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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.098

“Institui e aprova a Rede Referência Cadastral do Mu-
nicípio de Barbacena (RRCMB), e dá outras providên-
cias”.
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 
Constituição do Município de Barbacena e tendo em 
vista o que dispõe o Decreto-lei nº 243, de 28 de fe-
vereiro de 1967;
Considerando que a sistemática de registro territorial 
tem como suportes um sistema cartográfico único 
como ponto de partida para o levantamento de infor-
mações territoriais e um sistema descritivo padroni-
zado contendo os dados básicos sobre a propriedade 
imobiliária;
Considerando que um sistema cartográfico único de 
âmbito Municipal, cuja Planta Geral do Município, 
Plantas de Referência Cadastral, Plantas Cadastrais e 
Plantas de Quadra devem ser referenciadas e enqua-
dradas nos Sistemas Cartográficos Estadual, Nacional 
e Internacional por intermédio de uma referência es-
pacial única vinculada ao Sistema Geodésico Brasileiro 
– SGB;
Considerando que uma Rede de Referência Cadastral 
Municipal, cujos pontos geodésicos e topográficos, 
referências de nível geodésicos e topográficos, pon-
tos referenciadores de quadras, glebas, logradouros e 
para estrutura fundiária e pontos de esquina, referen-
ciados ao Sistema Geodésico Brasileiro - SGB, constitui 
referência espacial válida, indispensável e única para 
os elementos geradores das informações territoriais e 
para um Sistema Cartográfico Municipal único;
Considerando que a Rede de Referência Cadastral 
Municipal constitui uma infraestrutura de apoio geo-
désico e topográfico que proporciona a normalização 
e a sistematização de todos os levantamentos topo-
gráficos, quer pelo método direto, quer pelo método 
aerofotogramétrico ou por outro que vier a ser cria-
do, executando em qualquer escala e para qualquer 
finalidade, no âmbito municipal, no objetivo da sua 
inclusão em um mesmo sistema, atualizando-o e/ou 
complementando-o;

DECRETA:
Art. 1º A Rede de Referência Cadastral Municipal im-
plantada pelo serviço de cartografia da Secretaria Mu-
nicipal de Obras Públicas passa a constituir referência 
oficial obrigatória para:
I - todos os trabalhos de cartografia e topografia de 
apoio à construção e atualização de plantas do Siste-
ma Cartográfico Municipal;
II - todos os serviços topográficos de demarcação, de 
anteprojetos, de implantação e acompanhamento de 
obras de engenharia em geral, de levantamentos de 
obras conforme constituídas (as built) e de cadastros 
imobiliários para registros públicos e fiscais; e
III - amarração, de um modo geral, de todos os servi-
ços de topografia, visando a incorporação das plantas 
deles decorrentes às Plantas de Referência Cadastral 
do Município.
Art. 2º Além dos órgãos da Administração da Prefei-
tura Municipal de Barbacena estão ainda obrigados ao 
que estabelece o artigo 1º os demais órgãos ou enti-
dades públicas ou privadas, governamentais ou não, 
com atuação no Município, bem como as pessoas físi-
cas em geral, quando realizarem quaisquer dos traba-
lhos ou serviços ali referidos, desde que o andamento 
ou os resultados dos mesmos estejam sujeitos à apro-
vação, verificação ou acompanhamento de órgãos ou 
entidades da Prefeitura Municipal de Barbacena. 
Art. 3º As referências de nível, os pontos geodésicos, 
topográficos, referenciadores de quadra, de gleba, de 
logradouros, de referência para estrutura e de esqui-
na fundiária, implantados e materializados no terreno 
como elementos integrantes da Rede de Referência 
Cadastral, e descritos no Anexo I são considerados 
obras públicas, na forma do que preceituam e no que 
forem pertinentes o artigo 13 e seus parágrafos do 
Decreto-Lei nº 243, de 28 de fevereiro de 1967.
§ 1º O proprietário do terreno ou do prédio onde es-
tiverem implantados e materializados os elementos 

integrantes da Rede de Referência Cadastral Munici-
pal serão obrigatoriamente notificados pelo serviço 
de cartografia da Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas, responsável pela implantação, materialização e 
sinalização destes elementos, das obrigações que a 
lei estabelece para sua preservação e das restrições 
necessárias para assegurar sua utilização.
§ 2º A notificação será averbada gratuitamente, no 
Registro de Imóveis onde estiver registrada a proprie-
dade, por iniciativa do órgão notificador, nos termos do 
parágrafo 4º do artigo 13º do Decreto-Lei nº 243/67.
§ 3º Os elementos da Rede de Referência Cadastral 
Municipal referidos neste artigo conterão em sua ma-
terialização, obrigatoriamente, a indicação do órgão 
responsável pela sua implantação, seguida da adver-
tência “PROTEGIDO POR LEI”, aplicando-se aos que 
praticarem qualquer dano a esses elementos os dispo-
sitivos do Código Penal e demais leis cíveis de prote-
ção aos bens do patrimônio público.
§ 4º Qualquer nova edificação, obra ou arborização 
que possa prejudicar a utilização dos elementos re-
feridos neste Artigo só poderá ser autorizada pelo ór-
gão competente municipal, após a prévia autorização 
do serviço de cartografia da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas.
Art. 4º Os operadores de campo responsáveis pela 
manutenção e atualização da Rede de Referência Ca-
dastral Municipal, bem como pela fiscalização dos seus 
elementos, quer pertençam a órgão público, quer a 
empresa privada oficialmente autorizada, quando no 
exercício de suas funções técnicas, têm livre acesso às 
propriedades públicas e particulares, na forma do que 
preceitua o artigo 14 do Decreto-Lei nº 243/67, aten-
didas as restrições relativas ao direito de propriedade.
Art. 5º As monografias dos elementos da Rede de Re-
ferência Cadastral Municipal são de caráter ostensivo, 
sendo facultadas ao público em geral, observadas as 
normas que vierem a ser estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Obras Públicas.
Art. 6º A utilização dos dados, informações e elemen-
tos da Rede de Referência Cadastral Municipal por 
qualquer órgão público estatal, bem como por entida-
des privadas ou pessoas físicas, na forma do que de-
termina este Decreto, dar-se-á mediante indenização 
das despesas correspondentes, de acordo com o que 
ficar estabelecido pela Secretaria Municipal de Fazen-
da, em instrumento próprio.
Art. 7º Fica a Secretaria Municipal de Obras Públicas, 
em consonância com as deliberações do GEMAT, res-
ponsável pela administração da Rede de Referência 
Cadastral Municipal aprovada por este Decreto.
Art. 8º Compete à Secretaria Municipal de Obras Pú-
blicas, sob orientação da área de Geoprocessamento, 
a atualização e densificação da Rede de Referência 
Cadastral Municipal, devendo esta Secretaria elaborar, 
quando necessário, projeto específico, contendo os 
elementos técnicos financeiros necessários à alocação 
dos recursos orçamentários correspondentes.
Art. 9º Fica a Secretaria Municipal de Obras Públicas 
responsável pelo cumprimento deste Decreto, sem 
prejuízo das demais responsabilidades nele fixadas.
Art. 10 A Subsecretaria de Comunicação e Informação 
Social adotará providências para ampla divulgação do 
conteúdo deste Decreto.
Art. 11 Este Decreto entra em vigor no prazo de 6 
(seis) meses após a sua publicação, revogadas as dis-
posições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 28 de dezembro de 2016,
174º ano da Revolução Liberal, 86º da Revolução de 1930.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
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Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

Secretário: Silver Wagner de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
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DECRETO MUNICIPAL Nº 8.099

“Institui o Sistema Cartográfico de Referência do Mu-
nicípio de Barbacena-MG”.
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 
Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Sistema Cartográfico de Refe-
rência de Barbacena – SCRB, definido pelos seguintes 
parâmetros:
I - Sistema Geodésico de Referência (SGR): SIR-
GAS2000;
II - “Datum” altimétrico: Marégrafo de Imbituba/SC; e
III - Projeção Cartográfica: Transversa de Mercator 

para Barbacena com os seguintes parâmetros:
a) Meridiano Central (MC): 51º O;
b) Fator de escala sobre o MC: K0= 0,999995;
c) Latitude de origem: 0º (Linha do Equador);
d) Falso Leste: 300.000m; e
e) Falso Norte: 5.000.00m.
§1º A materialização do SCRB é dada pelos marcos, 
pilares e pinos da Rede de Referência Cadastral do 
Município de Barbacena (RRCMB), instituída pelo De-
creto Municipal nº 8.098, de 28.12.2016, os quais são 
objetos de servidão administrativa, não podendo ser 
modificados, deslocados, encobertos ou destruídos.
§2º O fornecimento de informações, implantação e 
manutenção do SCRB e da RRCMB é de responsabili-
dade do serviço de cartografia da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas, no âmbito da Administração Direta 
da Prefeitura Municipal de Barbacena MG.
Art. 2º Os trabalhos de delimitação e demarcação de 
terras, de topografia e cartografia solicitados, realiza-
dos, ou contratados por órgãos do Executivo no âm-
bito da Administração Direta do Município, bem como 
anteprojetos, projetos e quaisquer outros levantamen-
tos relacionados a essas atividades, que dependam de 
exame, aprovação ou controle desses órgãos, deverão 
estar referenciados ao SCRB e à RRCMB, conforme de-
finido no art. 1º deste Decreto.
Parágrafo único. A entrega de qualquer trabalho 
proveniente das atividades descritas no caput deste 
artigo deverá conter uma cópia em versão digital no 
formato definido pelo Município.
Art. 3º O SCRB substitui o antigo sistema de entrega 
de plantas e projetos em meio analógico (papel).
Art. 4º Fica estabelecido o período de 12 (doze) meses 
para que seja realizada a transição do antigo sistema 
para o SCRB, a contar da data de publicação deste 
Decreto.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 28 de dezembro de 2016,
174º ano da Revolução Liberal, 86º da Revolução de 1930.

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE CONVÊNIO
Secretário: José Francisco Vidigal Silveira

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO - SEGOV

ESPÉCIE: Convênio nº. 035/2016. PARTES: Muni-
cípio de Barbacena, através da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão / Associação São Miguel 
Arcanjo. OBJETO: Gestão pela Convenente, do Centro 
Vocacional Tecnológico – CVT implantado pela antiga 
SECTES – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior, atual Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e 
pelo Município de Barbacena. PRAZO: 48 (quarenta e 
oito) meses, a contar da data de sua assinatura.  DATA 
DA ASSINATURA: 26/12/2016. ASSINAM: Pelo Municí-
pio de Barbacena, Antônio Carlos Doorgal de Andrada, 
Prefeito Municipal. Pela Secretaria Municipal de Plane-
jamento e Gestão, Silver Wagner de Souza, Secretário 
Municipal. Pela Associação São Miguel Arcanjo, Marco 
Bertoli, Presidente.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

SAS - PRC Nº 049/2016 – DL Nº 013/2016. Objeto: 
locação de imóveis onde funcionam as diretorias ad-
ministrativas de saneamento e demais setores do SAS. 
Locador Instituto Beneficente “Padre Mestre Correia 
de Almeida”, portador do CNPJ n.º17.080.920/0001-
60, no valor mensal de R$9.300,00. Valor total do 
contrato R$111.600,00. Barbacena, 29 de Dezembro 
de 2016. Luis Álvaro Abrantes Campos – Diretor Geral.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 907/2016, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 169/170, do Processo Funcional nº 
3895/97;RESOLVE:
 
PORTARIA Nº 18.044 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Agnaldo José Severino, ocupante do Car-
go Público de Guarda Municipal – GM-2, para o nível 
C-38, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, 
com efeito retroativo a 16.09.2016, conforme Reque-
rimento nº 022332/2016. Barbacena, 27 de dezembro 
de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, em conformidade com o disposto no 
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Pa-
recer nº 904/2016, exarado pela Consultoria Geral do 
Município, às fls. 226/227, do Processo Funcional nº 
3847/97; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 18.045 - CONCEDER ascensão funcional 
ao servidor Helder Garcia Costa, ocupante do Cargo 
Público de Guarda Municipal – GM-1, para o nível 
C-29, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, 
com efeito retroativo a 16.09.2016, conforme Reque-
rimento nº 022509/2016. Barbacena, 27 de dezembro 
de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-

cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da 
Lei nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 905/2016, 
exarado pela Consultoria Geral do Município, às fls. 
204/205, do Processo Funcional nº 3067/1994; RE-
SOLVE: 

PORTARIA Nº 18.046 - 1 - CONCEDER progressão fun-
cional à servidora Adele Marcia Costa Paiva, ocupante 
do Cargo Público de Professor, para o nível P-3-A, do 
Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo 
a 21.02.2009, de conformidade com o Requerimento 
nº 022637/2016. 2 - CONCEDER progressão funcio-
nal à servidora Adele Marcia Costa Paiva, ocupante do 
Cargo Público de Professor, para o nível P-4-A, do Qua-
dro do Magistério Municipal, com efeito retroativo a 
21.08.2016, de conformidade com o Requerimento nº 
022637/2016. Barbacena, 27 de dezembro de 2016.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exer-
cício de suas atribuições legais e da competência que 
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município 
de Barbacena, considerando o disposto no art. 33, da 
Lei nº 3.330/96, e conforme Parecer nº 906/2016, 
exarado pela Consultoria Geral do Município, às fls. 
218/219, do Processo Funcional nº 3018/1994; RE-
SOLVE: 

PORTARIA Nº 18.047 - CONCEDER progressão funcio-
nal à servidora Rosirene Santa Rosa Ferreira, ocupante 
do Cargo Público de Professor, para o nível P-4-A, do 
Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo 
a 21.08.2016, de conformidade com o Requerimen-
to nº 021777/2016. Barbacena, 27 de dezembro de 
2016.

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

Secretário-Chefe da Casa Civil
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