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LEIS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETOS MUNICIPAIS

LEI Nº 4.970

“Autoriza a concessão de incentivo financeiro para médicos da Atenção Primária 
vinculados ao programa Estratégia Saúde da Família, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado a conceder, à título de incentivo financeiro, 
gratificação no valor de R$ 2.367,58 (dois mil trezentos e sessenta e sete reais e 
cinquenta e oito centavos) aos médicos contratados da Atenção Primária que com-
põem as equipes do programa Estratégia Saúde da Família.
Parágrafo único. A gratificação instituída pelo caput deste artigo não será incorpora-
da ao vencimento base dos profissionais médicos de que trata esta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 121/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.971

“Dispõe sobre o pagamento por plantões hospitalares, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Município autorizado a efetuar o pagamento por plantões hospitalares 
aos profissionais médicos em efetivo exercício de atividades hospitalares desem-
penhadas em regime de plantão, indispensáveis ao funcionamento ininterrupto do 
Pronto Atendimento de Urgência e Emergência no âmbito do SUS.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - Plantão hospitalar regular: aquele em que o servidor efetivo ou contratado for 
designado para prestação de atividades hospitalares no pronto atendimento, du-
rante 12 (doze) horas ininterruptas, além da carga horária semanal de trabalho 
do seu cargo, de acordo com a escala previamente estabelecida pela Secretaria 
Municipal de Saúde; e
II - plantão hospitalar avulso: aquele em que o profissional médico é contratado 
exclusivamente para cumprimento de plantões de 12 (doze) horas ininterruptas no 
pronto atendimento, de acordo com a escala previamente estabelecida pela Secre-
taria Municipal de Saúde.
§ 1º O servidor deverá cumprir a jornada diária de trabalho a que estiver sujeito 
em razão do cargo que ocupa, independentemente da prestação de serviços em 
regime de plantão.
§ 2º As atividades em regime de plantão não poderão superar 24 (vinte e quatro) 
horas por semana.
Art. 3º Pela prestação de serviços em regime de plantão hospitalar de 12 (doze) 
horas ininterruptas será pago o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) à título 
de remuneração.        
§ 1º O valor recebido à título de plantão hospitalar não se incorpora aos vencimen-
tos, à remuneração nem aos proventos da aposentadoria ou pensão e não servirá 
de base de cálculo de qualquer benefício, adicional ou vantagem.     
§ 2º O pagamento por plantão hospitalar não será devido no caso de percepção de 
adicional pela prestação de serviço extraordinário ou adicional noturno referente à 
mesma hora de trabalho.    
Art. 4º O órgão responsável pela gestão das atividades hospitalares deverá elaborar 
as escalas mensais de plantão e submetê-las à aprovação da Secretaria Municipal 
de Saúde.
Parágrafo único.  As escalas de plantão hospitalar deverão ser afixadas em quadros 
de aviso em locais de acesso direto ao público em geral.
Art. 5º Esta Lei em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 123/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.972

“Dispõe sobre a ampliação do parcelamento de débitos inscritos ou não em dívida 
ativa, inclusive em execução fiscal, de grandes devedores do Serviço de Água e 
Saneamento - SAS.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Serviço de Água e Saneamento - SAS autorizado a realizar parcela-
mento de débitos vencidos, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os que se 
encontram em execução fiscal, nos seguintes termos:
I – De 1.721,76 UPFMB a 2582,64 UPFMB, em até 80 (oitenta) parcelas mensais 
e sucessivas; 
II – de 2.582,65 UPFMB a 10.330,57UPFMB, em até 120 (cento e vinte) parcelas 

mensais e sucessivas.
III – débitos superiores a 10.330,58 UPFMB, em até 240 (duzentas e quarenta) 
parcelas mensais e sucessivas.
§ 1° No caso dos débitos relacionados no inciso III do presente artigo, o parce-
lamento em número superior a 120 (cento e vinte) prestações estará sujeita à 
autorização expressa do Diretor Geral do SAS.
§ 2° O regime de parcelamento especial de que trata esta Lei implica no pagamento 
de juros e correção monetária indicados na certidão de dívida ativa, e na forma da 
legislação tributária municipal.
§ 3° O parcelamento requerido após a propositura da ação de execução fiscal não 
implica em desfazimento de eventuais garantias a favor da Fazenda Pública, tais 
como penhora e outros meios de constrição de bens do executado.
§ 4º Os honorários de sucumbência decorrentes de parcelamentos realizados após 
o ajuizamento do processo de execução fiscal deverão ser pagos na última parcela, 
com código identificador separado.
Art. 2º Ficam convalidados os atos praticados pelo Serviço de Água e Saneamento, 
respeitando o § 1° do art. 1° desta Lei. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 103/2019 – Autoria do Executivo)

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo
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DECRETO MUNICIPAL Nº 8.536

“Prorroga o prazo de validade dos Editais de Processo Seletivo Simplificado nºs. 
001, 002 e 003, de 2017”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso I, da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado o prazo de validade dos Editais de Processo Seletivo Simpli-
ficado nºs. 001, 002 e 003, de 2017, destinados ao provimento de funções públicas 
temporárias, em caráter extraordinário, no âmbito da Administração Direta do Mu-
nicípio, nos termos da Lei Municipal nº 4.822/2017, na forma a seguir:
I – Edital nº 001/2017: até 04.08.2021;
II – Edital nº 002/2017: até 25.10.2021; e
III – Edital nº 003/2017: até 25.10.2021.

������������������������������
	��������

������������������������������������

��������������������

��������������������

������������������������������������

��������������������
����	������������
���

��������������������

������������������������������������

��������������������

������������������������������������

��������������������

������������������������������������



BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 01 DE NOVEMBRO DE 2019

4

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PROCES-
SO Nº 086/2019 - PE 038/2019 – objeto: aquisição 
de 04 (quatro) pneus 265-65-17 novos, de primeira 
linha para veículo Amarok, incluindo alinhamento e 
balanceamento, apara atender ao Gabinete do Pre-
feito adjudicando ao licitante vencedor, o lote úni-
co à A AUTO PEÇAS & SERVIÇOS E PNEUS EIRELI, 
CNPJ: 31.904.067/0001-84, lote único no valor de 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 24 de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.537

“Dispõe sobre a anulação de procedimento licitatório e 
respectivo contrato de aquisição”. 
O PREFEITO DO MUNICIPIO 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;
Considerando o disposto nas Súmulas nºs 346 e 473 
do Supremo Tribunal Federal e o Parecer nº 460/2019 
exarado pela Consultoria Geral do Município;
DECRETA:
Art. 1º Fica anulado o Processo Licitatório nº 099/2018 
– Pregão Eletrônico nº 001/2019, e o respectivo Con-
trato de Aquisição nº 088/2019, firmado com a em-
presa Master Comércio de Equipamentos Eireli - EPP.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 25 dias de outubro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

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, em especial com o disposto nos arti-
gos 157 e 161, ambos da Lei Municipal nº 3.245, e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 20.915 - 1 – DETERMINAR, em atendi-
mento ao Ofício nº 051/2019-CGEM-GC, a instauração 
de Processo Administrativo Disciplinar a ser respon-
dido por R.J.A., matrícula nº 27953/01, ocupante do 
cargo de Motorista, lotado na Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, para apurar 
eventuais condutas irregulares, em tese, tipificadas 
nos artigos 132, incisos II e III, e 133, inciso III, da 
Lei nº 3.245/1995; relatadas por meio do Ofício nº 
051/2019-CGEM-GC da Gerência da Corregedoria, 
podendo haver, ainda, a subsunção a outros dispositi-
vos legais, conquanto sejam revelados no decorrer do 
processo disciplinar. 2 – DETERMINAR que a Comis-
são Permanente de Processo Disciplinar e Sindicân-
cia instituída pela Portaria nº 18.472, de 18.01.2017, 
conduza o Processo devendo concluir seus trabalhos 
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de 
publicação do extrato desta Portaria. 3 – DELIBERAR 
que os membros da Comissão podem reportar-se di-
retamente aos órgãos da Administração Pública em di-
ligências necessárias à instrução processual. 4 – DIS-
POR que a presente Portaria entre em vigor na data 
de sua publicação. Barbacena, 23 de outubro de 2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.916 - RATIFICAR as Portarias nºs. 
127, 128 e 129/2019, da Diretoria Geral do Serviço de 
Água e Saneamento – SAS, que revogam e designam 
servidores para ocupar funções gratificadas criadas 
para a nova estrutura da Autarquia, conforme as Leis 
Delegadas nº 33 de 21 de fevereiro de 2013, e 49, 

de 11 de abril de 2013. Barbacena, 23 de outubro de 
2019.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis nºs 3.510/1998, 4.422/2012, 4.670/2015 e 
com os Decretos nºs 7.510/2013 e 8.181/2017, e na 
forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Muni-
cípio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.937 - 1 - REVOGAR a designação 
de Maria Solange Lucindo Magno, como representante 
do Conselho Municipal de Educação, da área governa-
mental, no Segmento de Técnico em Educação vin-
culado à Secretaria Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura – SEDEC, contida na Portaria nº 20.660, de 
19.08.2019. 2 - DESIGNAR Cláudia Vidal Ambrósio, 
para compor o Conselho Municipal de Educação, como 
representante da área governamental, no Segmento 
de Técnico em Educação vinculado à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC. 3 
- DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na 
data de sua publicação. Barbacena, 24 de outubro de 
2019.

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 nº 
4.968, de 23 de outubro de 2019, e na forma do art. 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barba-
cena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.953 - NOMEAR Jonathan Wander 
Puiatti, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Diretor da Receita, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. 
Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.954 - NOMEAR Neyri Mara Cristiane 
Silva, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessora Executiva, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. 
Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.955 - NOMEAR Lívia Navarro Dumont 
Rocha, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Assessora de Gabinete, na Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 
24.10.2019. Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.956 - NOMEAR Eveline Helena Israel 
Carvalho Machado, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Chefe de Cadastros, da Diretoria 
de Receita – DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. Barbace-
na, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.957 - NOMEAR Geraldo Fernandes 
de Paula Ribeiro, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Chefe de Tributação, da Diretoria de 
Receita – DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. Barbace-
na, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.958 - NOMEAR Ana Paula Barbosa 
Viana, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe do ISSQN e do Cadastro Econômico 
e de Pessoas, da Chefia de Tributação, da Diretoria de 
Receita – DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. Barbace-
na, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.959 - NOMEAR Amanda Augusta 
Campos, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão da Chefe da Dívida Ativa, da Diretoria de 
Receita – DIRE, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. Barbace-
na, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.960 - NOMEAR Mônica Mendes de 
Melo, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe de Fiscalização, da Diretoria de Receita 

– DIRE, na Secretaria Municipal de   Fazenda - SEFAZ, 
com efeito retroativo a 24.10.2019. Barbacena, 31 de 
outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.961 - NOMEAR Júlio César de Moura 
Viol, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe Executivo de Tesouraria, da Diretoria de  
Administração Financeira - DAF, na Secretaria Muni-
cipal de   Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 
24.10.2019. Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.962 - NOMEAR Wesley Adinael Via-
na, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão 
de Chefe do Cadastro Imobiliário, da Chefia de Ca-
dastros, da Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria 
Municipal de   Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo 
a 24.10.2019. Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.963 - NOMEAR Nélio Borgo, para 
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Che-
fe de Geoprocessamento, da Chefia de Cadastros, da 
Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. 
Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.964 - NOMEAR Níger Jorge Emídio, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Chefe de Concessões e Posturas, da Chefia de Fisca-
lização, da Diretoria de Receita - DIRE, na Secretaria 
Municipal de Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 
24.10.2019. Barbacena, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.965 - NOMEAR Hugo Vilaça Freire 
D’Aguiar Neto, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Chefe Executivo de Contabilidade, da 
Chefia de Contabilidade, da Diretoria de Contabilidade 
Geral - DICONT, na Secretaria Municipal de Fazenda 
- SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. Barbace-
na, 31 de outubro de 2019.

PORTARIA Nº 20.966 - NOMEAR Elzenir Aparecida 
Rodrigues Magri, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assessor Auxiliar de Gabinete, da 
Assessoria de Gabinete, na Secretaria Municipal de 
Fazenda - SEFAZ, com efeito retroativo a 24.10.2019. 
Barbacena, 31 de outubro de 2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

ERRATAS
Na Portaria nº 20.856, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 10.10.2019, onde se lê 
“a partir desta data”, leia-se “com efeito retroativo a 
01.10.2019”.

Na Portaria nº 20.891, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 18.10.2019, onde se lê 
“com efeito retroativo a 11.08.2018”, leia-se “com 
efeito retroativo a 11.08.2019”.

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo
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EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – RATI-
FICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – IL 
004/2019 – PRC 049/2019 – a aquisição de arma-
mento e munições destinados ao uso efetivo da 
guarda municipal. Contratada empresa COMPANHIA 
BRASILEIRA DE CARTUCHOS, inscrita no CNPJ sob 
o n. 57.494.031/0001-63. Valor total da despesa 
R$110.671,47. Luis Álvaro Abrantes Campos - Prefeito 
Municipal.

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETI-
VO PÚBLICO 002/2018-SERVIÇO DE AGUA E 

SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANE-
AMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam 
público que, cumprindo as etapas previstas no Pro-
cesso Seletivo destinado ao provimento de vagas 
temporárias para prestação de serviços no Serviço de 
Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 
4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas 
estabelecidas no Edital 002/2018 e demais legislações 
vigentes, e considerando o afastamento da servidora 
ocupante do cargo de telefonista para gozo de licença 
maternidade, determina: 
1. Fica convocada a candidata aprovada na 1ª etapa 
e listada no ANEXO II para que, no prazo de 05 de 
novembro a 17 de dezembro apresente na Divisão de 
Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador 
Benedito Valadares, bairro Padre Cunha,os seguintes 
itens: 
a) Comprovação de experiência por meio de registro 
de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de 
Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Ju-
rídica de Direito Privado relativa à empresa do ramo 
pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ 
e firma reconhecida, conforme exigido no edital para 
os cargos pertinentes; 
b) Documentação listada no ANEXO I. 
2. A não apresentação ou o não cumprimento do es-
tabelecido na letra a do Item 1, bem como a ausência 
de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do 
presente Edital implicará na desclassificação do candi-
dato no respectivo processo seletivo. 
3. Os documentos deverão ser apresentados somente 
pelo candidato ou por procurador devidamente nome-
ado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 
12:00 às 17:00. 
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão 
convocados para assinar o contrato e iniciarem suas 
atividades, devendo, portanto, os mesmos acompa-
nharem as publicações referentes ao Processo Seletivo 
no site oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena 
(www.barbacena.mg.gov.br). 
6. O contrato será por prazo determinado, enquanto 
durar o afastamento da servidora.

Bruno Moreira Mota
Diretor Geral do SAS

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRA-

TAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibili-
zados para preenchimento e impressão no endereço 
http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/For-
mul%- C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

R$3.339,00, sendo este o valor total das despesas. 
Luis Álvaro Abrantes Campos – Prefeito.

-%20Preench%C3%ADvel.pdf 
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo 
claro. 
2) Original e cópia da Carteira de Identidade; 
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado); 
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleito-
ral Endereço: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/
certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral 
5) Original e cópia do CPF; 
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do 
sexo masculino); 
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP 
(se já inscrito); 
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se 
tiver); 
9) Comprovante de residência (Xerox). 
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do 
curso exigido, para comprovação da escolaridade exi-
gida pelo respectivo cargo ou função; 
11) Declaração de encargo de família para fins de Im-
posto de Renda*; 
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo público (poderá ser apresentado na assinatura 
do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*; 
14) Declaração de bens e valores (cópia da última de-
claração de Imposto de Renda), ou, caso não possua 
bens ou valores, declaração de inexistência de bens 
e valores*; 
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula 
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*; 
16) Declaração de idoneidade para o exercício das 
atribuições do cargo de provimento em comissão* 
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS 
– Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que 
fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019). 
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox 
do cartão ou comprovante do contrato bancário. Obs.: 
Pegar carta para abertura de conta no setor de entre-
ga de documentos – RH); 
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por 
meio dos setores de distribuição dos foros criminais 
dos lugares em que tenha residido nos últimos cin-
co anos, das Justiças Federal e Estadual, e folhas de 
antecedentes emitidas, no máximo, há seis meses, 
pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos úl-
timos cinco anos; As Certidões supracitadas poderão 
ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão da 
Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.
jfmg.jus.br (Se for de Barbacena, gentileza selecionar 
a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei) 19.2 
– Certidão da Justiça Estadual Via internet no Ende-
reço: http://www.tjmg.jus.br Rua Belisário Pena, 456 
– Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/MG 
- Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - 
Via Internet no Endereço: https://wwws.pc.mg. gov.br

ANEXO II
CANDIDATA CONVOCADA

CARGO DE TELEFONISTA

NOME CPF D A T A  
NASC.

NOTA

05 NATANIELLE 
LAYLA RIBEI-
RO

*******26-
23

15/08/1992 6

TERMO DE CONVOCAÇÃO  - PROCESSO SELETI-
VO PÚBLICO 002/2018 -  SERVIÇO DE AGUA E 

SANEAMENTO – SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANE-
AMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam 
público que, cumprindo as etapas previstas no Pro-
cesso Seletivo destinado ao provimento de vagas 
temporárias para prestação de serviços no Serviço de 
Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 
4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas 
estabelecidas no Edital 002/2018 e demais legislações 
vigentes, determina: 
Fica convocado o candidato abaixo para comparecer 

ao SAS - Serviço de Água e Saneamento, no dia 04 
de novembro, às 07 horas, situado na Av. Governador 
Benedito Valadares, 181, Bairro Padre Cunha para as-
sinatura do contrato de trabalho: 

CARGO DE FISCAL

NOME CPF D A T A  
NASC.

NOTA

07 RODRIGO PA-
TRICK DA SIL-
VA PEREIRA

*******86-
02

10/01/1990 6,5

Bruno Moreira Mota
Diretor Geral do SAS

CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Luiz Henrique Alves Donato

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução nº 083 de 31 de Outubro de 2019– CMDCA
“Dispõe sobre a posse do 8º Suplente de Conselheiro 
Tutelar.” O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribui-
ções conferidas pelos artigos 90 e 91 da Lei Federal 
nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente 
– ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03, da Resolução 
139 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança do 
Adolescente – CONANDA e da deliberação lavrada na 
ata nº 282, de 23 de agosto de 2018. Considerando 
que o Conselho Tutelar é órgão permanente e autôno-
mo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de 
zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, conforme disposto no art.131 da Lei Fe-
deral 8.069 de 13 de Julho de 1990. Considerando que 
o Conselho Tutelar é um órgão essencial do Sistema 
de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente 
na estrutura do Município, composto por 05 (cinco) 
Conselheiros Titulares, e no momento funciona com 
04 (quatro) Conselheiros, por motivo de férias regula-
mentares da Conselheira Tutelar, Renata Chaves Batis-
ta, do dia 01 de Novembro de 2019 a 02 de Dezembro 
de 2019; Considerando o disposto na Resolução nº 25 
de 03 de novembro de 2016 do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA  
quanto à convocação do 8º Suplente de Conselheiro 
Tutelar; Considerando o disposto no artigo 5º da Lei 
Municipal nº 3.740/2003, no que se refere às atribui-
ções do Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
do Adolescente quanto à nomeação e posse dos mem-
bros do Conselho Tutelar; Considerando o disposto no 
artigo 31 da Lei Municipal nº 3.740/2003, no que se 
refere ao ato de nomeação do Conselheiro Tutelar 
eleito para o exercício de suas funções; Considerando 
que compete ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente: I - Nomear a Comissão Elei-
toral; II- Decidir os recursos interpostos contra as de-
cisões da Comissão Eleitoral; III - Homologar o resul-
tado geral do pleito, bem como dar posse aos eleitos, 
sem prejuízo dos atos administrativos de nomeação 
a cargo do Poder Executivo Municipal. RESOLVE: Art. 
1º – Convocar para posse o 8° Suplente do proces-
so de escolha dos membros do Conselho Tutelar de 
Barbacena, mandato 10/01/2016 à 09/01/2020, para 
assumir a função no dia 01 de Novembro de 2019 a 
02 de Dezembro de 2019. Art. 2º – Esta Resolução 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 31 de 
Outubro de 2019. Luiz Henrique Alves Donato - Presi-
dente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.
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