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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

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 HOMOLOGAÇÃO
SAS - PP 038/2014 – PRC 044/2014. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição de materiais de escritório 
para atender aos setores administrativos do SAS. Em-
presas vencedoras: Rafael Beccari de Sena - EPP, CNPJ 
09.608.765/0001-83, item 02 R$0,68, item 03 R$0,68, 
item 04 R$0,68, item 07 R$5,95, item 08 R$5,95, item 
10 R$1,10, item 13 R$0,07, item 15 R$0,11, item 19 
R$1,35, item 22 R$0,59, item 23 R$0,55, item 24 
R$0,55, item 25 R$0,74, item 27 R$28,15, item 28 
R$11,15, item 29 R$12,19, item 33 R$7,10, item 34 
R$22,42, item 35 R$299,90, item 40 R$4,21, item 42 
R$5,00, item 44 R$671,00, item 45 R$87,40, item 59 
R$6,71, item 60 R$6,71, item 61 R$6,71; João Car-
los de Azevedo Grossi ME CNPJ 12.163.117/0001-75, 
item 20 R$84,00, item 26 R$15,00, item 38 R$17,40; 
Vilson da Silva Brum – ME, CNPJ 11.038.785/0001-
08, item 01 R$4,65, item 05 R$3,20, item 06 R$0,55, 
item 09 R$6,65, item 11 R$4,99, item 12 R$21,70, 
item 14 R$0,09, item 16 R$0,17, item 17 R$0,21, 
item 18 R$0,29, item 21 R$27,55, item 30 R$5,35, 
item 31 R$9,00, item 32 R$ 9,75, item 36 R$45,30, 
item 37 R$18,80, item 39 R$2,90, item 41 R$3,35, 
item 43 R$ 4,30, item 46 R$4,30, item 47 R$3,90, 
item 48 R$3,90, item 49 R$3,90, item 50 R$3,90, item 
51 R$15,30, item 52 R$8,20, item 53 R$16,99, item 
55 R$0,60, item 56 R$1,10, item 57 R$5,18, item 58 
R$21,50, item 62 R$6,48; Papelaria Áurea Ltda, CNPJ 
05.210.207/0001-83, item 54 R$16,45. Barbacena, 
13/11/2014. Luis Álvaro Abrantes Campos – Diretor 
Geral do SAS.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 094/2014 – DL 
0013/2014. Objeto: aquisição de medicamento 
aquisição de xarelto, insulinas, lancetas e lanceta-
dores para cumprimento de mandado judicial. Con-
tratada: DROGARIA ANA & ANA BARBACENA LTDA 
– CNPJ 07.954.032/0001-75. Valor total da despesa 
R$2.615,36. Barbacena, 18/11/2014. Antonio Carlos 
Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA - PRC 102/2014 – DL 
012/2014. Objeto: cujo objeto é a locação de imóvel 
para atender ao Almoxarifado central, Locador: FAUS-
TO BICALHO VELOSO – CPF 019.610.636-20 Valor to-
tal da despesa R$72.000,00. Barbacena, 18/11/2014. 
Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

SAS – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
PRC 057/2014 - DL 007/2014 –. Objeto: Contratação 
de empresa especializada em fornecimento e aplica-
ção de 37m³ de concreto bombeado fck=30Mpa para 
construção da barragem na captação de águas às mar-
gens da BR 040. Contratada CIMEC – Cimento e Con-
creto Ltda, portadora do CNPJ n.º 01.524.903/0001-
34, no valor de R$11.840,00. Luiz Álvaro Abrantes 
Campos. Diretor Geral.

SAS – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – 
PRC Nº 060/2014 - DL 008/2014 –. Objeto: Aquisi-
ção de uma bomba com vazão de 3m³ hora, altura 
monométrica 145 metros total, distância 1000 me-
tros, medidas de tubo 60mm, monofásico 220 WTS, 
Contratada: Empresa HIDRONOVA COMERCIO DE 
MOTOBOMBAS E POÇOS ARTESIANOS LTDA- EPP, 
portadora do CNPJ n.º 03.170.960/0001-96, no valor 
de R$2.085,00 (dois mil e oitenta e cinco reais).Luiz 
Álvaro Abrantes Campos. Diretor Geral.

EXTRATO DE CANCELAMENTO

SERVIÇO DE ÁGUA E 
SANEAMENTO - SAS

Diretor: Luis Álvaro Abrantes Campos

O Diretor Geral do SAS – Serviço de Água e Sane-
amento, no uso de suas atribuições, conforme art. 
17 do Decreto Municipal nº 2.828/92 comunica o 
cancelamento da publicação do EXTRATO DE CON-
TRATO Nº 29/SAS/2014, ocorrida no Diário Oficial 
do Município, no dia 17/10/2014, oriundo da Compra 
Direta 086/2014, que tem como objeto Contratação 
de emissora de rádio para veiculação de inserções in-
formativas e conscientizadoras sobre a importância de 
economizar água no Município de Barbacena/MG, e a 
torna sem efeito.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EXTRATO DE ATA
ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA. 24.10.2014 – 2º Período 
– 2º Ano da Legislatura. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMEN-
TO DAS METAS. DO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 
2013. Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e quatorze, às quinze horas, sob a 
Presidência da Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes, 
no Plenário da Câmara Municipal de Barbacena, foi 
realizada a presente Audiência Pública, atendendo ao 
disposto no § 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 
101/2000, com fundamentação legal, foi realizada a 
Audiência Pública para apresentação dos Resultados 
do Segundo Quadrimestre de 2014, com apresentação 
de contas do Executivo Municipal e Legislativo. A Sra. 
Presidente passou a palavra à Controladora Interna da 
Câmara, Vanessa, para a apresentação da prestação 
de contas da Câmara Municipal. A Controladora lem-
brou que o Poder Legislativo está dentro dos limites 
percentuais estabelecidos pela emenda 25/00 e que o 
Poder Executivo repassou entre os meses de janeiro e 
agosto o valor de R$4.056.025,00 (cinco milhões, cin-
quenta e seis mil e vinte e cinco reais) para o Poder 
Legislativo, valor este baseado no valor orçando de R$ 
5.923.181,14 (cinco milhões, novecentos e vinte e três 
mil, cento e oitenta e um reais e quatorze centavos). 
Afirmou que o balancete das despesas, também apre-
sentado em agosto, demonstra os seguintes valores: 
empenhado, acumulado até agosto R$ 3.972.790,91 
(três milhões, novecentos e setenta e dois mil, sete-
centos e noventa reais e noventa e um centavos), pa-
gos R$ 3.586.164,16 (três milhões, quinhentos e oi-
tenta e seis mil, cento e sessenta e quatro reais e 
dezesseis centavos) e despesas empenhadas a serem 
pagas até agosto, mais de trezentos mil reais. Cum-
prindo o valor repassado pelo Poder Executivo, Saldo 
em conta bancária, até agosto, no total de R$ 
552.121,43 (quinhentos e cinquenta e dois mil, cento 
e vinte e um reais e quarenta e três centavos). A Câ-
mara teve um gasto com a sua folha de pagamento no 
total de R$2.665.445,78 (dois milhões, seiscentos e 
sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e cinco 
reais e setenta e oito centavos), sendo 65,72% do va-
lor repassado, estando cumprindo o limite constitucio-
nal. Destacou as despesas com verba de gabinete que 
foram de R$153.261,42 (cento e cinquenta e três mil, 
duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois cen-
tavos), o que dividido pelo número de vereadores e de 
meses até o momento dá uma média de R$1.277,00 
(mil, duzentos e setenta e sete reais). Esclareceu que 
somente se realizou uma licitação na modalidade con-
vite, para a reforma do anexo da sede da Câmara Mu-
nicipal. E informou o vencedor e o valor. As demais 
aquisições realizadas para a Câmara foram feitas por 
meio de dispensa dados os valores serem abaixo de 
oito mil reais. E finalizou dizendo que todos os relató-

rios estariam à disposição dos interessados e se colo-
cou também à disposição para fazer os esclarecimen-
tos necessários. A Sra. Presidente informou a presença 
e convidou o Secretário de Finanças da Prefeitura, 
José Francisco Milagres para fazer a apresentação dos 
relatórios da Prefeitura, bem como o Controlador In-
terno, também da Prefeitura, Dr. Luiz Chaves. Inician-
do sua fala o representante do Poder Executivo, José 
Francisco Milagres, Secretário Municipal de Finanças 
cumprimentou a todos os presentes e apresentou os 
dados relativos ao segundo quadrimestre de 2014. 
Apresentou a primeira planilha onde fica demonstrado 
o cumprimento de índices constitucionais no que tan-
ge as despesas com pessoal. Mencionou os percentu-
ais limites que devem ser gastos nos diversos setores 
do município. Explicando o relatório de gestão fiscal o 
mesmo demonstrou a receita corrente líquida que foi 
de R$244.270.420,37 (duzentos e quarenta e quatro 
milhões, duzentos e setenta mil, quatrocentos e vinte 
reais e trinta e sete centavos) e desses foram gastos 
com pessoal R$116.389.658,00 (cento e dezesseis mi-
lhões, trezentos e oitenta e nove mil, seiscentos e cin-
quenta e oito reais), ficando no percentual de 47,65%, 
isso num período ente setembro de 2013 a agosto de 
2014. Demonstrou a dívida Consolidada do município 
que somou R$ 49.559.826,63 (quarenta e nove mi-
lhões, quinhentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e 
vinte e seis reais e sessenta e três centavos), tendo 
uma variação de -8,54%. Apresentou também a dívida 
consolidada líquida que ficou em R$ 16.074.943,63 
(dezesseis milhões, setenta e quatro mil, novecentos e 
quarenta e três reais e sessenta e três centavos) sen-
do o montante deduzido entre a dívida consolidada e 
as disponibilidades. Sendo o limite máximo de R$ 
293.124.504,44 (duzentos e noventa e três milhões, 
cento e vinte e quatro mil, quinhentos e quatro reais e 
quarenta e quatro centavos), estando o município em 
15,02% desse patamar. Prosseguindo, as despesas 
com manutenção e desenvolvimento da educação, to-
talizando R$ 24.092.531,13 (vinte e quatro milhões, 
noventa e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 
treze centavos) cujos percentuais constitucionais de-
terminam a aplicação de 25% na educação, mas fo-
ram aplicados 31,03%, no total de R$ 77.637.512,25 
(setenta e sete milhões, seiscentos e trinta e sete mil, 
quinhentos e doze reais e vinte e cinco centavos). Na 
planilha seguinte demonstrou outro índice constitucio-
nal importante e que deve ser observado é o de gastos 
com a saúde, sendo este de 15% das receitas de im-
postos, mas foram aplicados 18,80%, totalizando R$ 
14.595.365,49 (quatorze milhões, quinhentos e no-
venta e cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais e 
quarenta e nove centavos). No demonstrativo seguin-
te apresentou a execução da receita orçamentária, 
sendo aquelas previstas e as realizadas dentre elas as 
tributárias, contribuições, patrimoniais, industriais, 
agropecuárias, de serviços, transferências correntes e 
de dedução do FUNDEB. Total da receita prevista 
R$180.396.397, 02 (cento e oitenta milhões, trezentos 
e noventa e seis mil, trezentos e noventa e sete reais 
e dois centavos) e total da receita realizada 
R$182.843.098,58 (cento e oitenta e dois milhões, oi-
tocentos e quarenta e três mil e noventa e oito reais, 
e cinquenta e oito centavos) havendo uma diferença 
de R$ 2.446.701,56 (dois milhões, quatrocentos e 
quarenta e seis mil, setecentos e um reais e cinquenta 
e seis centavos). Deu uma breve explicação a respeito 
da retenção feita pelos bancos na receita do FUNDEB, 
destacando o aumento na arrecadação do município 
graças ao árduo trabalho realizado pelos servidores da 
Secretaria de Fazenda e seus fiscais que desenvolve-
ram um trabalho para a fiscalização dos contribuintes 
do ICMS e perante o estado, apurando-se o índice de 
participação no ICMS que foi elevado do ano passado 
para o atual. Dando seguimento, apresentou o de-
monstrativo da execução da despesa orçamentária 
total, sendo que com pessoal e encargos foram empe-
nhados R$92.501.580,77 (noventa e dois milhões, 
quinhentos e um mil, quinhentos e oitenta reais e se-
tenta e sete centavos), liquidados R$ 91.724.043,76 
(noventa e um milhões, setecentos e vinte e quatro 
mil, quarenta e três reais e setenta e seis centavos); 
com juros e encargos da dívida R$ 1.179.600,00 (um 
milhão, cento e setenta e nove mil, seiscentos reais), 
liquidada R$ 770.358,97 (setecentos e setenta mil, 
trezentos e cinquenta e oito reais e noventa e sete 
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RESUMO DE ATA
RESUMO DA ATA 066/2014. 004ª.  Sessão Solene 
– 10.09.2014 – 2º Período - 2º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 25 ANOS 
DA UNIMED COM OUTORGA DA MEDALHA DO MÉ-
RITO LEGISLATIVO AO DR. JOÃO LUIZ COUTINHO 
CRESPO E LANÇAMENTO DO SELO POSTAL PERSO-
NALIZADO RELATIVO AO EVENTO. Aos dez dias do 
mês de setembro, do ano de dois mil e quatorze, às 
19h30, no Salão Ouro do Master Plaza Hotel, sob a 
presidência do vereador Amarílio Augusto de Andrade, 
em Sessão Solene, reuniu-se a Câmara Municipal para 
a cerimônia de entrega da Placa Alusiva aos 25 anos 
da Unimed/Barbacena, lançamento do Selo Postal per-
sonalizado, relativo ao evento, pela Empresa Brasileira 
de Correios e Telégrafos, e outorga da Medalha Méri-
to Legislativo  Grau Mérito Especial, ao Dr. João Luiz 
Coutinho Crespo, de acordo com o Decreto Legislativo 
469/1998, por iniciativa do vereador Amarílio Andra-
de. Estiveram presentes os vereadores Grácia Araújo, 
Luiz Gonzaga de Oliveira, Ronaldo Braga, Vânia Cas-
tro e Flávio Barbosa. O Sr. Presidente nomeou uma 
comissão formada pelos vereadores Flávio Barbosa, 
Grácia Araújo e Ronaldo Braga. Foram conduzidas 
até a Mesa dos Trabalhos as seguintes autoridades: 
Mário Raimundo de Melo, Vice-Prefeito de Barbacena; 
Major Elizeth Sfredo, representando o Comando da 
Epcar; Dra. Flávia Murta, Delegada de Polícia Civil; Dr. 
Antonio Carlos Russo; representando os fundadores 
da Unimed/Barbacena; Dr. Antonio José Fonseca de 
Paula, Dr. André Luiz Pimentel,  integrantes da Dire-
toria da Unimed Barbacena; Anderson Gorgulho, re-
presentando a Agencia dos Correios de Barbacena e, 
Dr. João Luiz Coutinho Crespo, Presidente da Unimed 
Barbacena e Homenageado da noite com a Medalha 
Mérito Legislativo. Em seguida, o Sr. Presidente  fez 
a abertura solene e oficial da sessão. Saudou aos 
presentes, falou da importância da Unimed em Bar-
bacena, pelos 25 anos,  destacou a figura do Dr. João 
Luiz Coutinho Crespo, pelo trabalho realizado frente 
à Unimed e como médico pediatra. Convidou a ve-
readora Vânia Castro para a leitura de um versículo 
bíblico: “Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem 
que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem 
grande prazer! A sua descendência será poderosa na 
terra; a geração dos retos será abençoada. Bens e ri-
quezas há na sua casa; e a sua justiça permanece 
para sempre”. O Sr. Presidente convidou aos presentes 
se posicionarem para acompanharem a execução do 
Hino Nacional pela Banda de Música do 9º BPM. Pelo 
Mestre de Cerimônia foram lidas as correspondências 
recebidas. Dos Vereadores Carlos Alberto Sá Grise e 
Pastor Johnson Oliveira Marçal, justificando ausências 
da Sessão Solene em razão de compromissos assu-
midos anteriormente. Logo a seguir o Presidente da 
Câmara, vereador Amarílio Andrade foi convidado a 
ocupar o dispositivo de destaque, juntamente com o 
Dr. João Luiz Coutinho Crespo, tendo sido solicitado ao 
vereador Flávio Barbosa convidado a ocupar a Cadeira 
da Presidência. Acompanhado do Professor Mário Rai-
mundo de Melo, vice-prefeito de Barbacena, o verea-
dor Amarílio Andrade, autor da homenagem, condeco-
rou o Dr. João Luiz Coutinho Crespo com a Medalha do 
Mérito Legislativo. Na sequência, foi convidado o vere-
ador Luiz Gonzaga para fazer a entrega do Diploma da 
Medalha. O Sr. Presidente, vereador Amarílio Andrade, 
acompanhado pelo vereador Ronaldo Braga, fez a en-
trega de uma Placa Alusiva aos 25 anos da Unimed ao 
Dr. João Luiz Coutinho Crespo. Durante a cerimônia foi 
feito o lançamento do Selo personalizado, uma inicia-
tiva dos correios. O selo postal retrata, com riqueza 
de detalhes, a história, os personagens, os fatos, as 
realizações, e as instituições que, por sua importância, 

centavos); com investimentos empenhados 
R$18.257.646,50 (dezoito milhões, duzentos e cin-
quenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e 
cinquenta centavos), liquidados R$ 3.165.553,02 (três 
milhões, cento e sessenta e cinco mil, quinhentos e 
cinquenta e três reais e dois centavos); com amortiza-
ção da dívida R$ 2.785.711,54 (dois milhões, setecen-
tos e oitenta e cinco mil, setecentos e onze reais e 
cinquenta e quatro centavos), liquidados R$ 
1.825.880,11 (um milhão, oitocentos e vinte e cinco 
mil, oitocentos e oitenta reais e onze centavos); com 
despesas intraorçamentárias foram empenhados R$ 
8.664.094,26 (oito milhões, seiscentos e sessenta e 
quatro mil, noventa e quatro reais e vinte e seis cen-
tavos) já liquidados R$ 8.316.979,89 (oito milhões, 
trezentos e dezesseis mil, novecentos e setenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos). Desses montantes a 
despesa empenhada totaliza R$ 225.124.609,38 (du-
zentos e vinte e cinco milhões, cento e vinte e quatro 
mil, seiscentos e nove reais e trinta e oito centavos) 
destes já foram liquidados R$ 170.308.235,09 (cento 
e setenta milhões, trezentos e oito mil, duzentos e 
trinta e cinco reais e nove centavos). Destacou que na 
realização das despesas de pessoal houve um aumen-
to com o percentual das despesas de pessoal o que 
gera certa confusão entre as verbas. A seguir apresen-
tou os demonstrativos de receitas e despesas do regi-
me próprio de previdência social cuja receita inicial 
prevista foi de R$23.565.000,00 (vinte e três milhões, 
quinhentos e sessenta e cinco mil reais) e que a recei-
ta realizada até o período foi de R$13.224.540,05 (tre-
ze milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos 
e quarenta reais e cinco centavos), já as despesas 
com o Regime de Previdência Próprio totalizaram 
R$32.897.128,56 (trinta e dois milhões, oitocentos e 
noventa e sete mil, cento e vinte e oito reais e cin-
quenta e seis centavos), gerando um déficit de R$ 
12.169.553,72 (doze milhões, cento e sessenta e nove 
mil, quinhentos e cinquenta e três reais e setenta e 
dois centavos). No quadro seguinte apresentou os re-
passes concedidos até o segundo quadrimestre em 
comparação com o mesmo período de 2013, para a 
Câmara Municipal, R$ 3.850.698,08 (três milhões oito-
centos e cinquenta mil, seiscentos e noventa e oito 
reais e oito centavos) em 2013 e R$4.056.025,00 
(quatro milhões, cinquenta e seis mil, vinte e cinco 
reais); para o SESAP/Saúde foram, em 2013, 
R$10.823.699,15 (dez milhões, oitocentos e vinte e 
três mil, seiscentos e noventa e nove reais e quinze 
centavos) e agora foram repassados R$13.306.859,81 
(treze milhões, trezentos e seis mil, oitocentos e cin-
quenta e nove reais e oitenta e um centavos); para a 
AGIR (CENATUR/FUNDAC), em 2013 foram 
R$1.768.252,33 (um milhão, setecentos e sessenta e 
oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e trinta e 
três centavos); para a EMGETER, que não existia no 
ano passado, foram repassados neste ano 
R$217.716,04 (duzentos e dezessete mil, setecentos e 
dezesseis reais e quatro centavos); e por último, para 
o SIMPAS/IPSEMG o repasse foi, em 2013 de 
R$2.574.929,44 (dois milhões, quinhentos e setenta e 
quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e quarenta 
e quatro centavos) e, em 2014 foi de R$3.432.199,35 
(três milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, cento e 
noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e para 
o SIMPAS somente, em 2013 foi de R$ 3.788.304,01 
(três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, trezen-
tos e quatro reais e um centavo) e agora foi de R$ 
4.815.875,10 (quatro milhões, oitocentos e quinze mil, 
oitocentos e setenta e cinco reais e dez centavos). Ex-
plicou ainda os motivos de ainda haver repasses para 
o IPSEMG. Os repasses totalizaram, em 2013, 
R$22.805.883,01 (vinte e dois milhões, oitocentos e 
cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e um centa-
vo) e agora em 2014 totalizaram, até o segundo qua-
drimestre R$28.542.600,27 (vinte e oito milhões, qui-
nhentos e quarenta e dois mil, seiscentos reais e vinte 
e sete centavos), dando uma diferença de R$ 
5.736.717,26 (cinco milhões, setecentos e trinta e seis 
mil, setecentos e dezessete reais e vinte e seis centa-
vos). Já no último quadro apresenta um comparativo 
das metas bimestrais de arrecadação, explicando o 
que seriam essas metas, para que o município saiba 
com quanto de recurso pode contar, tendo sido esta-
belecida a meta de R$44.056.589,93 (quarenta e qua-
tro milhões, cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta 

e nove reais e noventa e três centavos), contudo, so-
mente foram arrecadados R$41.342.952,09 (quarenta 
e um milhões, trezentos e quarenta e dois mil, nove-
centos e cinquenta e dois reais e nove centavos), fi-
cando assim, com um déficit de R$2.713.637,84 (dois 
milhões, setecentos e treze mil, seiscentos e trinta e 
sete reais e oitenta e quatro centavos), não tendo sido 
alcançada a meta. Explicou que isso se deve à queda 
nos repasses de receitas federais como, por exemplo, 
o FPM, bem como a diminuição da receita própria. 
Destacou ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal 
determina que nesses casos o ente devem adotar me-
didas com o fim de conter despesas e fazer compen-
sação nos bimestres seguintes. Obrigando o Prefeito e 
o Presidente da Câmara a reajustar seus gastos para 
garantir a execução dos bimestres seguintes. Falou 
ainda que algumas medidas já começaram a ser ado-
tadas e que podem ser necessárias outras medidas, 
como, por exemplo, a suspensão de processos licitató-
rios que podem ficar para o ano que vem. E finalizou 
dizendo que pontuou as principais observações do re-
latório. E informou que, com relação à despesa que o 
município tem com limpeza pública e coleta de lixo, 
despesa esta representativa e inadiável, que muitos 
não sabem, o quão grande ela é e quão importante, 
pois é preciso fazer o devido transporte e descarte 
para a proteção do meio ambiente e da população. 
Disse que a única cidade da região que faz esse trata-
mento é Juiz de Fora. Assim, o município gasta com a 
coleta, o transporte e o tratamento desse material na 
cidade de Juiz de Fora, gerando uma grande despesa 
e que não pode deixar de acontecer por um dia se-
quer. Explicou ainda que a taxa de limpeza urbana 
cobrada pelo município não cobre a despesa com es-
ses gastos, pois a lei que a criou não previa as situa-
ções existentes nos dias atuais. E que essa despesa 
toda, até o fim do ano, irá gerar um déficit para o 
município de quase três milhões e trezentos mil reais. 
Afirmou que estão sendo tomadas providências para 
resolver esse problema, mas que não são imediatas 
porque o município não tem condições, nos próximos 
cinco anos, de construir uma estação de tratamento 
para o lixo dentro dos parâmetros exigidos em lei. Mas 
como já foi autorizado pela Câmara, o Prefeito realiza-
rá uma Parceira Público Privada para que um investi-
dor venha a construir tal estação no município e passe 
a realizar a coleta do lixo com a concessão desse ser-
viço. E espera que este empreendimento se concretize 
a partir do próximo ano. E salientou que o parceiro 
que vier a receber essa concessão não ficará com o 
domínio do processo tarifário, que permanecerá sob o 
domínio do município. E finalizou sua fala agradecen-
do aos colaboradores da Secretaria de Fazenda e Pla-
nejamento, bem como o Controlador Geral do Municí-
pio e seus servidores. E dizendo da grande vontade 
dessas Secretarias em realizar o melhor serviço para a 
população, conduzindo a administração de acordo 
com a vontade do Prefeito de realizar um governo que 
traga melhorias para o município. E desculpou-se por 
alguma falha que possa haver em seus trabalhos. E 
passou a palavra para o Controlador do município fa-
zer suas considerações. Com a palavra o Controlador, 
Luiz disse estar muito satisfeito por estar nessa Casa, 
que pra ele é de fato uma ambiente democrático, po-
dendo debater e discutir os atos de governo, como os 
gastos públicos. Falou que a presente audiência públi-
ca serve como uma forma de controle social garantido 
também pelo estado democrático. Afirmou que o mu-
nicípio de Barbacena vem tentando, o máximo possí-
vel, alcançar a eficiência na condução da coisa pública 
administrativa, ainda que com poucos recursos. Por 
isso é preciso haver um controle, cada vez maior, dos 
gastos do município. E lembrou o por quê do controle 
com os gastos com pessoal e com educação, sendo 
um para menos e outro para mais, dentre tantos ou-
tros. Destacou ainda que no último bimestre a arreca-
dação não atingiu a meta e por isso o Prefeito enten-
deu por bem realizar alguns cortes nos gastos, 
atendendo a LRF. E pontuou também que o município 
tem sido eficiente, atuando a Controladoria de forma 
preventiva para que os gastos não sejam extrapola-
dos, evitando assim, descontrole nas contas públicas. 
E que a atuação preventiva da Controladoria tem sido 
o melhor para isso. Dando seguimento à Audiência 
Pública a Sra. Presidente abriu para perguntas do pú-
blico. Não havendo interessados em fazer perguntas e 

nada mais havendo a tratar, a Senhora Presidente de-
clarou encerrada a sessão às 16h18. Eu, Danielle de 
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a pre-
sente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário de Finan-
ças. Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes - Presiden-
te em exercício da Câmara. José Francisco Milagres - 
Secretário de Finanças.



formam a vida nacional em seus diversos aspectos. O 
selo postal personalizado, é um selo de primeiro porte 
de carta comercial, que traz o logotipo dos 25 anos da 
Unimed Barbacena. Para as obliterações foram con-
vidados o vereador Flávio Barbosa, representando o 
Poder Legislativo; Dra, Marta Imbroinise da Fonseca, 
Primeira Presidente da Unimed Barbacena; Dr. An-
tônio Carlos Russo; Dr. Ricardo Vidigal Paulucci; Dr. 
João Luiz Coutinho Crespo. Na qualidade de Oradora 
Oficial da noite, ocupou a Tribuna a vereadora Grácia 
Araújo Gomes. Após saudar os presentes, disse que a 
Unimed é o maior sistema cooperativista de prestação 
de serviços de saúde do Brasil e, brindar os 25 anos 
da Unimed em Barbacena é motivo de festa e alegria 
e reconhecimento da Câmara de vereadores como re-
presentante do povo, pelo incansável trabalho desta 
instituição. Falou que a Unimed Barbacena foi fundada 
em 1989, pelos médicos Marta Imbroinise, Itamar Pin-
to e Carlos Frederico Cardoso Ayres, com sessenta co-
operados. Hoje a Unimed tem uma carteira de mais de 
trinta e três mil beneficiados, mais de duzentos e oi-
tenta e dois médicos, sete hospitais contratados, ses-
senta e quatro funcionários e uma Farmácia. A Unimed 
se dedica ao núcleo de atenção a saúde, promoção da 
saúde e promoção de doenças, além de parcerias com 
a comunidade para desenvolvimento de ações sociais. 
Citou a ética, responsabilidade e transparência, pilares 
fundamentais para garantir a continuidade e legitimi-
dade da prestação de serviços. Comentou sobre os 
conceituados médicos que hoje dirigem a Unimed Bar-
bacena. Logo a seguir, ocupou a Tribuna o Dr. Antônio 
Carlos Russo, para se dirigir aos presentes em nome 
dos fundadores da Unimed. Salientou a grandeza da 
Unimed que vem prestando relevantes serviços a co-
munidade Barbacenense e região. Disse que a Uni-
med Barbacena foi criada com uma série de duvidas 
e incertezas. Mas, com o passar dos anos a Unimed 
tornou-se uma cooperativa de exemplo para todo o 
sistema Unimed do Estado. Afirmou que a Unimed 
Barbacena é hoje uma entidade sólida e que cresce a 
cada dia. O Sr. Presidente convidou a ocupar a Tribuna 
o Dr. João Luiz Coutinho Crespo, Presidente da Uni-
med Barbacena e homenageado da noite com a Me-
dalha do Mérito Legislativo. Após saudar os presentes 
falou sobre a humildade, a única base sólida de todas 
as virtudes. Falou sobre a importância da medicina na 
sua vida e de seus colegas. Comentou sobre os vinte 

e cinco anos da Unimed Barbacena e seu crescimento 
a cada dia promovendo a saúde. Citou episódios re-
centes que abalaram a carreira do médico. Sendo o 
programa Mais Médicos e o veto pelo Congresso do 
Projeto da Carreira Médica. Criticou a forma como foi 
desenvolvido o projeto Mais Médicos, dizendo que as 
declarações da autoridade máxima  executiva causa 
perplexidade e desconsideração com o profissional 
médico. Compartilhou o orgulho que tem de partici-
par do sistema corporativista Unimed que é um dos 
maiores do mundo. O Sr. Presidente, vereador Amarí-
lio Andrade, agradeceu a todos os presentes, a Banda 
de Musica do 9º BPM e aos proprietários do Master 
Plaza Hotel pela gentileza em ceder o Salão Ouro para 
a realização da Sessão Solene. Nada mais havendo a 
tratar, às 20h35, o Sr. Presidente determinou o encer-
ramento da presente Sessão. Eu, Rogério Luiz Pereira 
Barbosa da Silva, Redator de Atas em exercício, lavrei 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será devida-
mente assinada pelo Presidente da Câmara Municipal. 
Vereador Amarílio Augusto de Andrade – Presidente.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 09/2014. Processo nº 31/2014. Dispensa 
de Licitação. Contratante: Câmara Municipal de Barba-
cena. Contratada: Josimar Elias Moreira Móveis – ME. 
Objeto: Restauração de mobiliário do Plenário.  Valor: 
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais). Pagamen-
to: 50% no ato da assinatura contratual. 50% no ato 
da entrega dos bens. Prazo para entrega: 20 (vinte) 
dias úteis a contar da assinatura do contrato. Data da 
Assinatura: 04/11/2014. Barbacena, 04 de novembro 
de 2014. Amarilio Augusto de Andrade - Presidente da 
Câmara Municipal de Barbacena.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
Aviso de Homologação e Adjudicação. Carta Convite 
n° 003/2014. Processo nº 033/2014. Objeto: Aquisi-
ção de placas. Menor preço global. Empresa Vence-
dora: Homenageart Indústria e Comércio de Aço Inox 
LTDA. Valor global (itens 1e2): R$ 4.059,00 (quatro 
mil e cinquenta e nove reais). Data da Homologação/
Adjudicação: 18 de novembro de 2014. Amarilio Au-
gusto de Andrade - Presidente da  Câmara Municipal 
de Barbacena.

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Carmem Lúcia Werneck

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 372 de 22 de setembro de 2014 – 
ATA Nº. 464. O Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, em sua 464ª Reunião ordinária, realizada em 
seis de outubro de 2014, no uso de suas competências 
regimentais e atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 
28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013 
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 06/10/14 con-
forme lavrado em ata nº. 464. RESOLVE: APROVAR 
POR MAIORIA A PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 
PARA O EXERCÍCIO DE 2015. Barbacena, 04 de no-
vembro de 2014. Carmem Lúcia Werneck - Presidente 
do CMS. Homologo a Resolução nº. 372/14 do Conse-
lho 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 e Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. 
José Orleans da Costa - Secretário de Saúde (SESAP).

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes 
– CISALV. Aviso de Licitação: Proc 33/2014 Inexigibili-
dade/Credenciamento. 06/2014. Obj: Credenciamento 
de pessoa jurídica p/ prest. de serviços de consultas 
especializadas e exames diversos. Abertura: 10h do 
dia 05/12/2014. Informações das 12 as 17 horas pelo 
tel:(32) 3341-1235 ou email licita.cisalv@gmail.com.

AVISO DE LICITAÇÃO

TERCEIROS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV

Presidente: Denilson José Rodrigues Resende
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