Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022
§ 1º A CIPA avaliará as justificativas apresentadas.
§ 2º A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por
suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente registrada na ata de eleição.
Art. 11. A Administração designará, dentre seus representantes, o presidente da
CIPA e os representantes dos servidores escolherão, dentre os titulares, o vice-presidente.
§ 1º Em caso de afastamento definitivo do presidente, a Administração indicará o
substituto em até 2 (dois) dias úteis.
§ 2º No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares
da representação dos servidores escolherão, dentre eles, o substituto, em 2 (dois)
dias úteis.
Art. 12. Serão indicados pelos membros da CIPA um secretário e seu substituto,
dentre os componentes ou não da comissão, sendo, neste último caso, necessária
a concordância da Administração.
Art. 13. A CIPA tem as seguintes atribuições:
I - Identificar os riscos do processo de trabalho e elaborar o mapa de riscos, com a
participação do maior número de servidores e com a assessoria da Chefia de Segurança do Trabalho do Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria Municipal
de Planejamento e Gestão;
II - elaborar plano de trabalho que possibilite a ação preventiva na solução de problemas de segurança e saúde no trabalho;
III - participar da implementação e do controle da qualidade das medidas de prevenção necessárias, bem como da avaliação das prioridades de ação nos locais de
trabalho;
IV - realizar, periodicamente, verificações nos ambientes e condições de trabalho,
visando a identificação de situações que venham a trazer riscos para a segurança
e saúde dos servidores;
V - realizar, a cada reunião, avaliação do cumprimento das metas fixadas em seu
plano de trabalho e discutir as situações de risco que foram identificadas;
VI - divulgar aos servidores informações relativas à segurança e saúde no trabalho;
VII - participar, com a Chefia de Segurança do Trabalho, das discussões promovidas
pela Administração para avaliar os impactos relacionados à segurança e saúde dos
trabalhadores, de alterações no ambiente e processo de trabalho.
VIII - requerer à Chefia de Segurança do Trabalho a paralisação de máquina ou
setor onde considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos servidores;
IX - colaborar no desenvolvimento e implementação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e outros relacionados à segurança e saúde no trabalho;
X - participar da política de aquisição, uso e manutenção de equipamentos de proteção individual (EPIS) e de equipamentos de proteção coletiva (EPC);
XI - divulgar e promover o cumprimento das normas regulamentadoras;
XII - participar, em conjunto com a Chefia de Medicina do Trabalho e Perícia Médica
e a Chefia de Segurança do Trabalho, da análise das causas das doenças e dos
acidentes de trabalho e propor medidas de solução dos problemas identificados;
XIII - requisitar à Administração e analisar as informações sobre questões que
tenham interferido na segurança e saúde dos servidores;
XIV - requisitar à Chefia de Segurança do Trabalho a relação dos acidentes de
trabalho ocorridos no período;
XV - promover, anualmente, em conjunto com a Administração, por meio da Chefia
de Segurança do Trabalho, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho - SIPAT;
XVI - participar, em conjunto com a Administração, em campanhas de prevenção
previstas no PCMSO;
XVII - decidir os pedidos de reconsideração de suas decisões.
Art. 14. A Administração deverá proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para
a realização das tarefas constantes do plano de trabalho e promover treinamento
para titulares e suplentes, contemplando os seguintes itens:
I - Estudo do ambiente, das condições de trabalho, bem como dos riscos originados
do processo produtivo;
II - metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças do trabalho;
III - noções sobre acidentes e doenças do trabalho decorrentes de exposição aos
riscos existentes no ambiente de trabalho;
IV - noções sobre a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - AIDS e medidas de
prevenção;
V - noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e
saúde no trabalho;
VI - princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de controle dos riscos;
VII - organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício de suas atribuições.
§ 1º O treinamento a que se refere o caput deste artigo terá carga horária de dezesseis horas, distribuídas em até quatro horas diárias, e será realizado durante o
expediente normal de trabalho.
§ 2º O referido treinamento será promovido pela Diretoria de Recursos Humanos,
através da Chefia de Segurança do Trabalho, em conjunto com profissionais de
outras Secretarias, de acordo com a especificidade do tema a ser desenvolvido.
§ 3º A Chefia imediata deverá priorizar a liberação do servidor, sempre que necessário, para a realização das tarefas da CIPA.
Art. 15. Compete a todos os servidores:
I - Participar da eleição de seus representantes;
II - colaborar com a gestão da CIPA;
III - indicar à CIPA, à Chefia de Segurança do Trabalho e à Administração as situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho;
IV - observar e aplicar, no ambiente de trabalho, as recomendações quanto à prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho.
Art. 16. Compete ao presidente da CIPA:

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 9.197
“Altera as disposições relativas à Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –
CIPA, no âmbito da Administração Direta do Município, e revoga os Decretos nºs.
8.591 e 8.655, de 2020.”
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 as disposições consubstanciadas na Lei Federal nº 6.514, de 22 de
dezembro de 1977, que trata das normas de segurança e de medicina do trabalho;
Considerando as recentes alterações estabelecidas na Portaria MTP nº 422 de 07
de outubro de 2021, do Ministério do Trabalho e Previdência, que aprovou a nova
redação da Norma Regulamentadora número 5 – NR-5, a qual estabelece os parâmetros e os requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
DECRETA:
Art. 1º A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA será constituída, no
âmbito da administração direta, de acordo com a Norma Regulamentadora - NR 5,
aprovada pela Portaria nº 422, de 07 de outubro de 2021, do Ministério do Trabalho
e Previdência.
Art. 2º A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA tem como objetivo
a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar
compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador.
Art. 3º A CIPA será composta por representantes da Administração e dos servidores, em conformidade com o Quadro I da NR-5, na forma abaixo discriminado:
COMPOSIÇÃO DA CIPA
Representantes da Administração

5 Titulares e 4 Suplentes

Representantes dos servidores

5 Titulares e 4 Suplente

Art. 4º Os representantes da Administração, titulares e suplentes, serão indicados
pela Diretoria de Recursos Humanos da Secretaria de Planejamento e Gestão e
designados por ato do Prefeito.
Art. 5º Os representantes dos servidores, titulares e suplentes, serão eleitos em
escrutínio secreto, no qual poderão participar os servidores efetivos interessados.
Parágrafo único. O mandato dos membros da CIPA será de 2 (dois) anos, permitida
uma reeleição, no caso dos representantes dos servidores, ou uma recondução no
caso dos representantes da Administração.
Art. 6º O processo eleitoral para constituição da CIPA será coordenado por uma
comissão formada pelos seguintes membros:
I - 1 (um) representante indicado pela Diretoria de Recursos Humanos, escolhido
entre servidores de quaisquer órgãos da Administração Direta;
II - 1 (um) representante da Chefia de Segurança do Trabalho;
III - 1 (um) representante indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena.
Art. 7º O processo eleitoral observará as seguintes condições:
I - Publicação e divulgação de edital em locais de fácil acesso e visualização, no
prazo mínimo de 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do mandato em curso;
II - período mínimo para a inscrição de 15 (quinze) dias;
III - inscrição e eleição individual;
IV - realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de
turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos trabalhadores;
V - voto secreto;
VI - faculdade de eleição por meio eletrônico.
§ 1º Na hipótese de haver participação inferior a cinquenta por cento dos servidores na votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá
prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos
já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de,
no mínimo, um terço dos servidores.
§ 2º Constatada a participação inferior a um terço dos servidores no segundo dia de
votação, não haverá a apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o
período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados
nos dias anteriores, a qual será considerada válida com a participação de qualquer
número de servidores.
Art. 8º São condições para concorrer no processo eleitoral:
I - Não ter sofrido pena disciplinar;
II - não exercer emprego ou função de natureza temporária.
§ 1º O servidor que desejar concorrer à eleição deverá inscrever-se individualmente
mediante o preenchimento de formulário próprio disponível no ato da inscrição.
§ 2º Será considerada nula a inscrição efetuada em desacordo com as normas
estabelecidas neste Decreto e no edital que vier a dispor sobre o processo eleitoral.
Art. 9º Assumirão a condição de membros titulares os candidatos mais votados,
observada a ordem de colocação, que também se aplicará aos membros suplentes.
§ 1º Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço público.
§ 2º Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e
apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em
caso de vacância de suplentes.
Art. 10. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de quatro reuniões ordinárias, sem justificativa.
1

Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022
I - Convocar os membros para as reuniões da CIPA;
II - coordenar as reuniões da CIPA, encaminhando à Chefia de Segurança do Trabalho as decisões da Comissão;
III - informar à Administração, por meio da Chefia de Segurança do Trabalho, sobre
os trabalhos da CIPA;
IV - coordenar e supervisionar as atividades do secretário da CIPA;
V - cuidar para que as CIPAS disponham de condições necessárias para o desenvolvimento de seus trabalhos ;
VI - coordenar e supervisionar as atividades da CIPA, zelando para que os objetivos
propostos sejam alcançados;
VII - promover, em conjunto com a Chefia de Segurança do Trabalho, o processo
eleitoral para constituição da nova CIPA, com antecedência de 60 (sessenta) dias
do término do mandato, coordenando a formação da Comissão Eleitoral conforme
indicado no artigo 6º deste decreto;
VIII - informar a Chefia imediata, com antecedência, sobre as convocações dos
membros para realização de atividades inerentes da CIPA, as quais serão ratificadas
por atestado referente às horas realizadas de comparecimento;
IX - delegar atribuições ao vice-presidente.
Art. 17. Cabe ao vice-presidente:
I - executar as atribuições que lhe forem delegadas;
II - substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários.
Art. 18. O secretário da CIPA terá por atribuição:
I - acompanhar as reuniões da CIPA, redigir e apresentar as atas para aprovação e
assinatura dos membros presentes;
II - preparar as correspondências;
III - outras que lhe forem conferidas;
Art. 19. A CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário preestabelecido.
§ 1º As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas durante o expediente normal
de trabalho.
§ 2º As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes com encaminhamento de cópias para todos os membros.
Art. 20. A CIPA realizará reuniões extraordinárias quando:
I - houver denúncia de situação de risco grave e iminente que determine aplicação
de medidas corretivas de emergência;
II - ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal;
III - houver solicitação expressa de uma das representações.
Art. 21. As decisões da CIPA serão, preferencialmente, tomadas por consenso.
§ 1º Não havendo consenso e frustradas as tentativas de negociação direta ou com
mediação será instalado processo de votação, registrando-se a ocorrência na ata
da reunião.
§ 2º Das decisões da CIPA caberá pedido de reconsideração, mediante requerimento justificado.
§ 3º O pedido de reconsideração será apresentado à CIPA, até a próxima reunião
ordinária, quando será analisado, devendo o presidente e o vice-presidente efetivar
os encaminhamentos necessários.
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela CIPA com base nas disposições
contidas na NR 5.
Art. 23. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 24. Revogam-se as disposições em contrário, em especial os Decretos nºs.
8.591, de 28 de janeiro de 2020, e 8.655, de 18 de maio de 2020.

o nível B-25, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, em conformidade com
o Requerimento s/n°, datado de 03.05.2022, com efeito retroativo a 29.06.2022.
Barbacena, 01 de agosto de 2022.
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 23.507 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao
servidor Francisco Eduardo de Almeida, Matrícula nº 2625/01, CPF nº 022.566.69874, no cargo de Agente Administrativo, nível C-29, conforme Parecer nº 425/2022,
exarado pela Consultoria Geral do Município - CGM, com efeito retroativo a
07.07.2022. Barbacena, 02 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.508 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao
servidor José Cláudio Garcia Pinheiro, Matrícula nº 2702/01, CPF nº 514.888.76649, no cargo de Motorista, nível C-25, conforme Parecer nº 429/2022, exarado pela
Consultoria Geral do Município - CGM, com efeito retroativo a 18.07.2022. Barbacena, 02 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.509 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003
c/c Art. 40 da CF de 1988, à servidora Luiza Bernadete Aparecida Rodrigues, Matrícula nº 5411/01, CPF nº 003.304.316-76, no cargo de Professora P-1, nível P-4-A,
conforme Parecer nº 426/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município - CGM,
com efeito retroativo a 08.07.2022. Barbacena, 02 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.510 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
ao servidor José Manoel Filho, Matrícula nº 2957/01, CPF nº 432.933.526-34, no
cargo de Atendente Administrativo, nível C-16, conforme Parecer nº 428/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município - CGM, com efeito retroativo a 08.07.2022.
Barbacena, 02 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.511 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do Art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005,
ao servidor Divino Luiz Gomes, Matrícula nº 5639/01, CPF nº 612.543.206-87, no
cargo de Guarda Civil Municipal GCM-1, nível C-29, conforme Parecer nº 427/2022,
exarado pela Consultoria Geral do Município - CGM, com efeito retroativo a
08.07.2022. Barbacena, 02 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.512 - CONCEDER aposentadoria por tempo de contribuição, com
proventos integrais, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, ao
servidor Francisco Dorneles da Costa, Matrícula nº 105, CPF nº 562.614.116-20, no
Cargo de Auxiliar de Escritório (Apostilado), nível C-26, conforme Parecer nº 081/
AE/2022, exarado pela Assessoria Executiva do Serviço de Água e Saneamento SAS, com efeito retroativo a 11.07.2022. Barbacena, 02 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.513 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º,
da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 7º da Lei Municipal nº 3.914/2005, à
servidora Isabel Cristina Milagres de Assis Sant’ana, Matrícula nº 7679/01, ocupante
do Cargo de Professora, nível P-4-A, conforme Parecer nº 250/2021, exarado pela
Consultoria Geral do Município às fls. 335/337 do Processo Funcional nº 4290/1997,
com efeito retroativo a 18.07.2022. Barbacena, 02 de agosto de 2022.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 04 de agosto de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 23.514 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º,
da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 7º da Lei Municipal nº 3.914/2005,
ao servidor Pedro Francisco Pereira do Vale, Matrícula nº 2875/01, ocupante do
Cargo de Encarregado, nível B-28, conforme Parecer nº 250/2021, exarado pela
Consultoria Geral do Município às fls. 347/349 do Processo Funcional nº 2398/1988,
com efeito retroativo a 18.07.2022.Barbacena, 03 de agosto de 2022.

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:

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 Federal
nº 8.666, de 1993, e no Decreto Municipal nº 8.566, de 2019; e na forma do artigo
26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.502 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º,
da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 7º da Lei Municipal nº 3.914/2005,
à servidora Sandra Aparecida Chaves, Matrícula nº 5603/01, ocupante do Cargo de
Professora, nível P-4-A, conforme Parecer nº 250/2021, exarado pela Consultoria
Geral do Município às fls. 246/249 do Processo Funcional nº 3851/1997, com efeito
retroativo a 25.10.2020. Barbacena, 01 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 23.515 - 1 – REVOGAR as designações contidas na Portaria nº.
21.418, de 19.12.2019; 2 - DESIGNAR para compor a Comissão Setorial de Recebimento de Materiais e equipamentos junto à Secretaria de Planejamento e Gestão,
os servidores: TITULARES: . Peterson Gonçalves de Lima – Presidente, . Josiane dos
Santos, . Alexsandra Aparecida Rodrigues Luna. SUPLENTES: . Jorge Luiz Ribeiro
Mendes, . Maria Gabriela Campos da Silva, . Denner de Souza Martins. 3 – ESTABELECER que a competência da Comissão de que trata esta Portaria incide sobre o
recebimento definitivo de materiais e equipamentos de qualquer natureza nas compras da Administração Direta, excetuados os bens materiais adquiridos para atender
a necessidades específicas das Secretarias de Obras Públicas, de Saúde Pública e de
Educação, Desporto e Cultura. 4 – DISPOR que a presente Portaria entra em vigor
a partir desta data. Barbacena, 04 de agosto de 2022.

PORTARIA Nº 23.503 - CONCEDER Abono Permanência, nos termos do art. 2º, § 5º,
da Emenda Constitucional nº 41/2003 c/c art. 7º da Lei Municipal nº 3.914/2005,
à servidora Adilma Aparecida Turchetti Pires, Matrícula nº 4081/01, ocupante do
Cargo de Atendente Administrativa, nível C-16, conforme Parecer nº 250/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município às fls. 293/295 do Processo Funcional nº
3197/1994, com efeito retroativo a 21.07.2022. Barbacena, 01 de agosto de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício 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 Parecer nº 397/2022, exarado pela Consultoria Geral do Município,
às fls. 66/67, do Processo Funcional nº 6752/2012; RESOLVE:

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 23.504 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor Pablo Nascimento Amaral, ocupante do Cargo Público de Guarda Civil Municipal GCM-1, para

PORTARIA Nº 23.516 - 1 – REVOGAR a designação de Eliza Maria Firmino, Rosária
2

Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022
Aparecida Dias Eugênio Resende e Enderson Nascimento Ferreira para compor a
Comissão Especial instituída pela Portaria nº 22.666, de 23.04.2021.2 – DISPOR
que a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 05
de agosto de 2022.

ORTOPÉDICOS LTDA – EPP, CNPJ 20.344.116/0001-55, lote: 100, no valor total
de R$3.340,80 (três mil e trezentos e quarenta reais e oitenta centavos). DENTAL
HIGIX PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ
26.240.632/0001-16, lotes: 32, 47, 60, 82 e 85, no valor total de R$6.575,00 (seis
mil e quinhentos e setenta e cinco reais). TATA COM. DE EQUIP. PARA SAÚDE,
ODONTO MÉDICO LTDA ME, CNPJ 11.088.993/0001-11, lote: 1, no valor total de
R$3.450,00 (três mil e quatrocentos e cinquenta reais). NOSSA DENTAL PRODUTOS
ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ 12.095.582/0001-16, lotes: 96 e 105, no valor total
de R$13.365,00 (treze mil e trezentos e sessenta e cinco reais). DISTRIBUIDORA
ÁGUA BOA LTDA, CNPJ 44.223.526/0001-06, lotes: 7, 24, 64, 66, 104 e 107, no
valor total de R$26.097,88 (vinte e seis mil e noventa e sete reais e oitenta e oito
centavos). DENTAL SÃO CRISTÓVÃO, CNPJ 02.059.560/0001-47, lotes: 69, 70, 75,
77, 78, 97, 108 e 109, no valor total de R$25.239,00 (vinte e cinco mil e duzentos
e trinta e nove reais). Homologado em 02/08/2022. Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.

PORTARIA Nº 23.517 - 1 – REVOGAR a designação de Enderson Nascimento Ferreira, Fernando Eiterer Souza e Túlio José Fiorino para compor a Comissão Especial
instituída pela Portaria nº 22.822, de 18.08.2021.2 – DISPOR que a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 05 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.518 - 1 – REVOGAR a designação de Maria Carolina Marçal de
Souza, Mariana de São Julião Santos, Maria Auxiliadora de Jesus Souza Discacciatti
e Rosária Aparecida Dias Eugênio Resende para compor a Comissão Especial instituída pela Portaria nº 22.831, de 25.08.2021.2 – DISPOR que a presente Portaria
entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 05 de agosto de 2022.
PORTARIA Nº 23.519 - 1 – REVOGAR a designação de Ito Costa de Azevedo e Paulo
Roberto Mendes da Silva para compor a Comissão Especial instituída pela Portaria
nº 23.084, de 21.01.2022.2 – DISPOR que a presente Portaria entra em vigor na
data de sua publicação. Barbacena, 05 de agosto de 2022.

SAS – HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº 027/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº
016/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios com o objetivo de incrementar o café oferecido aos servidores
do Serviço de Água e Saneamento de Barbacena - SAS. Vencedor dos lotes pelos
valores unitários descritos: ALEXANDRE H M CHAMONE COMÉRCIO - EPP, inscrita
no CNPJ sob o nº 15.407.876/0001-24, lotes: 02 R$15,40; 03 R$7,38; 04 R$7,68;
05 R$7,68; 06 R$7,38 e 07 R$8,28. Homologação: 02/08/2022. Daniel Salgarello –
Diretor Geral do SAS.

PORTARIA Nº 23.520 - 1 – REVOGAR a designação de Cíntia Regina de Oliveira,
Ito Costa de Azevedo e Pedro Pereira Bitarães, para compor a Comissão Especial
instituída pela Portaria nº 23.246, de 30.03.2022. 2 - DESIGNAR os servidores
Bruna Silva de Oliveira e William Braz de Campos para compor a Comissão Especial
instituída pela Portaria nº 23.246/2022, destinada à localização, avaliação, encaminhamento/destinação ou baixa de lançados no sistema BETHA – Centro de custo
2649. 3 – DISPOR que a presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 05 de agosto de 2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 001/2022 - Partes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, atravésda Secretaria Municipal
de Assistência Social - SEMAS e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Barbacena - CNPJ: 17.084.062/0001-21. Objeto: O presente Termo Aditivo tem por
objeto atualizar o plano de trabalho previsto na “Cláusula Terceira do instrumento
originário (fls. 69/74). Data de assinatura: 29 de julho de 2022. Assinam: Pelo
Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal,
e Daniel Martins de Mello Neto, Secretário Municipal de Assistência Social e pela
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena, Luiz Antônio de Souza
Monteiro.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretária: Tatiana Filardi de Campos

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº 078/2022.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP. Contratada: PIOTOR CONSTRUÇÕES EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 43.109.678/0001-10. Processo
Licitatório nº 004/2022 – Pregão Eletrônico nº 001/2022. Objeto: Constitui objeto
do presente contrato aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)
graduação “C”, com fornecimento de material, incluindo transporte, pintura de ligação, aplicação, compactação tudo obedecendo às normas técnicas da ABNT, que
será utilizado em pavimentação, capeamento, recapeamento, recuperação, construção de quebra-molas e passagens elevadas e manutenção corretiva em vias do
Município, conforme condições e especificações contidas no Edital. Valor total: R$
1.867.500,00 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais). Data
de assinatura: 07/07/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Giovanni Anderson
de Souza Cristo (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP) e Jaciara Regina
Almeida Baptista Safar (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Roberto
Pompeu Canton, Chefe de Obras Públicas da Semop.

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

ERRATA
Extrato de Retificação de Extrato de Ratificação - Processo nº 025/2022, Inexigibilidade nº 002/2022. Na publicação no e-DOB do Município de Barbacena do dia
21 de julho de 2022, ONDE SE LÊ: “no valor total estimado de R$ 8.005.468,80
(oito milhões cinco mil quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos).”;
LEIA-SE: “no valor total estimado de R$ 4.604.017,12 (quatro milhões seiscentos
e quatro mil, dezessete reais e doze centavos).” – mantendo-se os demais termos.

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS
Ata de Registro de Preços nº 013/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor: BAUMINAS QUÍMICA LTDA, CNPJ nº 19.525.278/000372. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem:
Processo n° 006/2022- Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor (a):Consuelo Mrad
Marteleto. Valor estimado: R$ 954.200,00 (novecentos e cinquenta e quatro mil e
duzentos reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 08 de julho de 2022.

EXTRATO DE CONVÊNIO
EXTRATO DE CONVÊNIO - Partes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/000109 e o Tribunal Regional do Trabalho – TRT - CNPJ: 01.298.583/0001-41.Objeto:
O presente convênio tem por objeto a cessão de servidores, ocupantes de cargo
efetivo do Quadro de Pessoal do Município de Barbacena para prestação de serviços
em unidades da Justiça do Trabalho da Terceira Região, mediante requisição do
convenente. Vigência: 60 meses contados a partir da data da assinatura. Data de
assinatura: 04 de agosto de 2022.Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos
Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal e pelo Tribunal Regional do Trabalho, Carlos Athayde Valadares Viegas.

Ata de Registro de Preços nº 014/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor: INNOVATIVE WATER CARE IND. E COM. DE PRODUTOS
QUÍMICOS BRASIL LTDA, CNPJ nº 43.677.178/0001-84. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água
e material para análises microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022 - Pregão
Eletrônico nº 007/2022 . Gestor (a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$
1.550.000,00 (um milhão quinhentos e cinquenta mil reais). Vigência: 12 (doze)
meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 12 de julho de 2022.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES
PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO Nº
085/2022 - PE Nº 051/2022 – Objeto: Registro de Preços para futura e eventual
aquisição de materiais de consumo para assistência odontológica clínica, usados
nos atendimentos de todas as unidades assistenciais da Secretaria Municipal de
Saúde de Barbacena. Empresas vencedoras: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI-ME, CPNPJ 15.250.965/0001-00, lotes: 27 e 28, no valor total
de R$12.700,00 (doze mil e setecentos reais). DUARTE DENTAL EIRELI, CNPJ
65.122.590/0001-70, lotes: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 67, 68, 71, 72,
73, 74, 76, 79, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 98, 99, 101, 102, 106,
110 e 111, no valor total de R$221.957,50 (duzentos e vinte e um mil e novecentos
e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos). NEVALLI ARTIGOS MÉDICOS E

Ata de Registro de Preços nº 015/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor: MIIKA NACIONAL LTDA, CNPJ nº 04.440.706/0001-25.
Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem:
Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor (a):Consuelo Mrad
Marteleto. Valor estimado: R$ 167.800,00 (cento e sessenta e sete mil e oitocentos
reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 12
de julho de 2022.
Ata de Registro de Preços nº 016/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água
e Saneamento. Fornecedor:GR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMI-
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COS S.A, CNPJ nº 03.157.268/0003-91. Objeto: o registro de preços para futura
e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material
para análises microbiológicas. Origem: Processo n°006/2022 - Pregão Eletrônico
nº 007/2022. Gestor (a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 63.920,00
(sessenta e três mil novecentos e vinte reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar
da assinatura. Data da Assinatura: 07 de julho de 2022.

do Campestre II, Pombal, Pinheiro Grosso - Cascalheira, Pinheiro Grosso - da Mata,
Pinheiro Grosso -Boanerges I – Escola Ponto Chic I, Ponto Chic 2, Faria, Colônia
Rodrigo Silva - Nossa Senhora de Lourdes, Padre Brito, Ponte do Cosme, Torres,
Estação Elevatória de Esgoto Laurita Gava, bem como fazer a energização da
casa de comando Estação Compacta de Tratamento de Água Bruta - ETA- no Distrito de Senhora das Dores. Origem: Processo nº 016/2022 – Pregão Eletrônico nº
010/2022. Gestor (a):Agnaldo Antônio Geraldo. Valor estimado:R$ 24.350,00 (vinte
e quatro mil trezentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da
assinatura. Data da Assinatura: 20 de julho de 2022.

Ata de Registro de Preços nº 017/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de
Água e Saneamento. Fornecedor: INDÚSTRIA QUÍMICA MASCIA LTDA, CNPJ nº
87.822.110/0001-17. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição
de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor (a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco
mil reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura:
07 de julho de 2022.

Contrato Administrativo nº 041/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:PSC TERRAPLENAGEM CEOLIN BRITO LTDA, CNPJnº
10.323.754/0001-36. Objeto: aquisição de materiais de construção para construção
e manutenção das redes de água e esgoto e manutenção predial do SAS – SERVIÇO
DE ÁGUA E SANEAMENTO. Origem: Processo nº 031/2021– Pregão Eletrônico nº
030/2021. Gestor (a): Waldecy da Silva Machado. Valor estimado: R$ 112.457,50
(cento e doze mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 25 de julho
de 2022.

Ata de Registro de Preços nº 018/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de
Água e Saneamento. Fornecedor: QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº
13.224.500/0001-59. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição
de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor
(a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 55.350,00 (cinquenta e cinco mil
trezentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura.
Data da Assinatura: 08 de julho de 2022.

Contrato nº: 5007826516/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.981.180/0001-16. Objeto: o estabelecimento das condições, procedimentos,
direitos e obrigações das partes que regularão o fornecimento de energia elétrica
regulada pela CEMIG D ao consumidor, para atender à sua unidade, localizada no
Rio das Mortes, 9999, Bairro Area Rural, Município de Barbacena, Estado de Minas
Gerais. Origem: Processo nº 025/2022– Inexigibilidade nº 002/2022. Valor estimado:R$ 3.610.203,24 (Três milhões, seiscentos e dez mil, duzentos e três reais, vinte
e quatro centavos). Vigência: 12 (doze) meses que se iniciará com o fornecimento
de energia, com início do suprimento em 01 de julho de 2022. Data da Assinatura:
05 de agosto de 2022.

Ata de Registro de Preços nº 019/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor: LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 55.956.510/0001-29. Objeto: o registro de preços para futura
e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material
para análises microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico
nº 007/2022. Gestor (a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 142.730,63
(cento e quarenta e dois mil setecentos e trinta reais e sessenta e três centavos).
Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 07 de julho
de 2022.

Contrato: 5007826516/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor:CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.981.180/0001-16. Objeto: o estabelecimento das condições, procedimentos,
direitos e obrigações das partes que regularão a conexão das instalações da unidade de consumo do acessanteao sistema de distribuição operado pela CEMIG D
e o uso desse sistema de distribuição pelo acessante em sua unidade, no Rio das
Mortes, 9999, Bairro Area Rural, situada no Município de Barbacena, Estado de
Minas Gerais. Origem: Processo nº 025/2022– Inexigibilidade nº 002/2022. Valor
estimado:R$ 271.735,73 (duzentos e setenta e um mil, setecentos trinta e cinco
reais, setenta e três centavos). Vigência: 12 (doze) meses que se iniciará com o uso
do sistema de distribuição, início do uso em 01 de julho de 2022. Data da Assinatura: 05 de agosto de 2022.

Ata de Registro de Preços nº 020/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:DF TECNO-CIENTÍFICA LTDA, CNPJ nº 10.476.350/000182. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem:
Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor (a):Consuelo Mrad
Marteleto. Valor estimado: R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 08 de julho de
2022.
Ata de Registro de Preços nº 021/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor: BIO E QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº
08.467.485/0001-30. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição
de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor
(a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 20.500,00 (vinte mil e quinhentos
reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 08
de julho de 2022.

Contrato nº: 5000085756/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.981.180/0001-16. Objeto: o estabelecimento das condições, procedimentos,
direitos e obrigações das partes que regularão o fornecimento de energia elétrica
regulada pela CEMIG D ao consumidor, para atender à sua unidade, localizada na
RD BR 040 KM 702,89, Bairro Distrito Galego, Município de Barbacena, Estado de
Minas Gerais. Origem: Processo nº 025/2022– Inexigibilidade nº 002/2022. Valor
estimado: R$ 671.532,68 (seiscentos setenta e um mil, quinhentos trinta e dois reais, sessenta e oito centavos). Vigência: 12 (doze) meses, com início do suprimento
em 01 de julho de 2022. Data da Assinatura: 05 de agosto de 2022.

Ata de Registro de Preços nº 022/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
nº 01.591.897/0001-38. Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material para análises microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022- Pregão Eletrônico nº 007/2022. Gestor
(a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 143.720,00 (cento e quarenta e
três mil setecentos e vinte reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da assinatura. Data da Assinatura: 08 de julho de 2022.

Contrato: 5000085756/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Fornecedor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
06.981.180/0001-16. Objeto: o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das partes que regularão a conexão das instalações da unidade
de consumo do acessante ao sistema de distribuição operado pela CEMIG D e o
uso desse sistema de distribuição pelo acessante em sua unidade, na RD BR 040
KM 702,89, Bairro Distrito Galego, situada no Município de Barbacena, Estado de
Minas Gerais. Origem: Processo nº 025/2022– Inexigibilidade nº 002/2022. Valor
estimado: R$ 50.545,47 (cinquenta mil, quinhentos quarenta e cinco reais, quarenta e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses que se iniciará com o uso do
sistema de distribuição, início do uso em 01 de julho de 2022. Data da Assinatura:
05 de agosto de 2022.

Ata de Registro de Preços nº 023/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água
e Saneamento. Fornecedor:DIOXSAN ESPECIALIDADES QUÍMICAS LTDA – EPP,
CNPJ nº 17.370.546/0001-37. Objeto: o registro de preços para futura e eventual
aquisição de produtos químicos para tratamento de água e material para análises
microbiológicas. Origem: Processo n° 006/2022 - Pregão Eletrônico nº 007/2022.
Gestor (a):Consuelo Mrad Marteleto. Valor estimado: R$ 51.659,00 (cinquenta e um
mil seiscentos e cinquenta e nove reais). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da
assinatura. Data da Assinatura: 08 de julho de 2022.

EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS

EXTRATO DE CONTRATOS

2° Termo Aditivo á Ata de Registro de Preços n° 056/SAS/2021. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratado (a): PANIFICADORA LAGUARDIA
LTDA - ME,CNPJ nº 17.367.467/0001-77. Objeto: a revisão de preços da ARP n°
056/SAS/2021, conforme determinação da Lei 8.666/93 em seu art. 65, II, “d”,
aplicando-se para o Item 02 o índice de 83,82%, passando para R$ 1,25 (um real e
vinte e cinco centavos), com vigência a partir de 12/07/2022. Data da Assinatura:
19 de julho de 2022.

Contrato Administrativo nº 039/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água
e Saneamento. Fornecedor:JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA – ME, CNPJ nº
38.749.123/0001-00. Objeto: aquisição de recargas de gás oxigênio e acetileno a
serem utilizados em serviços de corte e solda na oficina do SAS. Origem: Processo
nº 017/2021 – Pregão Eletrônico nº 016/2021. Gestor (a): José Diogo Mendes.
Valor estimado: R$ 1.228,24 (mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e quatro
centavos). Vigência: 12 (doze) meses, a contar da última assinatura. Data da Assinatura: 08 de julho de 2022.

5° Termo Aditivo ao Contrato n° 017/SAS/2019. Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. Contratado (a): DANIEL FELIPE DIAS, CNPJ nº 32.707.798/000100. Objeto: o reajuste do valor do Contrato nº 017/SAS/2019, aplicando-se o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA acumulado em 11,886730% em
junho/2022, com vigência a partir de 11/07/2022. Data da Assinatura:29 de julho
de 2022.

Contrato Administrativo nº 040/SAS/2022. Contratante: SAS - Serviço de Água e
Saneamento. Fornecedor:LÉO BATISTA DE ARAUJO ME, CNPJ nº 01.539.810/000183. Objeto: aquisição de padrões para energizar o poço do Jacó, o poço do Parque
de Exposições de Barbacena, fazer a adequação do padrão de entrada dos poços
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ATAS

1° Termo Aditivo ao Contrato n° 025/SAS/2021. Contratante: Serviço de Água e
Saneamento – SAS. Contratado (a): JOSÉ FRANCISCO DE OLIVEIRA – ME, CNPJ nº
38.749.123/0001-00. Objeto: a revisão dos valores registrados na Ata de Registro
de Preços nº 025/SAS/2021, nos itens 01 e 02, com vistas ao restabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se para os itens o percentual de revisão
de 40% (quarenta por cento), passando o item 01 para R$ 401,32 (quatrocentos
e um reais e trinta e dois centavos)e o item 02 para R$ 106,40 (cento e seis reais
e quarenta centavos), devendo a revisão viger a partir de 29/06/2022. Data da
Assinatura: 07 de julho de 2022.

ATA DE AUDIÊNCIA PÚBLICA

06/06/2022 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2022

EXTRATO DE RESCISÕES

Ao sexto dia do mês de junho de dois mil e vinte e dois, ás quinze horas e trinta minutos, no plenário
da Câmara Municipal de Barbacena sob a Presidência do Vereador Nilton Cézar de Almeida –
Atendendo ao disposto no § 4º do Artigo 9º da Lei Complementar nº. 101/100, como fundamentação
legal, foi realizada a Audiência Pública para apresentação dos Resultados do Primeiro Quadrimestre do
Exercício de 2022, Acumulado do Exercício dosPoderes Executivo e Legislativo de Barbacena – MG. O
Sr. Vereador Nilton César de Almeida - Presidente da Câmara Municipal, declarou aberta esta Reunião.
A seguir, convidou para comporem a Mesa dos Trabalhos, Sr. João Paulo Toni - Secretário Municipal de
Fazenda de Barbacena e a Sra. Vanessa - Servidora da Controladoria Interna da Câmara Municipal de
Barbacena.
Com a palavra Vanessa disse em sequencia, que atendendo ao disposto no § 4 do art. 9º da Lei
Complementar nº. 101/2000, estamos realizando a audiência pública do 1º quadrimestre do exercício
de 2022. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente em que se
previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o
cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições.
Esclarecemos que cumprimos os limites com gastos de pessoal em relação EC- 25/00, o percentual
aplicado foi de 61.95%. Todos os relatórios que demonstram as despesas realizadas por esta Câmara
no 1º quadrimestre estão à disposição de todos para conhecimento e verificação. Orçamento Lei nº.
5.132 de 24/12/2021 no valor de R$ 11.355.561,36. Repasse do Executivo de janeiro á abril de 2022
no valor de R$ 3.785.187,12. Saldo bancário em 30/04/2022 no valor de R$ 860.585.92. Parâmetro
para gasto com pessoal - Emenda Constitucional 25/00 (limite de 70%) - Período de janeiro á abril de
2022 - Gasto com folha de pagamento R$ 2.345.705,40. Repasse de numerário do Executivo de R$
3.785.187,12 - Percentual aplicado de 61,95%. Despesas com verba de gabinete - janeiro á abril de
2022 R$ 61.170,47. Despesas com diárias de viagem de janeiro á abril de 2022 - Vereadores R$
24.705,11 - Servidores R$ 11.603,40.

Contratante: SAS- Serviço de Água e Saneamento. Contratada: ALTBIT INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA , CNPJ nº 01.427.687/0001-09. Objeto: rescisão unilateral do Contrato 007/SAS/2022.A rescisão do Contrato em questão opera-se com fundamento nos fatos e informações registradas no Processo de Gestão
– Contrato 007/SAS/2022, Processo nº 011/2022, Dispensa Licitatória nº 001/2022.
Além dos fundamentos processuais citados no item precedente, a rescisão contratual ora operada funda-se na autorização constante do art. 77 da Lei nº 8.666/93.
Dar-se-á por finalizado o Contrato em 22 de julho de 2022. Origem: Processo de
Gestão – Contrato 007/SAS/2022 - Processo nº 011/2022, Dispensa nº 001/2022.
Data da assinatura: 04 de julho de 2022.

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Termo de Autorização Onerosa de Uso de Área Pública nº 001/SAS/2022. Cedente: SAS - Serviço de Água e Saneamento. Cessionário: VERO S.A, CNPJ n°
31.748.174/0001-60. Objeto:o uso especial e remunerado, pela CESSIONÁRIA, de
uma área de propriedade da CEDENTE, medindo 0,50m² (zero vírgula cinquenta
metros quadrados), no seguinte local: Estação de Tratamento de Água de Correia
de Almeida – ETA III. Vigência: 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura.
Data da Assinatura: 20 de julho de 2022.

O Sr Presidente informou que todos os documentos financeiros e contábeis estão a disposição de
todos, assim como toda a movimentação está no site e publicado nos órgãos de transparência.
O Sr. Presidente passou a palavra ao Sr. João Paulo Toni - Secretário Municipal de Fazenda de
Barbacena.
O Sr. Secretario pediu desculpas ao não poder realizar a audiência no dia 31/05, pois estava afastado
por motivos de saúde. Apresentando os gastos com pessoal, mostraremos um comparativo de 2021
ao mesmo período de 2022. Em 2021 tínhamos 37,31% e chegando em 2022 aos 45,64%. Divida
Consolidada - R$ 35.675.078,45 em 2021 - R$ 34.343.900,63. Divida Consolidada liquida R$ 132.034.732,94 em 2021, R$ - 193.021.792,42 em 2022. Aplicação do índice constitucional da
Educação - percentual aplicado de 20.29% sendo necessário a aplicação de 25%. Gastos aplicados a
saúde no percentual de 11.72% sendo necessário a aplicação de 15%. Com relação a receita
orçamentaria tinha-se a previsão orçada de R$ 445.078.257,50 já realizaram R$ 176.926.402,89
faltando R$ -268.151.854,61. Destacou que as transferências correntes são extremamente

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, II C/C ART. 62,
AMBOS DA LEI Nº 8.666/93)
Mês

Nº

Objeto

Data

Fornecedor

37/2022 Aquisição de impermeabilizante líquido e de argamassa 06/07/2022 ADM IMPERMEABILIZAÇÕES
grauteauto-nivelante para reparo no decantador da
LTDA
Estação de Tratamento de Água II.

JULHO

38/2022

Aquisição de tomada fêmea 30R, 30A, 125V a ser
instalada no Setor de Informática.

39/2022

Contratação de empresa para a prestação de serviço
de instalação e suporte de sistema antivírus em 70
microcomputadores pelo período de 12 meses.

40/2022

Serviço de cópia de chave para cadeados 35 mm,
utilizados nos poços e reservatórios que foram
cercados devido a exigência da ARISB.

08/07/2022

GRS INFORMÁTICA EIRELI

11/07/2022 HEAD SYSTEMS SOLUÇÕES
EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO LTDA - ME

Valor Total
R$ 276,00

R$ 634,00
R$ 16.380,00

22/07/2022

JOSE AUGUSTO POSSAS
(CHAVEIRO CENTRAL)

R$ 504,00

41/2022 Aquisição de caixas de ferramentas para os servidores
que trabalham na Divisão de Manutenção e
Abastecimento.

27/07/2022

VALMIR DIAS

R$ 938,40

42/2022

28/07/2022

CAMPOS E NOVAES
COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA

R$ 1.152,00

Aquisição e instalação de portas de divisórias e
fechaduras com cópias de chaves para diversos
setores do SAS.

significativas no orçamento, que são transferências do FUNDE, e FPM, composto a maior parte das
arrecadações. Execução de impostos, taxas e contribuições de melhoria orçadas em R$ 73.669.355,66,
arrecadados R$ 28.871.889,31, faltando R$ -44.797.466,25. Orçamentária total R$ 454.304.665,07
empenhada R$ 202.177.908,84 diferença de R$ - 252.126.756,23. O Sr Secretario disse que faltaram
informações no gráfico, mencionou que irá corrigir e enviar a Casa. Receitas do SIMPAS previstas em
R$ 27.853.000,00 sendo realizada R$ 6.653.409,66 a realizar R$ -21.199.590,34. Despesas SIMPAS
atualizada R$ 76.188.000,00 sendo empenhadas R$ 26.883.100,116 faltando a serem empenhadas
R$ 49.304.899,84. Despesa empenhada maior que a receita realizada R$ 20.325.508,16 sendo
aportado pelo Executivo R$ 13.937.733,32. O Sr. Secretario mencionou que ira corrigir os anos dos
repasses concedidos. Restos a pagar processados subtotal de R$ 4.804.486,94 pagamentos feitos no
valor de R$ 1.291.775,07 faltando R$ 3.512.711,87. Divida fundada interna de R$ 35.675.078,45 para
R$ 34.459.836,72. Finalizou sua fala, se disponibilizando á prestar quaisquer esclarecimentos em
relação aos dados da audiência publica.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

O Sr. Presidente perguntou ao Secretário se o valor de 86.568.763,14 seria o valor referente a impostos
nesse período.
O Secretário responde que sim exatamente, sendo totalizado o repasse de 12 meses.

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

O Vereador Professor Filipe perguntou ao Secretário se há alguma programação ou planejamento
quanto ao passivo de 2021 de R$ 13.600.000,00 aproximadamente da área da Educação.
O Sr. Secretário respondeu que estão trabalhando para ser aplicado da melhor maneira tal recurso,
mencionou que antes de chegar a reunião estava reunidos afim de traçar os últimos processos, disse
também que existe um recurso de R$ 25.000.000,00 a ser aplicado pois além dos anos de 2020/2021
existem ainda o recurso do ano de 2022.

Diretor: Fábio Russo Guimarães

EXTRATO DE PORTARIA
O DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR – SIMPAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
em vigor, em especial o art. 5º da Lei Municipal nº 4.976/2019; RESOLVE:

O Vereador Professor Filipe disse que não houve lançamento do último bimestre 2021 no SIOPE,
perguntou ao Sr. Secretário se ele tem esses dados e caso tenha se pode disponibilizar.
O Sr. Secretário respondeu que tem os dados e encaminhará posteriormente. Justificou que o SIOPE
trava o ente de enviar as informações caso não tenha se cumprido os 25% mínimos, mencionou que o
SIOPE está se adequando a legislação para permitir a entrada de uma maneira diferente dentro do
sistema.

PORTARIA Nº 15/2022 - CONCEDER pensão por morte em cota parte de 100%
(cem por cento) com efeito retroativo à data do óbito à beneficiária Gabriela de
Souza Andrade, CPF nº 020.883.356-09, filha menor do ex-servidor Luiz Fernando
de Souza Andrade, aposentado, falecido em 11/07/2022, CPF nº 410.719.726-34,
matrícula 26.900, nos termos do art. 40, § 7º, I, da Constituição Federal de 1988,
com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, e art. 229, II, a, da Lei
Municipal nº 3.245/1995, conforme o Parecer nº 434/2022 exarado pela Consultoria
Geral do Município de Barbacena. Barbacena, 05 de agosto de 2022. Fábio Russo
Guimarães - Diretor do SIMPAS.

O Sr. Presidente questionou ao Secretário se os 13.937.733,32 que são repassados ao SIMPAS sai
exclusivamente da arrecadação das taxas e impostos referente ao município.
O Sr. Secretário respondeu que não necessariamente, pode ser utilizado o que se chamam de Fonte
100, não sendo somente impostos e taxas, podendo ser utilizado as transferências que são do FPM por
exemplo.
O Sr. Presidente perguntou ao Secretário em qual setor entraria a arrecadação do SAS na prestação de
contas.
O Sr. Secretário mencionou que a arrecadação do SAS entra em serviços.
O vereador Odair Ferreira perguntou ao Sr. Secretário sobre a arrecadação anual do SAS, estando no
orçamento anual em R$ 42.000.000,00.
O Sr. Secretário respondeu que pode verificar o que aconteceu, estando demostrado na tabela o valor
de R$ 39.480.858,04.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Avenida Governador Benedito Valadares, 181 - Padre Cunha – CEP: 36.202-328 – Barbacena – MG.
Tel.: (32) 3339-6800 – Fax: (32) 3339-6805
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O Sr. Presidente mencionou que na ultima Audiência Pública questionou a respeito da arrecadação,
despesas e dos recursos que o SAS tem em caixa, reiterou que seria interessante que o SAS fizesse uma
prestação de contas aparte, para que se possa ter uma leitura mais aprofundada da saúde financeira
do SAS.
O Sr. Secretário disse que se lembra de conversar sobre esse assunto em outro momento, mencionou
que a dificuldade se dá diante do SAS ter autonomia administrativa e financeira, sendo que é informado
o consolidado, explicou que nem como Fazendo há acesso fora de Requerimentos, reiterou que ainda
sim acha interessante que se tenha uma conversa afim de eles participem também.
O Sr. Presidente disse que fará um comunicado oficial tando para o Exmo. Prefeito quanto para o SAS,
afim que se que possa interagir junto com a Secretária de finanças. O Sr. Presidente perguntou ao Sr.

O Vereador Zezinho Andrada diz ser preocupante que se inicie o ano abaixo do mínimo ainda que possa
recuperar ao longo do ano o serviço de saúde é diário, sendo o ideal que se tivesse os 15% ao longo do
ano inteiro.
O Sr. Secretário disse que quando se faz o planejamento orçamentário, conta-se por exemplo com o
13º salario compondo ao final do ano, se for feito ele já com 15% no final do ano se aplica mais, sendo
um planejamento de governo, mantendo-se entre 16/17%.
O Vereador Zezinho Andrada mencionou que em 4 meses o município já empenhou 45% do valor que
tem para empenhar no ano todo, sendo essa tendencia conflitante, mantendo a proporcionalidade a
tendencia será de deficit.
O Sr. Secretário disse que não entende dessa maneira, porque a despesa que é empanhada no primeiro
quadrimestre ela serve para o ano todo, naturalmente as despesas são maiores no começo do ano,
sendo liquidadas ao longo do ano.
O Sr. Presidente mencionou que na ultima Audiência Pública questionou
a respeito
da arrecadação,
Lei
Delegada
n° 54,
despesas e dos recursos que o SAS tem em caixa, reiterou que seria interessante que o SAS fizesse uma
prestação de contas aparte, para que se possa ter uma leitura mais aprofundada da saúde financeira
do SAS.
O Sr. Secretário disse que se lembra de conversar sobre esse assunto em outro momento, mencionou
que a dificuldade se dá diante do SAS ter autonomia administrativa e financeira, sendo que é informado
o consolidado, explicou que nem como Fazendo há acesso fora de Requerimentos, reiterou que ainda
sim acha interessante que se tenha uma conversa afim de eles participem também.

O Vereador Odair Ferreira perguntou ao Sr. Secretário qual é o valor da folha de pagamento dos

de 13 de maio de 2013
servidores de Barbacena.

O Sr. Secretário respondeu que preciso apurar, mas é algo entorno de R$ 17.000.000,00 á

18.000.000,00.
BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DER$AGOSTO
DE 2022

O Vereador Odair Ferreira mencionou que a folha de pagamento saiu de R$ 12.000.000,00 e foi para
R$ 17.000.000,00, disse também que a arrecadação aumentou nos 2 primeiros bimestres, perguntou
ao Sr. Secretário o que representaria o percentual de 45,64%.
O Sr. Secretário fez a diferenciação quanto ao reajuste desse ano de 10,06% será impactado ao longo
do ano.
O Sr. Secretário mencionou que o orçamento para este ano foi mais conservador, porque ainda se
esperava um resquício de economia baixa pós pandemia ou durante, o que não se consolidou pois
arrecadou-se mais que o previsto.

O Sr. Presidente disse que fará um comunicado oficial tando para o Exmo. Prefeito quanto para o SAS,
afim que se que possa interagir junto com a Secretária de finanças. O Sr. Presidente perguntou ao Sr.
Secretário em qual informativo/ planilha se encontra os dados referentes a convênios com terceiro
setor feitos pelo SEMAS.
O Sr. Secretário informou dentro do relatório da Audiência não há essa informação especifica, porque
o gasto/despesa realizada, estará dentro da despesa empenhada, mencionou que a maneira que se
pode demostrar tais gastos seria através de um Requerimento sendo detalhado de acordo com a
necessidade de quem o solicita, podendo ser enviado em um outro momento.

O Vereador Odair Ferreira mencionou que hoje é um cenário muito tranquilo e equilibrado mas em
mandatos anteriores quando chegava em meados de setembro /outubro o FPM poderia despencar e
a situação mudaria.
O Sr. Secretário mencionou que em outras épocas as metas de arrecadação era pegar orçamento e
dividir em 6 partes, sendo os valores iguais para cada bimestre não existindo a previsão da arrecadação
e a sazonalidade considerando o que entra ou não.

O Sr. Secretário solicitou que se possível que sejam formalizados todos os Requerimento, sendo mais
fácil sua resposta a tais questionamentos.
O Sr. Presidente perguntou ao Sr. Secretário se a repasse feito a Empresa que presta o serviço do
restaurante popular entra na parte de despesas empenhadas.
O Sr. Secretário diferenciou o termo repasse que vai a titulo de convenio ou fomento que cabe para as
entidades, no caso do restaurante popular é uma contratação de serviço, estando dentro das despesas
empenhadas.

O Vereador Odair Ferreira perguntou ao Sr. Secretário qual é o valor da divida do Governo do Estado
de R$ 60.000.000,00 com o Município que já foram pagas nesses 4 meses e foram pagas
rigorosamente.
O Sr. Secretário respondeu que precisa verificar pois não saberá dizer, pois embora se trabalhe com
conjunto a saúde tem contabilidade e tesouraria, no relatório não consegue verificar,pois é um valor
separado.

O Sr. Presidente perguntou ao Secretário se é correto afirmar de acordo com a planilha que o município
tem R$ 32.894.355,77 de divida. O Sr. Secretário respondeu que sim.
O Sr. Secretário informou que há mais recurso em caixa do que dividas.

O Vereador Odair Ferreira perguntou a respeito das parcelas da Vale, se todas foram pagas.
O Sr. Secretário respondeu que sim, faltando apenas uma ao que se lembre, irá verificar
posteriormente.

O Vereador Zezinho Andrada mencionou que o fato de ter disponibilidade não necessariamente o
recurso está totalmente livre, pois muitos são recursos vinculados que ainda não foram empenhadas,
perguntou ao Sr. Secretário que se fossem retiradas as disponibilidades que não estão livremente
disponíveis como ficaria a questão da divida, como ficaria a divida liquida real.
O Sr. Secretário informou que pode produzir tal informação quando o relatório na lei trás esse cálculo,
mencionou a grosso modo sem mencionar valores, que entende que hoje o município não tem dividas,
mas que se for da vontade dos edis que se faça a solicitação de tais informação.

O Vereador Zé Malão perguntou ao Sr. Secretário quanto as parcelas pagas pela Vale, aonde se
aplicam.
O
Vereador Zé Malão perguntou ao Sr. Secretário quanto as parcelas pagas pela Vale, aonde se
O Sr. Secretário respondeu que esse recurso é especifico, deve ser aplicado em algumas áreas que são
aplicam.
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O Sr. Presidente perguntou sobre a Receita Tributaria realizada no valor de R$ 28.871.889,31.
O Sr. Secretário mencionou que esta receita é realizada no período, sendo que dos valores disponíveis
no caixa também contam com a receita dos anos anteriores.

sendo especificada em Lei.
O Vereador Zé Malão disse que teve em contato com o Secretário de Saúde e foi informado que
somente
após
anos que
pode
aplicado.
O
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disse
queserteve
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somente após 5 anos que pode ser aplicado.
O Vereador Zé Malão perguntou ao Sr. Secretário se foi aplicado somente R$ 10.000.000,00 na saúde
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O Sr. Presidente mencionou que fazendo uma analise de números em relação a despesa e a proporção
do município, observa-se que a saúde financeira do município hoje é muito consistente, equilibrado e
positivo, podendo o município se desenvolver cada vez mais nas politicas públicas.

diretamente e alguma coisa do Estado.
O Sr. Presidente agradeceu a controladora da Casa Sra. Vanessa, ao Sr. Secretário João Paulo Toni, aos
representantes
Vereadores
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encerrando
a Audiência
de Prestação
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O Sr. Presidente elogiou o trabalho feito pela Secretária de Fazenda, solicitou ao município que possa
apoiar, incentivar e desenvolver o setor tributário do município, para uma melhor performance na
questão financeira.

de Contas da Secretária de Fazenda e da Câmara Municipal ás 16h49.

O Vereador Donizete Medeiros mencionou que há uma oscilação entre as arrecadações, pois as metas
são bimestrais, podendo algum bimestre arrecadar menos que o outro, perguntou ao Sr. Secretário se
a tendencia é sempre arrecadar mais.
O Sr. Secretário respondeu que quando se inclui no orçamento há uma previsão com a salicionalidade
do que irá acontecer naqueles bimestres, exemplificando com a situação do IPTU.

Vereador Nilton Cézar de Almeida
Presidente
da Câmara
Vereador
Nilton Cézar
de Almeida
Presidente da Câmara

O Vereador Donizete Medeiros perguntou ao Sr. Secretário se pode ser que a arrecadação do
2º bimestre pode ter sido a do 3º bimestre que tenha pago no 2º.
O Sr. Secretário respondeu que sim, que pode acontecer, exemplificou com a situação do IPTU, sendo
colocados 2 vencimentos de parcela única.

João Paulo Toni

Secretário
de Toni
Finança
João Paulo
Secretário de Finança

O Vereador Professor Filipe perguntou ao Sr. Secretário se ele já conseguiu identificar além da questão
da maior adesão ao IPTU algum outro fator que levasse a essa diferença por considerável de um
bimestre para o outro.
O Sr. Secretário respondeu que há algumas arrecadações que vieram dando como exemplo o próprio
aumento do FUNDEB, não tendo esse desenho quando foi feito a LDO no ano passado, entrem algumas
emendas e também recursos da Cessão Onerosa do pré-sal, pois venderam um segundo lote.
O Vereador Paulinho do Gás perguntou ao Sr. Secretário qual é a expectativa com relação ao SIMPAS
hoje.
O Sr. Secretário mencionou que é uma pergunta difícil de ser respondida, mas que teve uma situação
positiva que foi a aprovação da alíquota, gerando um pouco mais de receita para o SIMPAS, diminuindo
o valor repassado pelo Executivo ao SIMPAS a titulo de deficit previdenciário, mencionou que ainda
sim não será resolvido o problema, disse também que estão contando com uma parceria da iniciativa
privada, estando com um processo aberto para que se traga uma empresa com expertise na área de
sistema próprio de previdência.

ATA 039/2022
033ª. Sessão Ordinária – 21.06.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

O Vereador Paulinho do Gás mencionou que é possível observar a diferença entre o que precisa ser
arrecado, o que se arrecadou ficando a diferença muito grande, sendo o aumento da alíquota
insuficiente para sanar a situação do SIMPAS.
O Sr. Secretário que o SIMPAS receberá 3% a mais dos servidores e 6% a mais do município, diminuindo
o aporte mensal.

Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h32
”Lembraram-se de que Deus era a sua Rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor.”
(Salmos 78:35)
I – Leitura e Discussão de Atas:
- Ata nº 030/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Vereador Zezinho Andrada perguntou ao Sr. Secretário se as despesas relativas a ações de serviços
de saúde na tabela são relativos ao ano atual de 2022.
O Sr. Secretário respondeu que não, são referentes aos últimos 12 meses.
O Vereador Zezinho Andrada mencionou que no relatório do terceiro quadrimestre de 2021, a receita
era de mais de R$ 200.000.000,00 por mais que ande 12 meses para frente agora existem receitas e
transferências desse primeiro quadrimestre de 2022 e há 2/3 do valor referente ao ano passado,disse
que imagina ser referente somente a 2022.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Req. nº 49/2022 - Audiência Pública - Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barbacena Nilton
Cézar de Almeida, o vereador que a presente subscreve na forma do artigo 46 Regimento Interno vem
requerer a V. Exa marcação de uma Audiência Pública para debate sobre os transportes públicos
municipais e intermunicipais sala das sessões 14 de junho 2022 Pastor Ewerton José Duarte horta Júnior
- Parecer nº 48/2022 - Ementa do Projeto de Lei nº 112/2021 propondo alterações na Lei Municipal nº
3240/1995 que trata do parcelamento do solo. Decurso do prazo para veto. Proposta de derrubada de
veto. Impossibilidade. Hipótese de sanção tácita. Adentra a essa Assessoria Jurídica o expediente
contendo a proposta de derrubada do veto extemporâneo imposto ao Projeto de Lei nº 112/2021, de
autoria do il. Vereador Filipe Luís dos Santos, que “acrescenta o § 4º ao art. 22 inciso XI ao art. 30, ambos
da Lei Municipal nº 3240/1995 que dispõe sobre o parcelamento do solo. De acordo com o que consta do
expediente, o Projeto foi encaminhado ao Executivo Municipal para apreciação o qual deixou transcorrer
in albis o prazo legal de que dispunha para se manifestar. Através do memorando 003/2022 encaminhou o
Presidente do expediente jurídico para aparecer. É relatório examina-se. Nos termos dos artigos 171 e
seguintes do Regimento Interno: Art. 171. Veto é aposição formal do executivo, ao Projeto de Lei
aprovado pelo Legislativo, remitido para sanção e promulgação. § 1º. O veto pode ser: I - total quando se
refere a a todo o texto do projeto; II - parcial quando alude algumas disposições do projeto. § 2º. O veto
parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Artigo 172. O Prefeito terá
quarenta e oito horas para comunicar à Câmara, as razões do veto. Parágrafo Único. Recebida a
comunicação, o Presidente da Câmara determinará que esta seja colocada na pauta dos trabalhos da
primeira sessão ordinária, para dar conhecimento à Câmara. No caso em apreço, consta o número do
Memorando 003/2022 que o projeto de lei nº 112/2006 foi aprovado em Plenário no dia 17/ 12/2021 e
encaminhado ao Executivo para sanção, em 23/12/2021, só tendo retornado à Câmara Municipal em 17 de
março de 2022 com mensagem de veto total do Executivo. É inconteste o decurso do prazo para oposição
do veto, que mesmo considerado o tempo de recesso parlamentar em muito se expirou. Uma vez
decorrido o prazo legal para o veto a hipótese é de sanção tácita, devendo o Presidente da Câmara
determinar a publicação da Lei, conforme orientação do Regimento Interno. Confira-se. Art. 168. Sanção
é aprovação pela executivo, do Projeto de Lei aprovado pelo Legislativo. Parágrafo Único. A sanção pode
ser: I - expressa, quando o Prefeito a declarar; II - tácita, quando o Prefeito deixar transcorrer o prazo sem
opor o veto. Art. 169. O Presidente da Câmara tem dez dias úteis para enviar ao Executivo,

O Sr. Secretário respondeu que seria somente de 2022, sendo o gasto anual em torno de
R$ 25.000.000,00 á R$ 28.000.000,00, estando equivocado e sendo referente somente a 2022.
O Vereador Zezinho Andrada diz ser preocupante que se inicie o ano abaixo do mínimo ainda que possa
recuperar ao longo do ano o serviço de saúde é diário, sendo o ideal que se tivesse os 15% ao longo do
ano inteiro.
O Sr. Secretário disse que quando se faz o planejamento orçamentário, conta-se por exemplo com o
13º salario compondo ao final do ano, se for feito ele já com 15% no final do ano se aplica mais, sendo
um planejamento de governo, mantendo-se entre 16/17%.
O Vereador Zezinho Andrada mencionou que em 4 meses o município já empenhou 45% do valor que
tem para empenhar no ano todo, sendo essa tendencia conflitante, mantendo a proporcionalidade a
tendencia será de deficit.
O Sr. Secretário disse que não entende dessa maneira, porque a despesa que é empanhada no primeiro
quadrimestre ela serve para o ano todo, naturalmente as despesas são maiores no começo do ano,
sendo liquidadas ao longo do ano.
O Vereador Odair Ferreira perguntou ao Sr. Secretário qual é o valor da folha de pagamento dos
servidores de Barbacena.
O Sr. Secretário respondeu que preciso apurar, mas é algo entorno de R$ 17.000.000,00 á
R$ 18.000.000,00.
O Vereador Odair Ferreira mencionou que a folha de pagamento saiu de R$ 12.000.000,00 e foi para
R$ 17.000.000,00, disse também que a arrecadação aumentou nos 2 primeiros bimestres, perguntou
ao Sr. Secretário o que representaria o percentual de 45,64%.
O Sr. Secretário fez a diferenciação quanto ao reajuste desse ano de 10,06% será impactado ao longo
do ano.
O Sr. Secretário mencionou que o orçamento para este ano foi mais conservador, porque ainda se
esperava um resquício de economia baixa pós pandemia ou durante, o que não se consolidou pois
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contempladas por essa emenda federal e a parte que restante a Prefeitura fez o compromisso de de
Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013
complementar.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DE Com
AGOSTO
DE
a Palavra pela Ordem,
Ver. Zé 2022
Malão, mencionou

a situação da limpeza urbana no município, disse
que ao andar pela cidade se depara sempre com colchões jogados e muitos outros utensílios doméstico.
Reiterou que essa semana fizeram uma limpeza não recolhendo e sim ateando fogo nos objetos, sequer os
recolhendo depois os entulhos na parte de trás da Estação Ferroviária do município. Discorreu que há
projeto para que se plante arvores, mas não há quem cuide delas depois. Discorreu também a respeito da
indicação que fez na sessão anterior quanto ao vazamento de água na R. João XXIII no bairro São José,
ainda sem solução, solicitou que a indicação fosse enviada direto ao SAS. Reiterou a situação da saúde no
distrito de Correia de Almeida,disse que o médico não vai ao posto para atender os pacientes.

Projeto de Lei aprovado. Parágrafo Único. O silêncio do Prefeito no prazo de quinze dias úteis implicará em
sanção tácita. Art. 170. Promulgação é a declaração solene da existência da Lei pelo Prefeito ou
Presidente da Câmara, mediante aposição da assinatura. § 1º. O Presidente da Câmara promulgará as leis
sancionadas tacitamente pelo Prefeito. § 2º. O Presidente da Câmara terá quarenta e oito horas para
promulgar as leis. § 3º. Não sendo promulgada dentro do prazo a lei, conforme anterior, caberá ao VicePresidente fazê-la, e assim sucessivamente até os Vereadores mais idosos. Assim, diante da existência de
Norma expressa a regular o fato, opinamos seja promulgada a Lei, tacitamente sancionado pelo Executivo,
no prazo de quarenta e oito horas. É o parecer, sub censura. Barbacena, aos 21 de junho de 2022. Geisa
Rosignoli Neiva Advogada da Câmara Municipal de Barbacena

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe, discorreu a respeito da situação do transportes dos
estudantes que irão representar Barbacena na etapa regional dos jogos escolares de Minas Gerais, que até
o prezado momento não tem garantido o transporte. Observou que os estudantes não representam mais
as escolas que estudam e sim o município. Reiterou que o Presidente da Casa está em contato com a
Secretária de Educação que está tentando viabilizar o transporte, mas salientou que já deveria ter sido
planejado anteriormente. Mencionou que as vezes as prioridades não são aquelas que realmente trazem
efetividade para a prestação do serviço e para a valorização dos que representam a cidade. Mencionou
que basta boa vontade politica para que se resolva e Barbacena seja representada na cidade de Além
Paraíba na etapa regional, podendo depois representar o município na etapa estadual de Minas Gerais.

III – Apresentação de proposições:

O Sr. Presidente esclareceu que em relação aos jogos escolares foi feita a fase municipal, fase
microrregional e agora a regional, sendo que em cada fase o município tem suas responsabilidades assim
como o Estado também através da Superintendência Regional de Ensino. Mencionou que os alunos que
alunos que são do Estado, serão assistidos pela Superintendência de Educação, quanto aos alunos do
município, caso houvesse algum classificado ele também entraria nessa cota junto ao Estado. Quanto aos
alunos de Escolas Particulares o regulamento diz que é uma atribuição do município e ou da Instituição de
Ensino. Discorreu que quando o aluno representa a Instituição a responsabilidade é da mesma, mas como
os alunos irão representar o município entende-se que a responsabilidade seja do município. Reiterou que
quando se organiza uma competição a nível municipal e regional aonde o aluno passa por uma seletiva
não poderia haver separação quanto se o aluno é de escola particular ou pública, sendo que quando há
recurso deve-se dividir em igualdade para todos.

Do Vereador Odair Ferreira:
- Req. nº. 048/2022 - Solicitando à Casa, que seja expedida Moção Congratulatória á Equipe de Robótica da
Escola Sesi de Barbacena, que foi classificada para o mundial, que ocorre no Rio de Janeiro. O Vereador
solicitou ao Sr. Presidente que o Requerimento fosse colocado em apreciação para que seja aprovada.
Da Mesa Diretora:
- Ind. nº. 263/2022 - Solicitando à PMB, capina, roçagem e limpeza em geral na Pç. Dr. Jardim no bairro São
José;
- Ind. nº. 262/2022 - Solicitando à PMB, capina, roçagem e limpeza em geral na Pç. da Penha;
- Req. nº. 047/2022 - Solicitando à Casa, que seja consignado um voto de profundo pesar pelo falecimento
do Sr. Darcy Toledo de Paiva.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Paulinho do Gás, solicitou ao Secretário de Obras e ao Sr. Prefeito atenção
a Zona Rural do município, mencionado a dificuldade dos produtores rurais para escoarem seus produtos,
visto que as estradas então em péssimas condições e está chegando próximo ao período chuvoso.
Reiterou que entende que tiveram problemas com o processo licitatório pois a empresa vencedora não
tinha os equipamentos para atender a demanda, mas que alguma coisa tem que ser feita com urgência.
Parabenizou ao Sr. Prefeito e a Secretária de Obras pelas obras no bairro Nova Cidade, discorreu que estão
tendo obras nos bairros Santo Antônio, Santa Efigênia assim como varias operações tapa buracos.

Do Vereador Glauber Milagres:
- Req. nº. 053/2022 - Solicitando à Casa, que seja expedida Moção de Aplausos e Congratulações a ser
enviada ao Sr. Gil Rosa de Carvalho, pelos relevantes serviços prestados a Barbacena. O Vereador solicitou
ao Sr. Presidente que o Requerimento fosse colocado em apreciação para que seja aprovada.
Do Vereador Sandro Heleno:
- Ind. nº. 257/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação asfáltica total, capina e roçagem em toda extensão
das R. Doracy Alves da Rocha e R. Vinte no bairro Vista Alegre;
- Ind. nº. 265/2022 - Solicitando à PMB, pinturas das faixas de pedestre da R. São Vicente de Paulo
próximo a ponte da férrea no bairro Andaraí;
- Ind. nº. 266/2022 - Solicitando à PMB, implantação de academia ao ar livre na Pç. Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro no bairro Boa Vista;
- Ind. nº. 267/2022 - Solicitando à PMB, implantação de academia ao ar livre na Pç. Aristides Moreira
Cabral no bairro São Pedro;
- Ind. nº. 268/2022 - Solicitando à PMB, operação tapa buraco, capina, roçagem e outras manutenções em
toda extensão das R. Fernando Von Rückert, Vicente Arthur de Paula, Jaguaribe e Pç. Jorge Bernanos no
bairro Caiçaras;
- Ind. nº. 269/2022 - Solicitando à PMB, pavimentação asfáltica total, capina e roçagem e outras
manutenções nas R. Maranhão, Santa Catarina, José Josino de Oliveira e Maria Augusta de Assis no bairro
Funcionários.

O Sr. Presidente colocou o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja expedida Moção
Congratulatória á Equipe de Robótica da Escola Sesi de Barbacena. - Encerrada a discussão, o
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao Plenário o Requerimento nº. 048/2022 do Ver. Odair Ferreira para que seja
expedida Moção Congratulatória á Equipe de Robótica da Escola Sesi de Barbacena. - Encerrada a
discussão, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente colocou o Requerimento Verbal Ver. Glauber Milagres que seja expedida Moção de
Aplausos e Congratulações a ser enviada ao Sr. Gil Rosa de Carvalho. - Encerrada a discussão, o
Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Do Vereador Paulinho do Gás:
- Ind. nº. 271/2022 - Solicitando à PMB, reparo no calçamento da R. Crispim Nésio em Senhora das Dores;

O Sr. Presidente submeteu ao Plenário o Requerimento nº. 053/2022 do Ver. Glauber Milagres para que
seja expedida Moção de Aplausos e Congratulações a ser enviada ao Sr. Gil Rosa de Carvalho. - Encerrada
a discussão, a Proposição foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente solicitou a Casa que providencie a confecção das referidas Proposições.

- Ind. nº. 272/2022 - Solicitando à PMB, pintura de faixa de pedestre no cruzamento das R. Pernambuco,
Major Diniz e Expedicionário José Leite Furtado no bairro Santa Efigênia;
- Ind. nº. 273/2022 - Solicitando à PMB, pintura de faixa de pedestre na Pç. Iolanda Maia no bairro
Caminho Novo;
- Ind. nº. 274/2022 - Solicitando à PMB, capina e limpeza na R. Capitão Alves de Paula e Capitão Higino
José Ferreira no bairro Caminho Novo;
- Ind. nº. 275/2022 - Solicitando à PMB, capina e limpeza na R. José Paulino Mendes no bairro Santa
Efigênia;

REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 031/22 – Ratifica a 1ª alteração do contrato de consórcio do CISALV – Aut. Executivo Encerrada a discussão, a Projeto foi APROVADO EM REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 034/22 - Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na elaboração da lei orçamentária do
Município de Barbacena para o exercício de 2023, e dá outras providências – Aut. Executivo - Encerrada a
discussão, a Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA
- Proj. Resolução nº. 005/22 – Revoga a Resolução nº. 268, que Dispõe sobre a tramitação especial de
urgência urgentíssima – Aut. Ver. José Bonifácio de Andrada
- Proj Lei nº. 043/22 – Determina a implantação de brinquedos para crianças com necessidades especiais
nas praças públicas do município de Barbacena/MG e dá outras providências - Aut. Orlando José Garcia
- Proj Lei nº. 044/22 – Institui no âmbito do município de Barbacena, a implantação de Câmeras de
Segurança, na linha d’oeste em toda a sua extensão e dá outras providências - Aut. Orlando José Garcia

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 038/22 – Reconhece de utilidade pública o Centro Social de Apoio ao Esporte, Cultura e Artes
Populares de Barbacena e Região, sediada na Av. Bias Fortes, nº. 28 – Sala 14, Centro, Barbacena/MG –
Aut. Ver. Roberto José de Andrade - Encerrada a discussão, a Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zezinho Andrada, na integra: “Senhor Presidente muito boa noite, caros
colegas Vereadores boa noite, servidores desta Casa e público aqui presentes. Senhoras e senhores que
nos acompanham de casa, Sr. Presidente vem aqui hoje neste momento nesta Tribuna para falar
rapidamente e brevemente sobre o ilustre cidadão barbacenense que hoje completaria se estivesse vivo
100 anos é o centenário de nascimento de Fernando Victor de Lima e Costa. Doutor Fernando Victor que
foi senão o maior mas sem dúvida um dos maiores e melhores oradores que esta cidade já teve e já
conheceu. Foi advogado atuante na área criminal com muita eloquência e muita contribuição para os
trabalhos jurídicos desta cidade é da Ordem dos Advogados de Barbacena. Também foi o advogadogeral do Estado de Minas Gerais, diretor do Colégio Estadual Soares Ferreira e também professor de
história da Epcar, inclusive foi inaugurada há pouco tempo, há alguns anos em sua memória um
memorial, uma sala de memórias da tamanha grandeza que teve enquanto foi professor da Escola
Preparatória de Cadetes do Ar. Também foi rotariano de destaque, participando do Rotary Club
Barbacena Monte Mário inclusive foi Governador distrital no final dos anos 70 e é também seu
Presidente Patrono da Academia Brasileira Rotária de Letras. E além disso tudo Sr. Presidente para nós
aqui, para esta Casa Legislativa para essa Casa do Povo, Fernando Victor também tem um destaque
muito especial e uma importância muito especial, porque ele foi o presidente desta casa durante três
mandatos entre 1964 e 1974 numa época em que o Presidente da Casa era o vereador mais votado,
então por três vezes, três mandatos, três legislaturas ele foi o Presidente desta Casa tendo sido o
vereador mais votado naquelas eleições naqueles pleitos e também foi vice-prefeito de Barbacena
1970/1971. É um barbacenense de trajetória magnífica, ilustre filho desta terra que hoje completaria
100 anos no dia vinte e um de junho de hoje 2022.

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h01
Discussão e Votação de Projetos
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Donizete Medeiros, agradeceu a Policia Civil pela doação de 20
revolveres calibre 38 para a Guarda Municipal de Barbacena, afim de que possam ser utilizados para
treinamento e aperfeiçoamento da Instituição. Mencionou que teve a honra de conceder Moção de
Aplausos para o Superintendente de planejamento e finanças da Policia Civil de Minas Dr.Reinaldo Felício
Lima assim como para o Inspetor de Investigação do 13° Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais Sr.
Wellington Genuíno Capistrano. Mencionou que participou de uma palestra no CRAS no bairro São Pedro
cujo tema era ceratocone, reiterou que em Barbacena há 15 pacientes aguardando atendimento
agendados na cidade de Sorocaba, centro de referência no Brasil para o tratamento da doença. Solicitou
ao Secretário de Obras Sr. Giovane, ao servidor Marcos e Aristeu chefe das maquinas que possa dar
atenção ao Corego na Av. Orlinda de Moura Cruz enviando maquinário para limpar o leito e retirar os
entulhos para que não tenha alagamento na rua.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, parabenizou ao Sr. Prefeito Carlos Du que se sensibilizou
com os deficientes e irá fazer a doação de um terreno a ASDEF, que poderá atender mais pessoas e
melhorar cada vez mais seu atendimento. Parabenizou ao Secretário de Assistência Social Sr. Daniel pela
ajuda nos tramites da doação do terreno para a ASDEF, disse ainda que os deficientes receberão doação
de cadeira de rodas, cadeira de banho entre outras doações do Executivo. Reiterou também a conquista
inédita das impressoras em braille pra os deficientes visuais de Barbacena e região. Reiterou o trabalho
feita pela ASDEF e parabenizou ao novo Presidente da Associação, reiterou sua estima e agradecimento ao
Sr. Deputado Luiz Fernando que tem feito um trabalho brilhante com as emendas que trás a Barbacena.
Reiterou sua estima aos Vereadores e aos funcionários que sempre o trataram com carinho e respeito.

Então fica aqui Sr. Presidente minha singela homenagem a este ilustre barbacenense. Sr. Presidente
solicito também que essa Casa, esta Câmara possa comunicar a família é desta singela homenagem
que não chega aos pés do que foi Fernando Victor mais não poderíamos deixar de passar esta data sem
lembrar de sua trajetória então fica aqui mesmo homenagens ao Fernando Vitor e sua família e seus
descendentes que ainda estão vivos nesta cidade e também Sr. Presidente peço que conste em Ata este
pronunciamento. Obrigado Sr. Presidente.”

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Glauber Milagres, mencionou que a empreiteira que venceu a licitação
para as obras nas R. Presidente Raul Soares e Mario Luciano da Silva começara em 2 semanas. Reiterou
que é a primeira emenda federal do Deputado Dr. Frederico, disse que no ano de 2023 terão mais 2
emendas. Mencionou que as R. Santa Rita Durão e Armando de Oliveira Brasil também foram

O Sr. Presidente deferiu a solicitação do Ver. Zezinho Andrada.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO

contempladas por essa emenda federal e a parte que restante a Prefeitura fez o compromisso de de
complementar.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, mencionou a situação da limpeza urbana no município, disse
que ao andar pela cidade se depara sempre com colchões jogados e muitos outros utensílios doméstico.
Reiterou que essa semana fizeram uma limpeza não recolhendo e sim ateando fogo nos objetos, sequer os
recolhendo depois os entulhos na parte de trás da Estação Ferroviária do município. Discorreu que há
projeto para que se plante arvores, mas não há quem cuide delas depois. Discorreu também a respeito da
indicação que fez na sessão anterior quanto ao vazamento de água na R. João XXIII no bairro São José,
ainda sem solução, solicitou que a indicação fosse enviada direto ao SAS. Reiterou a situação da saúde no
distrito de Correia de Almeida,disse que o médico não vai ao posto para atender os pacientes.

- Proj. Resolução nº. 001/22 – Altera a Resolução nº. 365 de 20 de dezembro de 2018 – Aut. Mesa Diretora
- Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTAS AO VEREADOR JOSÉ NEWTON.

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 20h43
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Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Zé Malão, mencionou que não poderia deixar de
homenagear esse grande cidadão barbacenense Fernando Victor, parabenizou a família.
Discorreu que o município está atrasado quando fala-se de esportes, dando como exemplo o
Olympic Clube e América Futebol Clube nos anos de 1980. Reiterou que não há apoio aos atletas
do município, solicitou que haja investimento nesta área e cobrou mais atenção da Secretária de

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Glauber Milagres, mencionou que já fez criticas ao Governo e adotou a
postura de esperar e acompanhar o que for melhor para a cidade. Reiterou que ao se fazer uma obra
ocasiona-se transtornos mas que ao final a população é quem ganha e a obra está sendo bem feita.
Mencionou que agradece quando é atendido e que reiterou que continuará fiscalizando. Parabenizou
pelo polímero aplicado nas Ruas.

Então fica aqui Sr. Presidente minha singela homenagem a este ilustre barbacenense. Sr. Presidente
solicito também que essa Casa, esta Câmara possa comunicar a família é desta singela homenagem
Então fica aqui Sr. Presidente minha singela homenagem a este ilustre barbacenense. Sr. Presidente
que não chega aos pés do que foi Fernando Victor mais não poderíamos deixar de passar esta data sem
solicito também que essa Casa, esta Câmara possa comunicar a família é desta singela homenagem
lembrar de sua trajetória então fica aqui mesmo homenagens ao Fernando Vitor e sua família e seus
que não chega aos pés do que foi Fernando Victor mais não poderíamos deixar de passar esta data sem
descendentes que ainda estão vivos nesta cidade e também Sr. Presidente peço que conste em Ata este
lembrar de sua trajetória então fica aqui mesmo homenagens ao Fernando Vitor e sua família e seus
pronunciamento. Obrigado Sr. Presidente.”
descendentes que ainda estão vivos nesta cidade e também Sr. Presidente peço que conste em Ata este
pronunciamento. Obrigado Sr. Presidente.”
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do Ver. Zezinho Andrada.

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h14
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI

O Sr. Presidente deferiu a solicitação do Ver. Zezinho Andrada.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
- Proj. Resolução nº. 001/22 – Altera a Resolução nº. 365 de 20 de dezembro de 2018 – Aut. Mesa Diretora
- Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTAS AO VEREADOR JOSÉ NEWTON.
- Proj. Resolução nº. 001/22 – Altera a Resolução nº. 365 de 20 de dezembro
de 2018 – Aut.n°
Mesa
Diretora
Lei Delegada
54,
de 13
- Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTAS AO VEREADOR JOSÉ NEWTON.

- Proj. Lei nº. 038/22 – Reconhece de utilidade pública o Centro Social de Apoio ao Esporte, Cultura e Artes
Populares de Barbacena e Região, sediada na Av. Bias Fortes, nº. 28 – Sala 14, Centro, Barbacena/MG –
Aut. Ver. Roberto José de Andrade - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

de maio de 2013
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DE- Proj.
AGOSTO
DEa Semana
2022
Lei nº. 032/22 – Institui
Municipal da Constituição Federal, bem como do ensino
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voluntário em escolas públicas municipais sobre Direitos e Garantias Individuais e Sociais previstos na
Carta Magna- Aut. Ver. Glauber Milagres Gava - Encerrada a discussão, foi concedida VISTAS AO
VEREADOR JOSÉ NEWTON.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO

- Proj. Resolução nº. 001/22 – Altera a Resolução nº. 365 de 20 de dezembro de 2018 – Aut. Mesa Diretora
- Encerrada a discussão, foi concedida VISTAS AO VEREADOR PAULINHO DO GÁS.
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PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO
14.06.22 e 21.06.22 - Encerrada a discussão, as proposições foram APROVADAS POR UNANIMIDADE.
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Presidente: José Antônio Batista

ATA
Ata 001 - Eleição para escolha da representação na mesa diretora do Conselho
Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – COMDEA. Aos dezoito dias do mês
de maio de dois mil e vinte dois, às dezesseis horas e trinta e um minutos, no auditório do centro administrativo, situado à Praça Conde de Prados, s/n, Centro de
Barbacena, reuniram-se: a representante titular da Guarda Civil Municipal, Daniela
Cristina Bertolucci; o representante titular da Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, Leonardo de Souza Ramos e seu suplente, Fabio Ribeiro
de Souza; a representante titular da Diretoria Meio Ambiente, Danielle de Paula
Almeida Duarte e sua suplente, Ana Alice Nascimento de Oliveira, todos da área governamental, e na área não-governamental, estiveram presentes: o representante
titular da Associação Barbacenense de Proteção aos Animais, José Antônio Batista
e o representante da Associação Regional de Proteção Ambiental, Romeu Wlleiam
Fernandes, junto a Secretária de Governo, Vânia Maria de Castro, para a eleição da
mesa diretora do COMDEA e, na sequência, o empossamento. Aberta o início da
reunião, a secretária de governo explanou sobre o conselho e suas atribuições, disse também que a causa é complexa, mas que através da castração pode-se diminuir
estes abandonos de animais. Danielle Duarte também levantou a importância sobre
a microchipagem junto a castração, de forma que possa penalizar aqueles que
abandonam seus animais. Então Vânia Castro ressalvou que juntos poderão fazer
um excelente trabalho. Romeu Fernandes complementou dizendo, que a Associação
Regional de Proteção Ambiental dispõe de recursos para trabalhos nessa área, caso
contrário se houver necessidade de buscar recursos através da Prefeitura Municipal,
sabemos o quanto é doloroso, porque depende de licitação, cotação, dotação etc.,
e a Associação Regional de Proteção Ambiental tem essa disponibilidade. Continuou
dizendo, que se buscar os recursos via Prefeitura através do Conselho Municipal de
Proteção e Defesa dos Animais, poderia encontrar um certo obstáculo para a liberação destes recursos, e por isso sugeriu aos membros do Conselho Municipal de
Proteção e Defesa dos Animais fazer aquilo que as normas de proteção aos animais
requerem, que seria através do COMDEA formalizar um orçamento e entregá-lo
para à Associação Regional de Proteção Ambiental para liberação dos recursos.
Disse também que sobre a questão das vacinas ser algo que envolve a Secretaria
Municipal de Saúde junto ao controle de zoonose que obtém a responsabilidade,
entretanto disse que a Associação Regional de Proteção Ambiental pode entrar com
recurso para as microchipagens, por exemplo. A Associação Regional de Proteção
Ambiental tem normas criteriosas porque responde ao Ministério Público de Minas
Gerais, que tem seu conselho e sua diretoria para disponibilizar recursos próprios,
não exigindo recursos da prefeitura. Vânia Castro, a secretaria de Governo, explanou que no dia de hoje se fez composição da mesa diretora, onde se fez a eleição
para presidente, vice-presidente e secretário e o formato de preferência, se eleição
no papel ou se candidatar diretamente. Romeu Fernandes sugeriu que a mesa
diretora tenha a duração de apenas um ano e então candidatou-se para o cargo de
vice-presidente devido seus motivos por saúde. Seguindo o processo, Leonardo Ramos se candidatou para o cargo de secretário e por fim José Antônio candidatou-se
a presidente. Como não houve objeções aos candidatos, a secretária Vânia Castro
seguiu empossando-os, e passou a palavra para o então presidente José Antônio,
que disse contar com a ajuda de todos e que o desafio também é dos membros
do Conselho. O presidente passou a palavra ao vice-presidente Romeu Fernandes,
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fez criticas
adotou
postura
de esperar
acompanhar
o queMilagres,
for melhor
para a cidade.
queaoaoGoverno
se fazereuma
obraa
postura de esperar
e acompanhar
paraé aquem
cidade.
Reiterou
que está
ao sesendo
fazer bem
uma feita.
obra
ocasiona-se
transtornos
mas que o
aoque
finalfora melhor
população
ganha
e a obra
ocasiona-se
transtornos
mas
que
ao
final
a
população
é
quem
ganha
e
a
obra
está
sendo
bem
feita.
Mencionou que agradece quando é atendido e que reiterou que continuará fiscalizando. Parabenizou
Mencionou
que
agradece
pelo
polímero
aplicado
nas quando
Ruas. é atendido e que reiterou que continuará fiscalizando. Parabenizou
pelo polímero aplicado nas Ruas.

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h14
SEGUNDA PARTE
– ORDEM
DO DIA
– HORÁRIO: 20h14
Discussão
e Votação
de Projetos
Discussão e Votação de Projetos
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 038/22 – Reconhece de utilidade pública o Centro Social de Apoio ao Esporte, Cultura e Artes
- Proj. Lei nº.
– Reconhece
utilidade
Centronº.
Social
Apoio
Esporte,
Cultura e Artes–
Populares
de 038/22
Barbacena
e Região,de
sediada
na pública
Av. BiasoFortes,
28 de
– Sala
14,aoCentro,
Barbacena/MG
Populares
de Barbacena
Região, -sediada
na Av.
Bias Fortes,
nº. 28foi
– Sala
14, Centro,
Aut. Ver. Roberto
José de eAndrade
Encerrada
a discussão,
o Projeto
APROVADO
PORBarbacena/MG
UNANIMIDADE.–
Aut. Ver. Roberto José de Andrade - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 032/22 – Institui a Semana Municipal da Constituição Federal, bem como do ensino
-voluntário
Proj. Lei em
nº. escolas
032/22 públicas
– Instituimunicipais
a Semanasobre
Municipal
daeConstituição
Federal, bem
comoprevistos
do ensino
Direitos
Garantias Individuais
e Sociais
na
voluntário
em escolas
municipais
e Garantias
Individuais
e Sociais previstos
na
Carta
MagnaAut. Ver.públicas
Glauber
Milagres sobre
Gava Direitos
- Encerrada
a discussão,
foi concedida
VISTAS AO
Carta
MagnaAut.
Ver.
Glauber
Milagres
Gava
Encerrada
a
discussão,
foi
concedida
VISTAS
AO
VEREADOR JOSÉ NEWTON.
VEREADOR JOSÉ NEWTON.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
- Proj. Resolução nº. 001/22 – Altera a Resolução nº. 365 de 20 de dezembro de 2018 – Aut. Mesa Diretora
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Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022
que parabenizou o prefeito por essa medida de criar este Conselho, e com os olhos
voltados ao cuidado a causa animal. Disse ser importante a formação desse Conselho para mostrar para a sociedade sua relevância, para conscientizar o próprio ser
humano. Passado a palavra para o secretário Leonardo Ramos, este que disse de
antemão estar muito feliz, porque em sua suplência tem o Fabio que é um grande
defensor da causa animal, que deveria ter sido o titular, mas fica feliz de aceitar a
titularidade. Disse que não tinha conhecimento se o Conselho já havia funcionado,
se está sendo reativado ou se está iniciando os trabalhos, contudo se prontificou
de inteirar das demandas do Conselho e entender qual é o seu objetivo, inclusive
atuando na questão da alteração legislativa por considerar ser o maior problema
que aflige todos os Conselhos Municipais, onde várias leis delegadas corromperam e
comprometeram a atuação dos Conselhos. Disse que agora o Conselho de Proteção
e Defesa dos Animais é um conselho que deve sim se voltar para a sociedade e
mostrar sua atuação e ser militante na sua causa. Concluiu ser interessante deixar
isso claro e estar junto a mesa diretora para reger e fazer um bom trabalho. Agrade-

ceu e passou a palavra para o presidente, José Antônio, que disse que irá se inteirar
do Conselho e pediu para agendar a próxima reunião. A secretária Vânia Castro disse que já possui todas as datas das próximas reuniões agendadas e informou que
a chefe de conselhos Amanda Gomes, criará um grupo no aplicativo “WhatsApp”,
onde todos terão as datas das reuniões e os suportes necessários para ajudá-los
e subsidiá-los no que for preciso. Se houver alguma demanda de extrema importância, o senhor presidente poderá convocar reunião extraordinária. O presidente
explanou que por ser protetor, possui muitas informações e concluiu dizendo da
complexidade da atuação na proteção dos animais e do desafio de estar na linha de
frente da causa animal. Sem mais para o momento o presidente encerrou a reunião
às dezessete horas e três minutos, agradecendo a presença de todos, do que para
constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida, aprovada e assinada pelos
presentes, será publicada no Diário Oficial de Barbacena (e-DOB).
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