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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.891

“Altera a redação dos artigos 8º, 16 e 17 do Decreto nº 6.087, de 08 de março de 
2007.”
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. 22 da 
Lei Federal nº 8.742 de 1993 e Resolução nº 212 de 2006, do Conselho Nacional 
de Assistência Social – CNAS, e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do 
Município de Barbacena;

DECRETA: 
Art. 1º O art. 8º do Decreto nº 6.087, de 08 de março de 2007, passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 8º O Auxílio Funeral pode ocorrer na forma de pecúnia ou na prestação de 
serviços.
§ 1º Quando o benefício for assegurado em pecúnia, deve ter como referência o 
custo dos serviços prestados no art. 7º, inciso I, deste Decreto, segundo os critérios 
estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS. 
§ 2º O Benefício requerido em caso de morte deve ser pago em pecúnia ou em ser-
viço, após cumprir as exigências estabelecidas, de acordo com as disponibilidades 
orçamentárias e financeiras.
§ 3º Em caso de ressarcimento das despesas, a família pode requerer o benefício 
até 45 (quarenta e cinco) dias após o funeral.
§ 4º Nos casos de falecimento de pessoa sem vínculos familiares, o requerimento 
deverá ser feito pelo Instituto Médico Legal – IML, com a declaração de tal condi-
ção, caso em que o benefício será concedido em bens de consumo.
§ 5º A Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS será o Órgão 
Gestor dos Benefícios referentes ao Auxílio Funeral, em parcerias com a Secretaria 
Municipal de Fazenda e com Organizações Conveniadas para atendimento de plan-
tão 24 (vinte e quatro) horas.
§ 6º Os pedidos serão processados na Secretaria Municipal Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS cabendo ao respectivo Secretário a competência do deferimento 
ou não.”
Art. 2º O art. 16 do Decreto nº 6.087, de 08 de março de 2007, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 16 O critério de renda mensal Per Capita familiar para acesso aos Benefícios 
Eventuais será fixado no valor inferior até 10 (dez) Unidades Fiscais do Município 
– UFMB, por benefício.”
Art. 3º O art. 17 do Decreto nº 6.087, de 08 de março de 2007, passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art. 17 O limite dos recursos a serem disponibilizados pela Prefeitura Municipal, 
referente ao pagamento de Benefícios Eventuais concedidos à Família em situação 
de vulnerabilidade, será de no máximo 35 (trinta e cinco) Unidades Fiscais do Muni-
cípio – UFMB, para benefícios eventuais na modalidade Auxílio Funeral, e de 7 (sete) 
Unidades Fiscais do Município – UFMB, para os demais benefícios.”
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 21 de outubro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 85º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.894

“Estabelece normas de contenção de despesas para o  encerramento contábil do 
exercício de 2015 e dá outras providências”.
O PREFEITO 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 Constitui-
ção do Município de Barbacena;
Considerando os déficits acumulados na execução da Receita Orçamentária do Mu-
nicípio, no exercício em curso;
Considerando o aumento de gastos públicos com a manutenção de serviços essen-
ciais de saúde, educação e assistência social;
 Considerando as disposições do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº. 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
Considerando os “alertas” do Tribunal de Contas do Estado, sobre o comportamen-
to da Despesa Total com Pessoal – DTP, frente à realização da Receita Corrente 
Líquida – RCL; e
Considerando a redução de disponibilidades orçamentárias e suas vinculações fi-
nanceiras às respectivas fontes, nos termos da Consulta nº. 932477 do Egrégio 
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e do artigo 8º da Lei Complementar 
Federal nº. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

DECRETA:
Art. 1º. Fica proibido no âmbito da Administração Direta e dos Fundos Municipais, a 
partir desta data e até o dia 31 (trinta e um) de dezembro de 2015:
I – Realizar, autorizar, requisitar e processar despesas com serviços extraordinários 
de qualquer natureza;
II – Nomear, designar, admitir, contratar, conceder vantagens de qualquer natureza 

e praticar qualquer ato que importe em aumento da despesa com pessoal e seus 
encargos;
III – Empenhar despesas, de qualquer natureza, à conta de recursos próprios do 
Município (Fontes: 1.00; 1.01 e 1.02), exceto as decorrentes de pessoal e seus 
encargos, obrigações legais, serviços da dívida e operações fazendárias vinculadas 
à melhoria, captação ou recuperação da  receita pública;
IV – Realizar processos licitatórios, de dispensa ou de inexigibilidade, para despesas 
de qualquer natureza, à conta  de recursos próprios do Município (Fontes 1.00, 1.01 
e 1.02), exceto se da área fazendária, vinculados à melhoria, captação ou recupe-
ração da receita pública;
V – Requisitar, autorizar fornecimento ou receber bens, obras ou serviços de qual-
quer natureza, empenhados e não liquidados até esta data, à conta de recursos 
próprios do Município (Fontes 1.00, 1.01 e 1.02), exceto os decorrentes de locação 
e imóveis, aluguel de veículos, combustíveis e lubrificantes, medicamentos e mate-
riais de atendimento hospitalar e ambulatorial imprescindíveis aos serviços da rede 
municipal de saúde;
VI – Autorizar, contratar, requisitar e empenhar despesas de qualquer natureza, 
com recursos de Fontes Vinculadas, sem as correspondentes disponibilidades orça-
mentárias e financeiras.
Art. 2º Ficam suspensos os Processos de Licitação, Dispensa ou Inexigibilidade, de 
todas as modalidades, bem como os de compra ou contratação direta, em tramita-
ção nesta data, exceto os não alcançados pelas proibições deste Decreto.
Parágrafo único. Fica delegada competência ao Secretário de Planejamento e Ges-
tão para os atos necessários ao cumprimento do disposto no caput deste artigo, 
facultada a opção por cancelamento ao invés de suspensão.
Art. 3º. Fica estabelecida a data de 18 (dezoito) de dezembro de 2015 para o encer-
ramento das operações de empenho de despesas, no vigente Orçamento Geral do 
Município (Administração Direta, Fundos Municipais, Regime Próprio de Previdência 
Social e Administração Indireta), observadas as disposições deste Decreto.
Parágrafo Único. Excluem-se das limitações do caput deste artigo as despesas de 
folhas de pessoal e seus encargos, serviços da dívida pública e obrigações legais, 
cuja liquidação somente seja possível após a data aprazada.
Art. 4º. No dia 18 (dezoito) de dezembro, às 20:00h (vinte horas), a Subsecretaria 
de Planejamento – SUPLAN, com a supervisão da Contadoria Geral do Município, 
procederá ao bloqueio de todos os saldos do Orçamento Geral do Município, rea-
brindo, a partir do dia 22 (vinte e dois), somente as dotações necessárias ao proces-
samento das exceções de que trata o Parágrafo Único do artigo anterior.
Art. 5º. A Controladoria Geral do Município prestará total apoio a todos os órgãos 
da Administração Direta, Fundos Municipais, RPPS e Administração Indireta, para o 
integral cumprimento deste Decreto.
Art. 6º. Será dada total e absoluta prioridade ao cumprimento de obrigações cons-
titucionais aplicáveis à execução orçamentária e financeira do Município, exigíveis 
no exercício em curso, ainda que em detrimento de qualquer outra por especial 
que seja.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e revoga as dispo-
sições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 03 de novembro de 2015;
173º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Republicado por incorreção)

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

2º QUADRIMESTRE
Secretário: José Francisco Milagres Primo

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  - SEFAZ




 

   

  

    

    

    

    













    









    

    



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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:48
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Anexo 3 (§ 2º, art. 18 e art. 22 - L.C. 101/00)

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

DESPESA TOTAL COM PESSOAL

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Quadrimestral
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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'
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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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:38
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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
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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.
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ANEXO 7 (alínea c, inciso II, art. 52 - L.C. 101/00)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:41




 






  
   




      














      




      




      




      




      









      







 







 



























  

  

   

  

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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:41



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:41

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 3º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:41

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:41





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42



  



     

     





















        

        























        

        

        

        

        
























   

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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42





 

    
    

   

   

   

   

   

 43.007.612,70 22.518.048,11 19.731.500,49

   

   

 4.119.997,25 (18.054.894,51) (18.206.865,68) (151.971,17) (22.326.862,93)





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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42
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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
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Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42
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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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42






 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 






 




 

 

 

 

 

 

 

 

  




 

 

 

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42




 

 

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 10 (inciso V, art. 53 - L.C. 101/00
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DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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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: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:42




    
     

    

  

  

   

  

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 30/06/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:43

4º BIMESTRE


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:44


     



     

     













     

     

     

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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ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:44


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:44
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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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:44



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:44


     



     

     













     

     

     

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:44




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* 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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45



  

 

   

  

  

  

  

   

  

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* 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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       




      





      

       

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   




      




      

       

       




      




      





      




      





      





      




      




      




      

       

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   







      




      

       





      





      




      




      




      




      

       




      




      




      

       




      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   





      

       




      






      

       

       




      




      




      

       

       




      




      




      




      





      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45
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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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   




      

       





      




      




      




       

       




      




      















      




      





      





      




      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   





      

       




      






      

       

       




      




      




      

       

       




      




      




      




      





      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   




      









      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       




      

       

       




      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   













      

       




      




      





      




      

       




      




      




      




      




      




      




      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45




 






  
   












      




      




      




      









      







 







 



























  

  

   

  

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:45



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:46

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 4º Bimestre e em todos os campos da coluna Até o Bimestre.

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:46

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:46





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

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: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:46



  



     

     





















        

        























        

        

        

        

        
























   

ANEXO 9 (inciso III, art. 53 - L.C. 101/00)
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/08/2015
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/10/15 10:48

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de  Contrato 102/2015. Contratante: Município de Barbacena – CNPJ 
17.095.043/0001-09,  através da Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ. Con-
tratado:   SIGMA TECNOLOGIA E ASSESSORIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.599.453/0001-90. Processo Licitatório nº 009/2015 –  Tomada de Preços  nº 
001/2015. Objeto: Prestação de serviços técnicos, implantação e operacionalização 
de solução informatizada na modalidade ASP (Application Service Provider), trans-
ferência de conhecimento em gestão, acompanhamento e fiscalização da apuração 
do Valor Adicionado Fiscal - VAF, visando atender a Secretaria Municipal da Fazen-
da - SEFAZ, em conformidade com o Termo de Referência, o Edital referente ao 
Processo Licitatório nº 036/2015 – Tomada de Preços nº 001/2015 e anexos. Valor 
Total:  R$ 144.000,00. Data de assinatura: 28/10/2015. Vigência: 12 (doze) meses. 
Nome das partes que assinam: Antônio Carlos Doorgal De Andrada, José Francisco 
Milagres Primo e  Reginaldo Wemerson Alves.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil



EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERCEIROS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV
Presidente: Luiz Gonzaga da Silva

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes 
– CISALV. Ext. Primeiro e Segundo Termos Aditivos ao 
Contrato Nº 86/2014 assinados em 04/11/2015 com 
vig. de sua assinatura até 16/12/2015. Obj: Creden-
ciamento de prestadores de serviços de consultas es-
pecializadas e exames diversos, contratada: KNOPP E 
GANIMI MEDICINA LTDA, CNPJ n° 11.967.745/0001-
40. Primeiro Termo Aditivo: Altera a redação dada ao 
contrato original alterando a fundamentação legal do 
Credenciamento que o deu origem. Segundo Termo 
Aditivo altera o valor do contrato original aditando 
25% de seu valor total. Valor aditado: R$ 11.200,00. 
Informações das 12 as 17 horas pelo tel: (32) 3341-
1235 ou email licita.cisalv@gmail.com.

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Flávio Barbosa da Silva

EXTRATO DE PORTARIAS
144/15 – EXONERAR – DEBORAH DE FÁTIMA SIQUEI-
RA do cargo em comissão de Agente de Gabinete Par-
lamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Vânia Maria 
de Castro, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 
01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE.

145/15 – EXONERAR – THAIS MOREIRA CAMPOS do 
cargo em comissão de Coordenador de Gabinete de 
Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Carlos Alber-
to de Sá, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 
01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE.

146/15 – EXONERAR – EDVÂNIA APARECIDA DA FON-
SECA do cargo em comissão de Secretária de Gabinete 
de Vereador, Símbolo CLC-3, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Márcio 
Zeferino Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a 
partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA 
SILVA PRESIDENTE.

147/15 – EXONERAR – GERALDO ALVES DO AMARAL 
do cargo em comissão de Agente de Gabinete Par-
lamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Márcio 
Zeferino Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a 
partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA 
SILVA PRESIDENTE.

148/15 – EXONERAR – LEANDRO MARQUES RIBEI-
RO do cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, 
lotado no Gabinete do Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir de 
01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA SILVA 
PRESIDENTE.

149/15 – EXONERAR – ROBERTO MEDEIROS DA 
SILVA JÚNIOR do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Verea-
dor Amarílio Augusto de Andrade, de acordo com a Lei 
Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela 
Lei 4467/13, a partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁ-
VIO BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.

150/15 – EXONERAR – LARISSA  CANDIAN FONSECA 
do cargo em comissão de Agente de Gabinete Par-
lamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Flávio 
Barbosa da Silva, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, a 
partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA 
SILVA PRESIDENTE.

151/15 – NOMEAR – AMANDA CELESTE GOMES LEPO-
RATI para o cargo em comissão de Agente de Gabi-
nete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora 
Vânia Maria de Castro, acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em vaga decorrente da exoneração de Deborah de 
Fátima Siqueira, a partir de 01/10/15 - VEREADOR 
FLÁVIO BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.

152/15 – NOMEAR – AIRTON DEHON TAVARES TELES 
para o cargo em comissão de Coordenador de Gabine-
te de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servido-
res da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Car-
los Alberto Sá Grise, acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em vaga decorrente da exoneração de Thais Moreira 
Campos, a partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO 
BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.

153/15 – NOMEAR – MÁRIO TADEU DE OLIVEIRA para 
o cargo em comissão de Secretário de Gabinete de 
Vereador, Símbolo CLC-3, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Márcio Zefe-
rino Ferreira, acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, em vaga 
decorrente da exoneração de Edvânia Aparecida da 
Fonseca, a partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO 
BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.

154/15 – NOMEAR – ROSÂNGELA MARIA DA SILVA 
RODRIGUES para o cargo em comissão de Agente de 
Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vere-
ador Márcio Zeferino Ferreira, acordo com a Lei Mu-
nicipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 
4467/13, em vaga decorrente da exoneração de Geral-
do Alves do Amaral, a partir de 01/10/15 - VEREADOR 
FLÁVIO BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.

155/15 – NOMEAR – MARIA APARECIDA DIAS E SOU-
ZA para o cargo em comissão de Assessora Parlamen-
tar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câma-
ra, lotada no Gabinete do Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade, acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, em vaga 
decorrente da exoneração de Leandro Marques Ribei-
ro, a partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBO-
SA DA SILVA PRESIDENTE.

156/15 – NOMEAR – MARCELO REIS OTONI para o 
cargo em comissão de Agente de Gabinete Parlamen-
tar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câma-
ra, lotada no Gabinete do Vereador Johnson Oliveira 

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO 
CONTRATUAL

Publicação Prorrogação Contratual. Contrato nº 
06/2015. Processo nº 002/2015. Contratante: Câmara 
Municipal de Barbacena. Contratado: Posto Belvedere 
de Barbacena-LTDA. Objeto: Reajuste do preço da ga-
solina comum para o carro oficial, R$3,85 ( três reais 
e oitenta e cinco centavos). Data para reajuste: 1º de 
novembro de 2015. Permanecem inalteradas as de-
mais cláusulas do Contrato em epígrafe. Barbacena, 
1º de novembro de 2015. Flávio Barbosa da Silva - 
Presidente da CMB.

Marçal, acordo com a Lei Municipal nº. 4469/09, devi-
damente modificada pelas Leis 4467/13 e 4648/15, a 
partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO BARBOSA DA 
SILVA PRESIDENTE.

157/15 – NOMEAR – ROMEU DE MAGALHÃES cargo 
em comissão de Agente de Gabinete Parlamentar, 
Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câma-
ra, lotado no Gabinete do Vereador Amarílio Augusto 
de Andrade, acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, em vaga 
decorrente da exoneração de Roberto Medeiros da Sil-
va Jùnior, a partir de 01/10/15 - VEREADOR FLÁVIO 
BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.

158/15 – NOMEAR – JOYCE RAQUEL ALVES MEIRE-
LES SARAIVA para o cargo em comissão de Agente 
de Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro 
de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Ve-
reador Flávio Barbosa da Silva, acordo com a Lei Mu-
nicipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 
4467/13, em vaga decorrente da exoneração de Laris-
sa Candian Fonseca, a partir de 01/10/15 - VEREADOR 
FLÁVIO BARBOSA DA SILVA PRESIDENTE.
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