de Barbacena – 
CNPJ 17.095.043/0001-09 e Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP, através 
do Fundo Municipal de Saúde CNPJ 14.675.553/0001-59. Contratado: Santa Casa 
de Misericórdia de Barbacena –  CNPJ.: 17.082.892/0001-10. Objeto: Reconhece a 
diferença dos valores do Incentivo de Adesão à Contratualização das competências 
de janeiro/2013 a julho/2013, no valor de R$ 246.842,45 (Duzentos e quarenta e 
seis mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), cuja do-
tação orçamentária na declaração de recursos são as seguintes: 10.302.0003.2.006 
– Man. Rede Compl. Da Med. E Alta Complex. Am. E Hosp., 3.3.90.92 Despesas 
de exercícios anteriores (278) Fonte 149. Data de assinatura: 05 de Abril de 2014. 
Nome das partes que assinam: Antonio Carlos Doorgal de Andrada e José Orleans 
da Costa.
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RESOLUÇÃO Nº. 344/2013 - A Presidência da Câmara 
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, in-
ciso IV da Constituição do Município de Barbacena, 
promulga a seguinte: RESOLUÇÃO: “Autoriza o depó-
sito na Câmara Municipal de Barbacena de mobiliário 
cedidos pelo Hospital Mario Penna ao futuro Centro 
de Atendimento aos Portadores de Câncer de Barba-
cena e dá outras providências. ”Art. 1º.  Fica o Presi-
dente da Câmara Municipal de Barbacena autorizado, 
de forma excepcional e temporária, fazer o depósito 
em um dos compartimentos do último pavimento do 
órgão público, dos mobiliários cedidos pelo Hospital 
Mario Penna a serem utilizados ao futuro Centro de 
Atendimento aos Portadores de Câncer de Barbacena, 
quando de sua inauguração. Parágrafo único. A ex-
cepcionalidade de cessão do espaço físico desta Casa 
se justifica em decorrência do interesse público, social 
e filantrópico em prol do Município, por se tratar de 
bens móveis a serem utilizados ao futuro hospital do 
câncer de Barbacena. Art. 2º. O depósito dos mobiliá-

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

com gravações destacadas e entregue ao homena-
geado em sessão solene na Câmara, especialmente 
convocada para esse fim.
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 27 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. 

da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 007/14 – autoria Vereadora 

Marilene de Almeida Franco)

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 831/2014

“Comemora os 25 anos da Unimed no Município de 
Barbacena com sessão solene promovida pelo Poder 
Legislativo de Barbacena e dá outras providências” 
Art. 1º.  Fica autorizado o Poder Legislativo de Barba-
cena a realizar sessão solene em comemoração aos 25 
anos de serviços prestados pela Unimed no Município 
de Barbacena.
Art. 2º.  A sessão poderá ser realizada em ambiente 
externo com capacidade de acolher maior número de 
convidados para a sessão.
Art. 3º. Será confeccionada uma placa especial para 
entrega à Direção do órgão.
Art. 4º. A data e o local serão definidos pela Mesa da 
Câmara Municipal de Barbacena.
Art. 5º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 29 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. 

da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 006/14 – autoria Mesa Diretora 

da Câmara)

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 832/2014

“Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena 
a Antônio Marcos Pinto”. 
Art. 1º.  Fica concedido o Título de Cidadão Bene-
mérito de Barbacena a Antônio Marcos Pinto, pelos 
relevantes serviços prestados a Barbacena. 
Art. 2º.  O Título de que trata este Decreto Legislativo 
será especialmente confeccionado em aço especial, 
com gravações destacadas.
Art. 3º. O Título ora concedido será entregue em ses-
são solene na Câmara Municipal de Barbacena, espe-
cialmente convocada para esse fim.
Art. 4º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.
Art. 5º.  Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 29 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. 

da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 005/14 – autoria Vereador José 

Jorge Emídio)

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 833/2014

“Concede Título de Cidadão Honorário de Barbacena 
ao Brigadeiro do Ar Celestino Todesco e dá outras pro-
vidências”. 
Art. 1º.  Fica concedido o Título de Cidadão Honorário 
de Barbacena ao Excelentíssimo Senhor Brigadeiro do 
Ar Celestino Todesco, pelos relevantes serviços presta-
dos à Força Aérea Brasileira e a nossa EPCAR. 
Art. 2º.  O Título de que trata este Decreto Legisla-
tivo será especialmente confeccionado em aço espe-
cial, com gravações destacadas e entregue em sessão 
solene na dada marcada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena, em comum acordo com o 
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 29 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. 

da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 010/14 – autoria Mesa Diretora 

da Câmara)

DECRETO LEGISLATIVO Nº. 834/2014

“Comemora os 50 (cinquenta) anos da Fundação Pre-
sidente Antônio Carlos – FUPAC e 15 (quinze) anos 
da Universidade Presidente Antônio Carlos - UNIPAC 
com sessão solene promovida pelo Poder Legislativo 
de Barbacena e dá outras providências” 
Art. 1º.  Fica instituída na Câmara Municipal de Bar-
bacena uma sessão solene em comemoração aos 50 
(cinqüenta) anos da Fundação Presidente Antônio 
Carlos – FUPAC e 15 (quinze) anos da Universidade 
Presidente Antônio Carlos – UNIPAC.
Art. 2º.  Na data da referida sessão solene será entre-
gue uma placa comemorativa que será confeccionada 
em material especial, com gravações destacadas, en-
tregue às referidas instituições de ensino em sessão 
solene da Câmara, especialmente convocada para 
esse fim.
Art. 3º. Fica autorizada a Câmara Municipal de Bar-
bacena, através da Mesa Diretora, a divulgação ante-
cipada de, no mínimo, 30 (trinta) dias, que antecede 
esta data, na imprensa falada, escrita e televisiva, do 
evento comemorativo de que trata o art. 1º., deste 
Decreto.
Art. 4º. O evento de que trata este Decreto tem como 
objetivo homenagear as referidas instituições de en-
sino que são destaque nacional na área de educação 
superior e geram vários empregos em nossa cidade.
Parágrafo único. O cumprimento do presente Decreto 
ficará sob a coordenação da comissão especial, previs-
ta no art. 5º., deste Decreto.
Art. 5º. Cabe à Mesa Diretora indicar 05 (cinco) vere-
adores para compor a comissão especial que manterá 
contato com as autoridades constituídas do Município 
e, outros setores da comunidade, com vistas ao cum-
primento dos objetivos do presente Decreto.
Art. 6º.  Este Decreto Legislativo entra em vigor na 
data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 29 de maio de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 84º. 

da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente 
(Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/14 – autoria Vereador José 

Jorge Emídio)

rios será feito em espaço reservado, no último andar, 
do Legislativo Municipal. Art. 3º. Os bens móveis são 
os descritos no Anexo I, que integra esta Resolução. 
Art. 4º.  Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. Gabinete do Presidente, Palácio da Revo-
lução Liberal, Barbacena/MG, aos 27 de maio de 2014, 
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 
30. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presiden-
te (Projeto de Resolução nº. 006/14 – Autoria Mesa 
Diretora da Câmara).

RESOLUÇÃO Nº. 345/2013 - A Presidência da Câmara 
Municipal de Barbacena, nos termos do art. 45, in-
ciso IV da Constituição do Município de Barbacena, 
promulga a seguinte: RESOLUÇÃO: “Institui regras 
para o pagamento de multas de trânsito imputadas 
a condutores de veículo oficial e/ou cedido pelo Mu-
nicípio a serviço da Câmara Municipal de Barbacena 
e a sua manutenção”. Art. 1º. A multa decorrente da 
infração de trânsito de veículo oficial e ou cedido pelo 
Município à serviço da Câmara Municipal de Barbace-
na será de responsabilidade do condutor infrator, nos 
termos da Lei Federal nº. 9503/97, e no contido no 
art. 7º. da Resolução nº. 336, de 2012. § 1º. Interpos-
to recurso administrativo de infração à legislação de 
trânsito e indeferido, o valor deve ser pago pelo res-
ponsável dentro do prazo descrito no boleto da multa, 
com comprovação do recibo de quitação entregue ao 
serviço contábil da Câmara Municipal. § 2º. No caso 
de parcelamento da multa, o autuado deve juntar a 
comprovação do recibo de quitação ao serviço contábil 
da Câmara Municipal, até amortização da penalidade. 
§ 3º. Se o infrator desligar-se do serviço público o va-
lor da multa será descontado integralmente do último 
vencimento percebido, incluindo, se necessário, even-
tual verbas da exoneração e/ou rescisão. Art. 2º. O 
condutor de veículo oficial e/ou cedido pelo Município 
à serviço da Câmara Municipal de Barbacena, que se 
envolver em acidente de trânsito, deverá providenciar 
o registro da ocorrência junto aos canais competentes 
e, havendo vítima, ao setor pericial. Art. 3º. Em caso 
de dano causado a terceiro, por negligência ou im-
prudência do condutor de veículo oficial, sem prejuízo 
da ação disciplinar cabível, responderá, na forma do 
art. 37, § 6º. da Constituição Federal, em ação re-
gressiva, proposta depois de transitar em julgado a 
decisão de última instância que houver condenado a 
Fazenda Municipal a indenizar o terceiro prejudicado. 
Art. 4º. É proibido ao condutor de veículo oficial ceder 
a direção a terceiros. Art. 5º. O carro oficial da Câmara 
Municipal deve ser mantido na garagem locada para 
tal finalidade, sendo de responsabilidade do condutor 
o seu depósito em local diverso da locação. Art. 6º. É 
dever do motorista fazer os apontamentos necessários 
junto ao posto de gasolina licitado, sobre o controle 
de gastos com combustível. Art. 7º. É de responsabi-
lidade exclusiva do motorista comunicar ao Presidente 
da Câmara Municipal da necessidade de revisão geral 
do veículo oficial da Câmara e/ou outro veículo cedido 
pelo Município a cada 10.000 (dez mil) quilômetros 
rodados. § 1º. Ao atingir 9.500 (nove mil quinhentos) 
quilômetros rodados, deve o motorista comunicar ao 
Presidente da Câmara da necessidade do encaminha-
mento do veículo oficial para 3 (três) oficinas do ramo, 
com a finalidade de fazer a cotação prévia para efe-
tivar a revisão geral. § 2º. A oficina deve constar no 
orçamento que eventuais peças de reposição são ge-
nuínas com o valor especificado em nota fiscal, esta-
belecendo prazo de garantia e preço da mão de obra. 
Art. 8º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.  Gabinete do Presidente, Palácio da Revo-
lução Liberal, Barbacena/MG, aos 29 de maio de 2014, 
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 
30. Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presiden-
te. (Projeto de Resolução nº. 004/14 – Autoria Mesa 
Diretora da Câmara).
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