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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.637   

“Denomina Rua Engenheiro Wellington Furtado Cam-
pos”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Engenheiro Wellington 
Furtado Campos” a via publica inominada designada 
como rua 04 do Bairro Urias Barbosa de Castro.
Art. 2º A Secretaria Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP providenciará a colocação de placas indicativas 
e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de dezembro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 161/2014 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.638

“Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do quadri-
ênio 2014-2017, para adequação à Lei Orçamentária 
Anual do exercício de 2015”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a revisão do Plano Plurianual 
para o quadriênio 2014-2017, para adequação à Lei 
Orçamentária Anual do exercício de 2015, em confor-
midade com que dispõem o art. 165 da Constituição 
Federal, o art. 143 da Constituição do Município e o 
art. 8° da Lei n° 4.527, de 18 de dezembro de 2013.
Art. 2º Integram esta Lei a programação para os três 
próximos anos do PPA 2014-2017, de vigência de 2015 
a 2017, especialmente em relação aos valores físicos 
e financeiros das ações correspondentes, os quais ser-
virão como referência para a elaboração da Lei Orça-
mentária Anual.
Art. 3º Cabe ao Poder Executivo e Legislativo efetuar 
os ajustes necessários decorrentes de emendas parla-
mentares e necessários à compatibilização do planeja-
mento para o exercício de 2015 contido na revisão do 
PPA 2014-2017 e da Lei Orçamentária para o mesmo 
exercício.
Art. 4º O Poder Executivo poderá transpor, remanejar, 
transferir, excluir, criar ou utilizar, total ou parcialmen-
te, programas, ações, metas, indicadores e dotações 
orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização 
entre o planejamento e o orçamento para o exercício 
de 2015, em decorrência da extinção, transformação, 
transferência, incorporação ou desmembramento de 
órgãos e entidades, ou de alterações de suas compe-
tências ou atribuições, autorizadas por lei que altere a 
estrutura orgânica da administração pública do Poder 
Executivo e em virtude da Lei Complementar n° 131, 
de 06 de dezembro de 2013.
Art. 5º O Executivo Municipal estabelecerá providên-
cias complementares para a execução da presente Lei, 
na forma regulamentar.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de dezembro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.        

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 149/2014 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.639 

“Estima a receita e fixa a despesa do Município de 
Barbacena/MG para o exercício de 2015 e dá outras 

providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1° Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do 
Município de Barbacena para o exercício financeiro de 
2015, nos termos do § 5° do art. 165, da Constitui-
ção Federal e em conformidade com o disposto na Lei 
Municipal 4.593/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para o exercício financeiro de 2015, compreendendo o 
orçamento fiscal e da seguridade social referentes aos 
Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades 
da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
Art. 2° O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social 
do Município de Barbacena estima a receita em R$ 
309.058.804,52 (trezentos e nove milhões, cinquenta 
e oito mil, oitocentos e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos) e fixa a despesa em igual importância.
§1º A receita e a despesa estão detalhadas nos qua-
dros e anexos integrantes desta Lei, classificadas de 
acordo com a Instrução Normativa nº 05/2011 do Tri-
bunal de Contas do Estado de Minas Gerais.
§2º O valor destinado à Reserva de Contingência será 
utilizado conforme disposto na legislação pertinente.
Art. 3° Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – abrir créditos suplementares ao seu orçamento, 
nos termos do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64, até 
o limite de:
a) 20% (vinte por cento) da despesa fixada no art. 
3° para despesas com pessoal, inclusive reposição de 
perdas salariais do pessoal da Administração Direta e 
Indireta e recomposição remuneratória na forma cons-
titucional e legal;
b) 30% (trinta por cento) da despesa fixada no art. 
3º para demais despesas, cujas dotações se tornem 
insuficientes durante a execução orçamentária.
II - realizar operações de crédito, inclusive por ante-
cipação de receita orçamentária, com a finalidade de 
manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do Mu-
nicípio, observada os preceitos constitucionais e legais 
aplicáveis.
Art. 4º Não oneram os limites estabelecidos no inciso 
I do art. 4º, desta Lei:
I – as suplementações de dotações à conta de recur-
sos vinculados que utilizarem o excesso de arrecada-
ção do exercício de 2015 ou o correspondente superá-
vit financeiro de exercícios anteriores;
II – as suplementações de dotações referentes ao pa-
gamento da dívida pública, de precatórios e de sen-
tenças judiciárias, bem como os créditos à conta da 
dotação Reserva de Contingência.
Art. 5º Ficam autorizados os procedimentos e ajustes 
necessários à compatibilização desta Lei com os cor-
respondentes instrumentos da legislação orçamentá-
ria, consubstanciados na Lei nº.  4593/2014 (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2015) e 
na Lei nº. 4.527/2013 (Lei do Plano Plurianual – PPA 
2014/2017).
Art. 6º Integram a presente Lei as Propostas da Recei-
ta e da Despesa acompanhadas dos anexos exigidos 
pela legislação vigente, em especial a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal, a Lei Federal 4.320/64 e a Lei Muni-
cipal 4.593/2014, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 
o exercício 2015, compreendendo:
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segun-
do Categorias Econômicas
Anexo 2 - Receita por Categorias Econômicas
Anexo 3 - Natureza da Despesa por Categorias Eco-
nômicas
Anexo 4 - Funções e Subfunções de Governo
Anexo 5 - Programa de Trabalho do Governo
Anexo 6 - Programa de Trabalho do Governo (con-
solidação)
Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Funções, 
Subfunções e Programas conforme o Vínculo 
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e 
Funções
Anexo 9 - Demonstrativos da Evolução das Receitas e 
das Despesas (Art. 22, III)

Anexo 10 – Quadro Discriminativo das Receitas
Anexo 11 – Quadro Discriminativo das Despesas
Anexo 12 – Programa Anual de Trabalho em Termos 
de Obras e Realização de Serviços.
Anexo 13 – Demonstrativo da Receita Corrente Líqui-
da.
Anexo 14 – Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
Anexo15– Demonstrativo das Receitas e Prioridades 
das Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do 
Ensino.
Anexo 16 – Demonstrativo da Receita de Impostos e 
das Despesas Próprias com Saúde.
Anexo 17 – Demonstrativo do Resultado Primário.
Anexo 18 – Relação da proposta da Despesa (QDD).
Art. 7º Esta Lei vigorará no exercício de 2015, a partir 
de 1° de janeiro.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 22 de dezembro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 150/2014 – Autoria do Executivo)

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.615

“Institui a Carteira de Identidade Funcional dos Pro-
curadores do Município de Barbacena em regular 
exercício de cargo de provimento efetivo da advocacia 
pública municipal e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 
57, da Lei Municipal nº 3.245, de 1995, e na forma 
do inciso I do art. 26 da Constituição do Município de 
Barbacena;
CONSIDERANDO a necessária identificação funcional 
do Procurador Municipal de Barbacena para a de-
monstração da regularidade de representação proces-
sual do ente municipal e ainda a economicidade que 
a mesma pode proporcionar para o desempenho das 
competências funcionais específicas em favor do Mu-
nicípio de Barbacena; 
CONSIDERANDO que compete ao Procurador Munici-
pal os trabalhos e diligências na defesa dos interesses 
do Município;
CONSIDERANDO que a Advocacia-Geral do Município 
de Barbacena é órgão autônomo, com nível hierárqui-
co correspondente ao de Secretaria Municipal, dotado 
de atribuições próprias da Advocacia Pública, sendo 
instituição provida de competências funcionais espe-
cíficas para atuação na representação judicial dos in-
teresses e prerrogativas da Municipalidade, conforme 
estruturação constante dos artigos 113 a 115 da Lei 
Orgânica Municipal; 
CONSIDERANDO a organização então prevista no art. 
1º, inc. XIII e seu § 1º da Lei Delegada Municipal nº 
32 de 21.02.2013 e as finalidades elencadas no art. 
1º e inc. III do art. 4º da Lei Delegada Municipal nº 
8 de 28.02.2005;
CONSIDERANDO as atribuições descritas nos incisos 
do art. 2º do Decreto Municipal nº 6.367 de 27.05.2008 
e no Decreto Municipal nº 7.508 de 08.11.2013 e ain-
da o respaldo na representação judicial estabelecida 
no Código de Processo Civil Brasileiro (art. 12, II);
CONSIDERANDO que nestas funções o Procurador 
Municipal exerce contínua ação administrativa exter-
na, em horários diversificados, junto a entidades pri-
vadas, públicas e aos poderes constituídos;
CONSIDERANDO que não dispõe este Agente Muni-
cipal de documento hábil que o qualifique adequada-
mente em razão dessas elevadas atribuições, de modo 
a facilitar sua atuação pública;
CONSIDERANDO a necessidade de identificação dos 
Procuradores Municipais perante autoridades dos ou-
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tros Poderes para o exercício de suas competências 
legais;
CONSIDERANDO em arremate a finalidade precípua 
da instituição da Carteira de Identidade Funcional do 
Procurador do Município do Barbacena em Provimento 
Efetivo, e 
CONSIDERANDO ainda, que as despesas decorrentes 
da confecção da Carteira de Identidade Funcional cor-
rerão por conta dos próprios interessados, que este-
jam lotados na Advocacia-Geral do Município - AGM, 
sem qualquer ônus para o Poder Público,

DECRETA:
Art. 1º Fica instituída a Carteira Funcional de Procu-
rador do Município de Barbacena, para o Procurador 
Municipal lotado na Advocacia Geral do Município 
- AGM em regular exercício de cargo de provimento 
efetivo da advocacia pública municipal, com vistas à 
representação judicial e extrajudicial do Município de 
Barbacena.
Art. 2º A Carteira de Identidade Funcional do Procura-
dor Municipal será expedida e controlada pela Advo-
cacia-Geral do Município - AGM, devendo ser necessa-
riamente firmada pelo Advogado-Geral do Município.
§ 1º A Advocacia-Geral do Município - AGM manterá, 
em livro próprio, os registros de expedição, substitui-
ção, cancelamento ou devolução da carteira de iden-
tidade funcional. 
§ 2º O extravio da carteira de identidade funcional 
deverá ser imediatamente comunicado, por escrito, ao 
Advogado-Geral do Município, cabendo ao portador 
o ônus da emissão de nova via, sendo de exclusiva 
responsabilidade de seu portador eventual inércia ou 
falta quanto a referida obrigatoriedade.
Art. 3º A carteira de identidade funcional deverá ser 
imediatamente devolvida à Advocacia-Geral do Muni-
cípio nas hipóteses de aposentadoria, pedido de exo-
neração ou perda do cargo de Procurador Municipal. 
Art. 4º O uso da carteira de identidade funcional fora 
do exercício das funções constitui infração grave, su-
jeita à aplicação das sanções legalmente estabeleci-
das.
Art. 5º  Ao titular da Carteira de Identidade Funcional 
de Procurador do Município de Barbacena, no exercício 
de suas funções, é garantido o ingresso em todos os 
eventos e órgãos públicos da Administração Municipal, 
bem como são asseguradas as prerrogativas previstas 
em lei para o desempenho de sua missão institucional, 
especialmente as garantias próprias dos Procurado-
res, inclusive quanto a imunidade pelas opiniões que 
emitir.
Art. 6º A Carteira Funcional do Procurador do Muni-
cípio será emitida pelo Advogado-Geral do Município 
obedecendo ao modelo descrito, que contará obriga-
toriamente com os seguintes requisitos:
I - Tamanho 8cm por 10cm;
II - Capa e contracapa em cor vermelha;
III - Na capa ficará inscrito em gravação na cor dou-
rada:

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                    GABINETE DO PREFEITO 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL 
DE 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

 IV - Internamente, a Carteira Funcional constará de 03 (três) folhas anotadas com os 

seguintes registros: 

   a) 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

FOTO 
NOME: ___________________ 

Matrícula:__________________ 

OAB/MG: _______ RG: ______ 

CPF: ____________________ 

________________________ 

ASSINATURA DO PORTADOR 
   b)  

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DECRETO Nº _____, DE ___ DE __________DE 20__. 
   c) 

A Advocacia-Geral do Município de Barbacena, por meio do 

seu Advogado-Geral do Município, faz constar às autoridades 

civis e militares que o portador desta exerce o cargo de 

procurador do Município e solicita todo o apoio e auxílio que, 

no cumprimento dos seus deveres, possa precisar ou venha 

requisitar. Barbacena, ___ de ___ de 20__. 

Advogado-Geral do Município 
 

IV - Internamente, a Carteira Funcional constará de 
03 (três) folhas anotadas com os seguintes registros:
a)

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                    GABINETE DO PREFEITO 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL 
DE 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

 IV - Internamente, a Carteira Funcional constará de 03 (três) folhas anotadas com os 

seguintes registros: 

   a) 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

FOTO 
NOME: ___________________ 

Matrícula:__________________ 

OAB/MG: _______ RG: ______ 

CPF: ____________________ 

________________________ 

ASSINATURA DO PORTADOR 
   b)  

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DECRETO Nº _____, DE ___ DE __________DE 20__. 
   c) 

A Advocacia-Geral do Município de Barbacena, por meio do 

seu Advogado-Geral do Município, faz constar às autoridades 

civis e militares que o portador desta exerce o cargo de 

procurador do Município e solicita todo o apoio e auxílio que, 

no cumprimento dos seus deveres, possa precisar ou venha 

requisitar. Barbacena, ___ de ___ de 20__. 

Advogado-Geral do Município 
 

b)

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                    GABINETE DO PREFEITO 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL 
DE 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

 IV - Internamente, a Carteira Funcional constará de 03 (três) folhas anotadas com os 

seguintes registros: 

   a) 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

FOTO 
NOME: ___________________ 

Matrícula:__________________ 

OAB/MG: _______ RG: ______ 

CPF: ____________________ 

________________________ 

ASSINATURA DO PORTADOR 
   b)  

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DECRETO Nº _____, DE ___ DE __________DE 20__. 
   c) 

A Advocacia-Geral do Município de Barbacena, por meio do 

seu Advogado-Geral do Município, faz constar às autoridades 

civis e militares que o portador desta exerce o cargo de 

procurador do Município e solicita todo o apoio e auxílio que, 

no cumprimento dos seus deveres, possa precisar ou venha 

requisitar. Barbacena, ___ de ___ de 20__. 

Advogado-Geral do Município 
 

c)

                                  
 
                              PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA 
                    GABINETE DO PREFEITO 
 
 

 

 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL 
DE 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO 
 

 IV - Internamente, a Carteira Funcional constará de 03 (três) folhas anotadas com os 

seguintes registros: 

   a) 

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 

FOTO 
NOME: ___________________ 

Matrícula:__________________ 

OAB/MG: _______ RG: ______ 

CPF: ____________________ 

________________________ 

ASSINATURA DO PORTADOR 
   b)  

MUNICÍPIO DE BARBACENA 
ADVOCACIA-GERAL DO MUNICÍPIO 

 
(BRASÃO / SÍMBOLO OFICIAL) 

CARTEIRA FUNCIONAL DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO 

DECRETO Nº _____, DE ___ DE __________DE 20__. 
   c) 

A Advocacia-Geral do Município de Barbacena, por meio do 

seu Advogado-Geral do Município, faz constar às autoridades 

civis e militares que o portador desta exerce o cargo de 

procurador do Município e solicita todo o apoio e auxílio que, 

no cumprimento dos seus deveres, possa precisar ou venha 

requisitar. Barbacena, ___ de ___ de 20__. 

Advogado-Geral do Município 
 Art. 7º As despesas decorrentes da confecção da Car-

teira de Identidade Funcional correrão por conta dos 
próprios Procuradores Municipais interessados em sua 
obtenção, que estejam em regular exercício do cargo 
efetivo e que estejam lotados na Advocacia-Geral do 
Município - AGM.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

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

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.706

“Dispõe sobre o encerramento do exercício financeiro 
de 2014, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de implementar normas 
que facilitem as operações contábeis, orçamentárias, 
financeiras e patrimoniais do Município, em face do 
encerramento do exercício de 2014
DECRETA:
Art. 1º Ficam estabelecidas as datas finais para proce-
dimentos da execução orçamentária e contábil do Mu-
nicípio, nos termos deste Decreto, e, em conformidade 
com a tabela seguinte:

ATO/OPERA-
ÇÃO

DATA LIMI-
TE

EXCEÇÕES

Empenho da 
Despesa

 26/12/2014 Pessoal e Encar-
gos; Amort.e Enc.
Dívida

Liquidação  26/12/2014 Pessoal e Encar-
gos; Amort.e Enc. 
Dívida

Guias de Arre-
cadação

 26/12/2014 Sem exceções

Anulação Em-
penho

30/12/2014 Sem exceções

§ 1º As exceções constantes da tabela do caput deste 
artigo, referem-se exclusivamente às despesas com 
“Pessoal e respectivos encargos sociais” e “Amortiza-
ção e Encargos da Dívida do Município”.
§ 2º A emissão de guias de arrecadação de quaisquer 
tributos encerrar-se-á em 26 (vinte e seis) de dezem-
bro de 2014, contendo prazo final para recolhimento 
da receita até 29 de dezembro de 2014.
Art. 3º Fica autorizada a transferência de valores patri-
moniais para a Agência de Desenvolvimento Integrado 
de Barbacena e Região – AGIR, correspondente aos 
registros contábeis de todos os bens advindos da Fun-
dação Municipal de Cultura – FUNDAC, extinta pelo 
Decreto nº 7.509/2013, de acordo com as Leis Dele-

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL
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 II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.697 - RATIFICAR a Portaria nº 
086/2010, de 21.10.2010, da autarquia Departamento 
Municipal de Meio Ambiente, Água, Esgoto e Limpeza 
Urbana – DEMAE, que concedeu aposentadoria com-
pulsória, com proventos proporcionais, nos termos do 
art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, com a 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, 
ao servidor José Teodoro Garcia, Matrícula nº 167, CPF 
nº 166.528.006-91, no Cargo de Operador de Bom-
bas, nível C-14, retroativo a 28 de fevereiro de 2010, 
conforme Parecer nº 080/2010, exarado pela Asses-
soria Jurídica nos autos do processo de aposentadoria 
nº 007/2010. Barbacena, 10 de dezembro 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 De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.712 - EXONERAR Carlos Alberto So-
ares, do Cargo de Provimento em Comissão de Subse-
cretário de Trânsito e Mobilidade Urbana – SUTRAM, 
na Secretaria da Chefia de Gabinete do Prefeito - SE-
GAB, a partir desta data. Barbacena, 22 de dezembro 
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 as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.713 - EXONERAR Ailton Ramos Vidal 
Filho, do Cargo de Provimento em Comissão de Geren-
te Geral do CAIC, na Secretaria Municipal de Educação 
e Desporto - SEDUC, a partir desta data. Barbacena, 
22 de dezembro de 2014.

gadas nºs. 38 e 69/2013.
Parágrafo único. A Transferência patrimonial ora au-
torizada far-se-á pelo inventário contábil incorporado 
à Administração Direta, em face da extinção da Fun-
dação Municipal de Cultura - FUNDAC, devendo ser 
vinculada à Diretoria de Cultura e Turismo, órgão da 
Agência de Desenvolvimento Integrado de Barbacena 
e Região – AGIR, à qual caberá a conferência física e 
contábil do acervo, bem como a administração, uso, 
guarda, conservação e exploração exclusivamente 
para os fins institucionais da entidade.
Art. 4º As providências para o cumprimento deste De-
creto caberão à Coordenação de Contabilidade Geral 
do Município a cujo comando, para este fim, ficam 
subordinados os serviços contábeis, orçamentários, fi-
nanceiros e patrimoniais dos órgãos da Administração 
Indireta, do Fundo Municipal de Saúde e do Sistema 
Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor – 
SIMPAS.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de dezembro de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal



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

Secretário-Chefe da Casa Civil

ERRATA
Na Portaria nº 16.700, publicada no e-DOB do dia 
16.12.2014, onde se lê “Barbacena, 15 de dezembro 
de 2013”; leia-se “15 de dezembro de 2014”.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

PORTARIA Nº 16.714 - NOMEAR Antonieta Kilson Bor-
ges de Medeiros, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente Geral do CAIC, na Secretaria 
Municipal de Educação e Desporto - SEDUC, a partir 
desta data. Barbacena, 22 de dezembro 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 De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.715 - EXONERAR José Luiz Miranda 
de Senna Pereira, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Coordenador do Serviço de Limpeza Urbana 
- COLURB, na Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP, a partir desta data. Barbacena, 22 de de-
zembro de 2014.

PORTARIA Nº 16.716 - DESIGNAR Júlio César de 
Aguiar, para responder, cumulativamente, pela Coor-
denadoria do Serviço de Limpeza Urbana - COLURB, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, 
sem quaisquer outras vantagens além das de seu car-
go, a partir desta data. Barbacena, 22 de dezembro 
de 2013.

PORTARIA Nº 16.717 - NOMEAR Ailton Ramos Vidal 
Filho, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Subsecretário de Trânsito e Mobilidade Urbana 
– SUTRAM, na Secretaria da Chefia de Gabinete do 
Prefeito - SEGAB, a partir desta data. Barbacena, 22 
de dezembro de 2014.

PORTARIA Nº 16.718 - DESIGNAR José Luiz Miranda 
de Senna Pereira para exercer a função de coordena-
dor das obras de construção do Centro de Zoonoses, 
na Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP, 
sendo-lhe concedida a função gratificada correspon-
dente ao cargo de Coordenador, nível FG-1, a partir 
desta data. Barbacena, 22 de dezembro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as em vigor e de acordo com a Lei Delegada Municipal 
nº 77,  de 14.02.2014; e na forma do art. 26, II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.719 - RETIFICAR a Portaria nº 

Secretário: José Francisco Vidigal Silveira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

EXTRATO DE DISTRATO
ESPÉCIE: Distrato do Termo de Convênio nº 001/2013. 
PARTES: Município de Barbacena, através da Secreta-
ria Municipal de Educação e Desporto - SEDUC / Fun-
dação Presidente Antônio Carlos - FUPAC. OBJETO: 
As partes, a partir de 22 de dezembro de 2014, em 
comum acordo, resolvem extinguir quaisquer obriga-
ções oriundas do Convênio nº 001/2013. DATA DA AS-
SINATURA: 22/12/2014. ASSINAM: Pelo Município de 
Barbacena, Antônio Carlos Andrada, Prefeito Munici-
pal. Pela Secretaria Municipal de Educação e Desporto 
– SEDUC, Fernando Antônio Mont’Alvão do Prado, Se-
cretário Municipal. Pela Fundação Presidente Antônio 
Carlos, Lauro Pinheiro, Presidente em Exercício.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

16.707, de 19.12.2014, para nela constar: “EXONE-
RAR Sílvia Costa Pinto Ribeiro de Araújo, do Cargo 
de Provimento em Comissão de Assessor Especial, na 
Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, com 
efeito retroativo a 16.12.2014”. Barbacena, 22 de de-
zembro de 2014.

PORTARIA Nº 16.720 - EXONERAR Juliana Tiemi 
Nakagaki de Castro Ludgero, do Cargo de Provimento 
em Comissão de Coordenadora de Atenção à Saúde 
– COAS, da Subsecretaria de Promoção e Ações em 
Saúde – SUPRAS, na Secretaria Municipal de Saúde 
Pública - SESAP, a partir desta data. Barbacena, 23 de 
dezembro de 2014.

PORTARIA Nº 16.721 - DESIGNAR Nágila de Oliveira 
Vianna, para responder pela Coordenadoria de Aten-
ção à Saúde – COAS, da Subsecretaria de Promoção 
e Ações em Saúde – SUPRAS, na Secretaria Municipal 
de Saúde Pública – SESAP, sem quaisquer outras van-
tagens além das de seu cargo, a partir desta data. 
Barbacena, 23 de dezembro de 2014.

PORTARIA Nº 16.722 - REVOGAR a designação de 
Júnior Mateus Dias, para responder pela Gerência de 
Estratégia de Saúde da Família – GESF, na Secretaria 
Municipal de Saúde Pública - SESAP, constante da Por-
taria nº 16.585, de 07.10.2014, a partir desta data. 
Barbacena, 23 de dezembro de 2014.

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 na Lei 
Delegada Municipal nº 58, de 13 de maio de 2013, e 
na forma do art. 26, II, da Constituição do Município 
de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.723 - DESIGNAR Cíntia Izabel de 
Carvalho para exercer a função de Assessora Técnica 
junto ao Sistema Municipal de Controle, Regulação, 
Avaliação e Auditoria - SIMACRA, na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Pública - SESAP, a partir desta data. 
Barbacena, 23 de dezembro de 2014.

PORTARIA Nº 16.724 - DESIGNAR Fátima Aparecida 
da Cruz Canton para exercer a função de Auditora 
junto ao Sistema Municipal de Controle, Regulação, 
Avaliação e Auditoria - SIMACRA, na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde Pública - SESAP, a partir desta data. 

Barbacena, 23 de dezembro de 2014.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as em vigor e de acordo com a Lei Delegada Municipal 
nº 77,  de 14.02.2014; e na forma do art. 26, II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 16.725 - DESIGNAR Marcos Iran Dias, 
para responder pela Gerência do ESF – GESF, da Coor-
denadoria de Atenção à Saúde – COAS, da Subsecre-
taria de Promoção e Ações em Saúde – SUPRAS, na 
Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, sem 
quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, 
a partir desta data. Barbacena, 23 de dezembro de 
2014.
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Secretário: José Francisco Milagres Primo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ

5° BIMESTRE DE 2014


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:05


     



     

     













     

     

     

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:05


     



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     




    

     

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:05


     



     

     













     

     

     

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:05



      





       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




      

       

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:05



      





      

      













      

      

      

  

  

   

  

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:05




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:08


  


     




      

       




      




      

       




      




      





      





      




      


  


     




      




      




      




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:08


  


     




      




      

       

       




      




      




      






      





      




 

  




      

* 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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:08



  

 

   

  

  

  

  

   

  

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:08




  


     




      

       

       

       

       

       

       

       




      

       

       

       

       

       




      

       




      




      




      

       




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:08






 






  
   




      





      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

       

       

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   




      




      





      





      





      




      




      

       




      




      

       





      





      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   







      




      




      





      




      

       




      




      




      




      

       




      





      




      




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09
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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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   




      




      




      

       

       

       




      




      




      

       




      

       





      




      




      

       

       

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   







      




      















      




      





      





      




      




      









      




      




      




      




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   




      




      







      




      




      




      




      




      

       

       




      




      






      

       

       




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   









      





      




      

       




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   








       




      




      




      









      







 







 



























  

  

   

  

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   







      




      




      





      




      

       




      




      




      




      

       




      





      




      




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09




 






  
   









      





      




      

       




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      




      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:09



 



 

 



     

     

     

     

     




    

     

     

     

     

     

     

     

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:10

 



 

 



     

     

     

     

     

     




    

     

  

  

     

     

     

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo TOTAL (II) da coluna 5º 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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:10

  



 



     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  




  

  

  

  

  

  

   

  

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:10





  

     

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:12



  



     

     





















        

        























        

        

        

        

        
























   

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: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:12





 

    
    

   

   

   

   

   

 35.237.348,84 16.074.943,63 12.883.066,41

   

   

 2.183.596,01 (17.139.245,86) (20.926.170,20) (3.786.924,34) (23.109.766,21)
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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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ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:13
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ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
Data/hora de geração do relatório: 23/12/14 09:13


   

   

   

   

   

   

 

   





  

  

   

  

ANEXO 14 (art. 13 – L.C. 101/00)

COMPARATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO

MUNICÍPIO: Barbacena Data Base: 31/10/2014
ÓRGÃO: Poder Executivo Periodicidade: Bimestral
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

SAS – RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PRC 062/2014 - DL 009/2014 
–. Objeto: Aquisição de tubos para substituição da rede geral de água do SAS, 
rompida dentro do terreno da EPCAR a favor da Empresa ALEXANDRE MAGNO LEAL 
- ME, portadora do CNPJ n.º 02.332.638/0001-55, no valor de R$5.015,00 (cinco mil 
e quinze reais).  Luiz Álvaro Abrantes Campos. Diretor Geral.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

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

LEIS
LEI Nº. 4.636

“Dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão que for flagrado jogando resíduos 
sólidos ou lixo de qualquer substância ou objeto nos logradouros públicos fora dos 
equipamentos destinados para este fim e dá outras providências”. 
Art. 1º. Será multado na forma da Lei, todo cidadão que for flagrado jogando 
qualquer tipo de resíduos sólidos ou lixo de qualquer substância ou objeto fora dos 
equipamentos destinados para este fim nos logradouros públicos do Município de 
Barbacena. 
Art. 2º.  As penalidades previstas nesta Lei serão estabelecidas através de auto de 
infração lavrado contra o infrator, contendo as seguintes informações: 
I- local, data e hora da lavratura; 
II- qualificação do autuado; 
III- a descrição do fato constitutivo da infração; 
IV- o dispositivo legal infringido; 

MUNICÍPIO DE BARBACENA/SESAP – PP 053/2014 – PRC 082/2014. Objeto: Aqui-
sição de materiais de consumo, permanente e equipamentos médicos, hospita-
lares e odontológicos e móveis, destinados à implantação da Unidade de Pronto 
Atendimento – Porte III, com recursos oriundos do Convênio 092/2012/EMG/SES/
SUS-MG/FES FNAS. Empresas vencedoras: QUIBASA QUIMICA BÁSICA LTDA, CNPJ 
19.400.787/0001-07, item 06 no valor de R$41.200,00, D & D EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA EPP, CNPJ 07.994.516/0001-48, itens 02,10,11,13, 41,42,78 e 
87 no valor de R$27.735,00, EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, CNPJ 
71.505.564/0001-24, item 49 no valor de R$366,81, RH ELETRO MEDICINA E SER-
VIÇOS LTDA, CNPJ 03.470.906/0001-68, itens 12,17,23,33,36,38,50,51,52,57,58,8
3 e 84 no valor de R$32.607,00, BH LABORATÓRIOS LTDA, CNPJ 22.283.196/0001-
01 itens 55 e 73 no valor de R$10.580,00, MOURA E MOURA INFORMÁTICA E 
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, CNPJ 07.487.504/0001-27, itens 
1,18,28,29,47,53,66,74,76 e 80,  no valor de R$21.640,95, ARENNA INFORMÁTICA 
LTDA ME, CNPJ 07.528.036/0001-91  itens  69 e 72 no valor de R$31.780,00, ACI 
COMERCIO LTDA ME, CNPJ 71.208.094/0001-37   itens 4,8,15,22,24,25,26,27,44
,56,60,61,64,65,68,71,77,79 e 81 no valor de R$127.355,90, LEISTUNG EQUIPA-
MENTOS LTDA, CNPJ 04.187.384/0001-54 item 70 no valor de  R$99.300,00, FAM 
LTDA EPP, CNPJ 10.393.891/0001-47, itens 3,19,20,35,39,45,59 e 86 no valor de 
R$29.890,20, MARCIO ANTONIO DAMIAO PEREIRA ME, CNPJ 10.985.691/0001-83, 
item 43 no valor de R$49.437,00, KCR COMERCIO E EQUIPAMENTO LTDA EPP, 
CNPJ 09.251.627/0001-90 item 34 no valor de R$4.400,00, FISIOEQUIPE EIRELI, 
CNPJ 13.010.844/0001-65 itens 5 e 7 no valor de R$12.450,00, DISTRIBUIDORA 
DE PRODUTOS GCR EIRELI, CNPJ 08.108.696/0001-86 itens 54,63 e 67 no valor 
de R$11.971,50, WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELI, CNPJ 05.731.550/0001-
02 item 9 no valor de R$29.000,00, DABI ATLANTE S/A INDUSTRIAS MEDICO 
ODONTOLOGICA, CNPJ 55.979.736/0001-45 itens 31 e 82, no valor de R$9.580,00. 
Perfazendo um total de R$539.294,36, homologado  em 12/12/2014. Barbacena, 
23/12/2014. Antonio Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 065/2014 – PRC 088/2014. Objeto: Registro 
de Preços para Aquisição de pneus e acessórios novos para atender à SEMOP. 
Empresas vencedoras: RJ COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LUBRIFICAN-
TES EIRELI EPP, CNPJ 17.169.134/0001-33, item 01 R$836,00, item 02 R$89,00, 
item 03 R$37,50, item 07 R$1.923,80, item 08 R$185,00, item 09 R$61,90, item 
11 R$207,50, item 13 R$2.549,00, item 14 R$899,50, item 15 R$526,40, item 16 
R$37,00, item 17 R$40,00, item 18 R$43,20, item 20 R$32,40, item 22 R$58,00 
e item 24 R$539,00; MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS LTDA ME, CNPJ 07.487.504/0001-27, item 04 R$520,00, item 05 
R$42,70, item 06 R$22,40, item 10 R$1.539,50, item 12 R$62,90, item 19 R$178,00 
e item 23 R$21,90, homologado em 17/12/2014. Barbacena, 23/12/2014. Antonio 
Carlos Andrada – Prefeito Municipal.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO



V- a identificação do agente autuante, contendo sua 
assinatura, cargo ou função e o número da matrícula; 
VI- a assinatura do autuado. 
Art. 3º. O agente responsável pela autuação poderá 
solicitar, sempre que necessário, auxilio de força po-
licial quando o infrator dificultar o cumprimento dos 
itens II e VI do art. 2º desta Lei. 
Art. 4º.  Os infratores desta Lei, serão penalizados 
com multa a ser estabelecida pelo Chefe do Poder 
Executivo. 
§  1º. Os recursos financeiros, provenientes da arre-
cadação com as multas aplicadas, serão destinados a 
programas de conservação do meio-ambiente. 
Art. 5º. O Poder Executivo adotará todas as medidas 
necessárias para regulamentar a presente  Lei, desig-
nando os órgãos responsáveis pela sua fiscalização e 
execução
Parágrafo único. Entre as ações de regulamentação 
deverá haver a criação de um cadastro interno de con-
trole das multas aplicadas e suas reincidências, obser-
vando os procedimentos previstos nesta Lei. 
Art. 6º. Para o conhecimento desta Norma Legal e 
conscientização da população o Poder Executivo vei-
culará campanha publicitária, nos termos da legislação 
em vigor. 
Art. 7º.  As despesas decorrentes da execução desta 
lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário. 
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/

EXTRATO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO E ADITIVOS E 

CONVÊNIOS

TERCEIROS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
DE SAÚDE ALTO DAS 
VERTENTES - CISALV

Presidente: Denilson José Rodrigues Resende

Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes. 
CISALV. Processo de licitação n° 04/2013. Contrato n° 
02/2014. Extrato termo aditivo. Objeto: prorrogação 
do prazo contrato para a nova data de 31.12.2015. Va-
lor aditivo: R$ 25.800,00 (vinte cinco mil e oitocentos 
reais). Ressaquinha, 23 de dezembro de 2014.

MG, aos 17 de dezembro de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 
84º. da Revolução de 30.

Vereador Amarílio Augusto de Andrade
Presidente

(Projeto de Lei nº. 075/14 - autoria Vereador Johnson Oliveira 
Marçal)

LEI Nº. 4.635

“Dispõe sobre a publicidade de contratos de aluguel 
de imóveis celebrados pelo Poder Público do Município 
de Barbacena”
Art. 1º.  Os contratos firmados pelo Poder Executivo 
devem estabelecer com clareza e precisão as condi-
ções para sua execução, expressas em cláusulas que 
definam os direitos, obrigações e responsabilidades 
das partes, em conformidade com os termos da licita-
ção e da proposta a que se vinculam, quando exigível.
Art. 2º.  Nos contratos de locação de imóvel celebra-
dos pela Administração Pública Municipal com pessoas 
físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no 
exterior, caberá ao administrador responsável afixar 
no imóvel locado, em local visível e de livre acesso ao 
público, as seguintes informações:
I- o número do contrato formalizado com a Adminis-
tração Pública;
II- a data de início e término da vigência do contrato;
III- o preço e as condições de pagamento;
IV- a qualificação das partes contratantes.
Art. 3º. Os avisos contendo os resumos dos contra-
tos celebrados pela Administração Pública Municipal e 
suas alterações deverão ser publicados semestralmen-

te nos veículos de comunicação oficial e em jornal de 
grande circulação.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 17 de dezembro de 2014, 172º. ano da Revolução Liberal, 

84º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
(Projeto de Lei nº. 049/14 - autoria Vereador Johnson Oliveira 

Marçal)
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