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mento do ensino e no ensino fundamental, para fins do atendimento do disposto no
artigo 212 da Constituição da República;
III – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados no FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos profissionais
da Educação, para fins do atendimento ao art. 26 da Lei Federal nº 14.113/2020;
IV – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados nas ações e serviços públicos
de saúde, para fins do atendimento disposto na Emenda Constitucional nº 29/2000
e na Lei Complementar nº 141/2012;
V – Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins do atendimento do disposto
no artigo 169 da Constituição da República e na Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 7º A estimativa da receita e a fixação da despesa constantes do projeto de lei
orçamentária de 2023 serão elaboradas em valores correntes do exercício de 2022,
projetados ao exercício a que se refere.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atualizará a estimativa da margem
de expansão das despesas, considerando os acréscimos de receitas resultantes do
crescimento da economia e da evolução de outras variáveis que impliquem aumento da base de cálculo, bem como, de alterações na legislação tributária, devendo
ser garantidas, no mínimo, as metas de resultado primário e nominal estabelecidas
nesta Lei.
Art. 8º O Poder Executivo colocará à disposição do Poder Legislativo, no mínimo,
quinze dias antes do prazo final para encaminhamento de sua proposta orçamentária, os estudos e as estimativas das receitas para o exercício subseqüente, inclusive
da corrente líquida, e as respectivas memórias de cálculo.
Parágrafo único. As entidades da Administração Indireta e o Poder Legislativo, se for
o caso, encaminharão à Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal de Barbacena, até 30 (trinta) dias antes do prazo definido no caput, os estudos e as estimativas das suas receitas orçamentárias para o exercício subseqüente e as respectivas
memórias de cálculo, para fins de consolidação da receita municipal.
Art. 9º O Poder Legislativo e as entidades da Administração Indireta encaminharão
à Secretaria de Fazenda da Prefeitura Municipal, até 31 de julho de 2022, suas
respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do projeto de lei
orçamentária.
Art. 10. Na programação da despesa não poderão ser fixadas despesas sem que
estejam definidas as respectivas fontes de recursos, de forma a evitar o comprometimento do equilíbrio orçamentário entre a receita e a despesa.
Art. 11. A lei orçamentária discriminará, nos órgãos da administração direta e nas
entidades da administração indireta responsáveis pelo débito, as dotações destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em cumprimento ao disposto no artigo
100 da Constituição da República.
§ 1º Para fins de acompanhamento, controle e centralização, os órgãos da administração pública municipal direta e indireta submeterão os processos referentes ao
pagamento de precatórios à apreciação da Advocacia Geral do Município.
§ 2º Os recursos alocados para os fins previstos no caput deste artigo não poderão
ser cancelados para abertura de créditos adicionais com outra finalidade, exceto no
caso de saldo orçamentário remanescente ocioso.
Subseção II
Das Disposições Relativas à Dívida e ao Endividamento Público Municipal
Art. 12. A administração da dívida pública municipal interna e/ou externa tem por
objetivo principal minimizar custos, reduzir o montante da dívida pública e viabilizar
fontes alternativas de recursos para o Tesouro Municipal.
§ 1º Deverão ser garantidos na lei orçamentária os recursos necessários para pagamento da dívida.
§ 2º O Município, por meio de seus órgãos e entidades, subordinar-se-á às normas
estabelecidas na Resolução nº 40/2001 do Senado Federal, que dispõe sobre os
limites globais para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública
mobiliária, em atendimento ao disposto no art. 52, incisos VI e IX, da Constituição
da República.
Art. 13. Na lei orçamentária para o exercício de 2023, as despesas com amortização, juros e demais encargos da dívida serão fixadas com base nas operações
contratadas.
Art. 14. A lei orçamentária poderá conter autorização para contratação de operações de crédito pelo Poder Executivo, a qual ficará condicionada ao atendimento
das normas estabelecidas na Lei Complementar nº 101, de 2000 e na Resolução nº
43/2001 do Senado Federal.
Art. 15. A lei orçamentária poderá conter autorização para a realização de operações de crédito por antecipação de receita orçamentária, desde que observado o
disposto no artigo 38 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e atendidas as exigências estabelecidas na Resolução nº 43/2001 do Senado Federal.
Subseção III
Da Definição de Montante e Forma de Utilização da Reserva de Contingência
Art. 16. A lei orçamentária conterá reserva de contingência constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 1,5%
(um e meio por cento) da receita corrente líquida prevista na proposta orçamentária de 2021, destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos e
eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações orçamentárias que se tornarem
insuficientes na proporção de eventual saldo após total atendimento das vinculações anteriores.
Seção III
Da Política de Pessoal e dos Serviços Extraordinários
Subseção I
Das Disposições Sobre Política de Pessoal e Encargos Sociais
Art. 17. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 169, § 1º, inciso II, da
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“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.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º São estabelecidas, em cumprimento ao disposto na Constituição do Município, no artigo 165, § 2º, da Constituição da República, e na Lei Complementar
nº 101, de 2000, as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício
financeiro de 2023, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública Municipal;
II – orientações básicas para elaboração da lei orçamentária anual;
III – disposições sobre a política de pessoal e serviços extraordinários;
IV – disposições sobre a receita e alterações na legislação tributária do Município;
V – equilíbrio entre receitas e despesas;
VI – critérios e formas de limitação de empenho;
VII – normas relativas ao controle de custos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos;
VIII – condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas
e privadas;
IX – autorização para o Município auxiliar o custeio de despesas atribuídas a outros
entes da federação;
X – parâmetros para a elaboração da programação financeira e do cronograma
mensal de desembolso;
XI – definição de critérios para início de novos projetos;
XII – definição das despesas consideradas irrelevantes;
XIII – incentivo à participação popular;
XIV – as disposições gerais.
Seção I
Das Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal
Art. 2º Em consonância com o disposto no art. 165, § 2º, da Constituição da República, atendidas as despesas que constituem obrigação constitucional ou legal
do Município e as ações relativas à manutenção e funcionamento dos órgãos da
administração direta e das entidades da administração indireta, as metas e as prioridades para o exercício financeiro de 2023 correspondem às ações especificadas
no Anexo de Metas e Prioridades que integra esta Lei, de acordo com os programas
e ações a ser estabelecidos no Plano Plurianual relativo ao período de 2022-2025.
§ 1º Os orçamentos serão elaborados em consonância com as metas e prioridades
estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 2º O projeto de lei orçamentária para 2023 conterá demonstrativo da observância
das metas e prioridades estabelecidas na forma do caput deste artigo.
§ 3º As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro de 2023, a serem definidas no projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao
período 2022-2025, terão precedência na alocação de recursos na lei orçamentária
de 2023 e na sua execução, não se constituindo, todavia, em limite à programação
das despesas.
Seção II
Das Orientações Básicas para Elaboração da Lei Orçamentária Anual
Subseção I
Das Diretrizes Gerais
Art. 3º As categorias de programação de que trata esta Lei serão identificadas
por funções, subfunções, programas, atividades, projetos, operações especiais, de
acordo com as codificações da Portaria SOF nº 42/1999, da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163/2001 e da Lei do Plano Plurianual relativo ao período 2022-2025.
Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social discriminarão a despesa, no
mínimo, por elemento de despesa, conforme artigo 15 da Lei nº 4.320/1964.
Art. 5º Os orçamentos fiscal e da seguridade social compreenderão a programação
dos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias, fundações, empresas
públicas dependentes, e demais entidades em que o Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto e que recebam
recursos do Tesouro Municipal.
Art. 6º O projeto de lei orçamentária que o Poder Executivo encaminhará à Câmara
Municipal será constituído de:
I – Texto da lei;
II – documentos referidos nos artigos 2º e 22 da Lei nº 4.320/1964;
III – quadros orçamentários consolidados;
IV – anexos dos orçamentos fiscal e da seguridade social, discriminando a receita e
a despesa na forma definida nesta Lei;
V – demonstrativos e documentos previstos no artigo 5º da Lei Complementar nº
101, de 2000.
Parágrafo único. Acompanharão a proposta orçamentária, além dos demonstrativos
exigidos pela legislação em vigor, definidos no caput, os seguintes demonstrativos:
I – Demonstrativo da receita corrente líquida, de acordo com o artigo 2º, inciso IV,
da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na manutenção e desenvolvi-
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Constituição da República, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação
de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como,
admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, desde que observado o
disposto nos artigos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Além de observar as normas do caput, no exercício financeiro de 2023, as
despesas com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo deverão atender as disposições contidas nos artigos 18, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º Se a despesa total com pessoal ultrapassar os limites estabelecidos no artigo
19 da Lei Complementar nº. 101, de 2000 serão adotadas as medidas de que tratam os §§ 3º e 4º do artigo 169 da Constituição da República.
§ 3º O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2023 conterá dotações para
as despesas de pessoal e encargos, inclusive inativos e pensionistas, em valores
suficientes para atendimento dos gastos decorrentes da revisão anual geral de que
trata o art. 37, X da Constituição Federal.
Subseção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas Extras
Art. 18. Se durante o exercício de 2023 a despesa com pessoal atingir o limite de
que trata o parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000, o
pagamento da realização de serviço extraordinário somente poderá ocorrer quando destinada ao atendimento de relevante interesse público que enseje situações
emergenciais de risco ou de prejuízo para a sociedade.
Parágrafo único. A autorização para a realização de serviço extraordinário para
atender as situações previstas no caput deste artigo no âmbito do Poder Executivo
é de exclusiva competência do Prefeito Municipal e no âmbito do Poder Legislativo
é de exclusiva competência do Presidente da Câmara.
Seção IV
Das Disposições Sobre a Receita e Alterações na Legislação Tributária do Município
Art. 19. A estimativa da receita que constará do projeto de lei orçamentária para o
exercício de 2023, com vistas à expansão da base tributária e consequente aumento das receitas próprias, contemplará medidas de aperfeiçoamento da administração dos tributos municipais, dentre as quais:
I – Aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e julgamento dos processos tributário-administrativos, visando à racionalização, simplificação e agilização;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, cobrança e arrecadação de tributos, objetivando a sua maior exatidão;
III – aperfeiçoamento dos processos tributário-administrativos, por meio da revisão
e racionalização das rotinas e processos, objetivando a modernização, a padronização de atividades, a melhoria dos controles internos e a eficiência na prestação
de serviços;
IV – aplicação das penalidades fiscais como instrumento inibitório da prática de
infração à legislação tributária.
Art. 20. A estimativa da receita de que trata o artigo anterior levará em consideração, adicionalmente, o impacto de alteração na legislação tributária, com destaque
para:
I – Atualização da planta genérica de valores do Município e dos cadastros de
contribuintes;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alíquotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, descontos e isenções, inclusive com relação à progressividade deste imposto;
III – revisão da legislação sobre o uso do solo, com redefinição dos limites da zona
urbana municipal;
IV – revisão da legislação referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza;
V – revisão da legislação aplicável ao Imposto sobre Transmissão Intervivos de Bens
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis;
VI – instituição de taxas pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos
específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
VII – revisão da legislação sobre as taxas pelo exercício do poder de polícia;
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais objetivando atender o interesse
público e a justiça fiscal;
IX – instituição, por lei específica, da Contribuição de Melhoria com a finalidade de
tornar exequível a sua cobrança;
X – a instituição de novos tributos ou a modificação em decorrência de alterações
legais daqueles já instituídos;
XI – instituição, revisão ou atualização de Preços Públicos.
Art. 21. O projeto de lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza
tributária somente será aprovado se atendidas as exigências do artigo 14 da Lei
Complementar nº 101, de 2000.
Art. 22. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos de propostas de alterações na legislação tributária que estejam
em tramitação na Câmara Municipal.
§ 1º Caso as alterações propostas não sejam aprovadas, ou o sejam parcialmente,
de forma a não permitir a integralização dos recursos esperados, as dotações à
conta das referidas receitas serão canceladas, mediante Decreto, nos 30 (trinta)
dias subseqüentes à publicação do projeto de lei orçamentária de 2023.
§ 2º No caso de não aprovação das propostas de alteração previstas no caput,
poderá ser efetuada a substituição das fontes condicionadas por excesso de arrecadação de outras fontes, inclusive de operações de crédito, ou por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, antes do cancelamento
previsto no § 1º deste artigo.
Seção V

Do Equilíbrio Entre Receitas e Despesas
Art. 23. A elaboração do projeto, a aprovação e a execução da lei orçamentária
do exercício de 2023 serão orientadas no sentido de alcançar o superávit primário necessário para garantir uma trajetória de solidez financeira da administração
municipal, conforme discriminado no Anexo de Metas Fiscais constante desta Lei.
Art. 24. Os projetos de lei que impliquem diminuição de receita ou aumento de
despesa do Município no exercício de 2023 deverão estar acompanhados de demonstrativos que discriminem o montante estimado da diminuição da receita ou do
aumento da despesa, para cada um dos exercícios compreendidos no período de
2023 a 2024, demonstrando a memória de cálculo respectiva.
Parágrafo único. Não será aprovado projeto de lei que implique em aumento de
despesa sem que esteja acompanhado das medidas definidas nos artigos 16 e 17
da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 25. As estratégias para busca ou manutenção do equilíbrio entre as receitas e
despesas poderão levar em conta as seguintes medidas:
I – Para elevação das receitas:
a) implementação das medidas previstas nos artigos 20 e 21 desta Lei;
b) atualização e informatização do cadastro imobiliário;
c) chamamento geral dos contribuintes inscritos na Dívida Ativa.
II – para redução das despesas:
a) utilização da modalidade de licitação denominada pregão e implantação de rigorosa pesquisa de preços, de forma a reduzir custos de toda e qualquer compra e
evitar a cartelização dos fornecedores;
b) revisão geral das gratificações concedidas aos servidores;
c) a realização de concurso público para suprimento do quadro de pessoal reduzindo as despesas de contratação;
d) planejamento da demanda de bens e serviços propiciando a realização de processos de registro de preços para todo o exercício.
Seção VI
Dos Critérios e Formas de Limitação de Empenho
Art. 26. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no caput do
artigo 9º e no inciso II do § 1º do artigo 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000,
o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação
dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária de 2023.
§ 1º Excluem-se da limitação prevista no caput deste artigo:
I – As despesas com pessoal e encargos sociais;
II – as despesas com benefícios previdenciários;
III – as despesas com amortização, juros e encargos da dívida;
IV – as despesas com PASEP;
V – as despesas com o pagamento de precatórios e sentenças judiciais;
VI – as demais despesas que constituam obrigação constitucional e legal.
§ 2º O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá
tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção
estabelecida no caput deste artigo.
§ 3º Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o
parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes
que caberão aos respectivos órgãos e entidades na limitação do empenho e da
movimentação financeira.
§ 4º Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da receita não será
suficiente para garantir o equilíbrio das contas públicas, adotar-se-ão as mesmas
medidas previstas neste artigo.
Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avaliação dos Resultados dos
Programas Financiados com Recursos dos Orçamentos
Art. 27. O Poder Executivo realizará estudos visando a definição de sistema de controle de custos e a avaliação do resultado dos programas de governo.
Art.28. Além de observar as demais diretrizes estabelecidas nesta Lei, a alocação
dos recursos na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, bem como a respectiva execução, serão feitas de forma a propiciar o controle de custos e a avaliação
dos resultados dos programas de governo.
§ 1º A lei orçamentária de 2023 e seus créditos adicionais deverão agregar todas
as ações governamentais necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respectivos programas, sendo que as ações governamentais que não contribuírem para a
realização de um programa específico deverão ser agregadas num programa denominado “Apoio Administrativo” ou de finalidade semelhante.
§ 2º Merecerá destaque o aprimoramento da gestão orçamentária, financeira e
patrimonial, por intermédio da modernização dos instrumentos de planejamento,
execução, avaliação e controle interno.
§ 3º O Poder Executivo promoverá amplo esforço de redução de custos, otimização
de gastos e o reordenamento de despesas do setor público municipal, sobretudo
pelo aumento da produtividade na prestação de serviços públicos e sociais.
Seção VIII
Das Condições e Exigências para Transferências de Recursos a Entidades Públicas
e Privadas
Art. 29. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de
dotações a título de subvenções sociais, ressalvadas as autorizadas mediante lei
específica que sejam destinadas a entidades sem fins lucrativos que:
I – Prestem atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de assistência social, saúde, educação, esportes ou cultura;
II – realizem atividades de natureza continuada;
III – tenham sido declaradas por lei como de utilidade pública.
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Parágrafo único.Para habilitar-se ao recebimento de subvenções sociais, a entidade
privada sem fins lucrativos deverá apresentar declaração de regular funcionamento,
emitida no exercício de 2023 por, no mínimo, uma autoridade local, e comprovante
da regularidade do mandato de sua diretoria.
Art. 30. É vedada a inclusão na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de
dotações a título de auxílios e contribuições para entidades públicas e/ou privadas,
ressalvadas as autorizadas mediante lei específica e desde que sejam:
I – De atendimento direto e gratuito ao público, voltadas para as ações relativas
ao ensino, saúde, cultura, esportes, assistência social, agropecuária e de proteção
ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais, constituídos exclusivamente por
entes públicos, legalmente instituídos e signatários de contrato de gestão com a
administração pública municipal, e que participem da execução de programas municipais.
Art. 31. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de
dotações a título de contribuições para entidades privadas de fins lucrativos, ressalvadas as instituídas por lei específica, no âmbito do Município que sejam destinadas
aos programas de desenvolvimento industrial.
Art. 32. É vedada a inclusão, na lei orçamentária e em seus créditos adicionais, de
dotação para a realização de transferência financeira a outro ente da federação,
exceto para atender as situações que envolvam claramente ao atendimento de
interesses locais observadas as exigências do artigo 25 da Lei Complementar nº.
101, de 2000.
Art. 33. As entidades beneficiadas com os recursos públicos previstos nesta Seção,
a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Executivo com a finalidade
de verificar o cumprimento dos objetivos para os quais receberam os recursos.
Art. 34. As transferências de recursos às entidades previstas nos artigos 29 a 32
desta Seção deverão ser precedidas da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, devendo ser observadas na elaboração de tais instrumentos
as exigências do art. 116 da Lei nº 8666/1993, ou de outra Lei que vier substituí-la
ou alterá-la.
§ 1º Compete ao órgão ou entidade concedente o acompanhamento da realização
do plano de trabalho executado com recursos transferidos pelo Município.
§ 2º É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o
Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.
§ 3º Excetuam-se do cumprimento dos dispositivos legais a que se refere o caput
deste artigo as caixas escolares da rede pública municipal de ensino que receberem
recursos diretamente do Governo Federal por meio do PDDE – Programa Dinheiro
Direto na Escola.
Art. 35. É vedada a destinação na lei orçamentária e em seus créditos adicionais de
recursos para diretamente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressalvadas as
que atendam as exigências do artigo 26 da Lei Complementar nº 101, de 2000 e
sejam observadas as condições definidas na lei específica.
Parágrafo único. As normas do caput deste artigo não se aplicam a ajuda a pessoas
físicas custeadas pelos recursos do Sistema Único de Saúde.
Art. 36. A transferência de recursos financeiros de uma entidade para outra, inclusive da Prefeitura Municipal para as entidades da Administração Indireta e para
a Câmara Municipal fica limitada ao valor previsto na lei orçamentária anual e em
seus créditos adicionais.
Parágrafo único. O aumento da transferência de recursos financeiros de uma entidade ou órgão para outros somente poderá ocorrer mediante prévia autorização
legislativa, conforme determina o art. 167, inciso VI da Constituição da República.
Seção IX
Da Autorização para o Município Auxiliar no Custeio de Despesas de Competência
de Outros Entes da Federação
Art. 37. O Executivo Municipal poderá firmar convênios com a União e/ou Estado
com a finalidade de realizar despesas de competência de outro ente da federação,
desde que sejam destinadas ao atendimento das situações que envolvam claramente o interesse público local.
Parágrafo único.A realização da despesa definida no caput deste artigo deverá ser
precedida da aprovação de plano de trabalho e da celebração de convênio, de acordo com o artigo 116 da Lei nº. 8666/1993.
Seção X
Dos Parâmetros para a Elaboração da Programação Financeira e do Cronograma
Mensal de Desembolso
Art. 38. O Poder Executivo estabelecerá por ato próprio, até 30 (trinta) dias após
a publicação da lei orçamentária de 2023, as metas bimestrais de arrecadação, a
programação financeira e o cronograma mensal de desembolso, respectivamente,
nos termos dos artigos 8º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Para atender ao caput deste artigo, as entidades da administração indireta e o
Poder Legislativo encaminharão à Secretaria de Fazenda, até 15 (quinze) dias após
a publicação da lei orçamentária de 2023, os seguintes demonstrativos:
I – As metas mensais de arrecadação de receitas, de forma a atender o disposto no
artigo 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000;
II – a programação financeira das despesas, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos os pagamentos dos restos a
pagar, nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º O Poder Executivo deverá dar publicidade às metas bimestrais de arrecadação,
à programação financeira e ao cronograma mensal de desembolso através do órgão oficial de publicação do Município até 30 (trinta) dias após a publicação da lei
orçamentária de 2023.

§ 3º A programação financeira e o cronograma mensal de desembolso tratados no
caput deste artigo deverão ser elaborados de forma a garantir o cumprimento da
meta de resultado primário estabelecida nesta Lei.
Seção XI
Da Definição de Critérios para Início de Novos Projetos
Art. 39. Além da observância das metas e prioridades definidas nos termos do art.
2º desta Lei, a lei orçamentária de 2023 e seus créditos adicionais, observando
o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de 2000, somente incluirão
projetos novos se:
I – Estiverem compatíveis com o Plano Plurianual de 2022-2025 e com as normas
desta Lei;
II – as dotações consignadas às obras já iniciadas forem suficientes para o atendimento de seu cronograma físico-financeiro;
III – estiverem preservados os recursos necessários à conservação do patrimônio
público;
IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapartidas de recursos federais,
estaduais ou de operações de crédito.
Parágrafo único. Considera-se projeto em andamento, para os efeitos desta Lei,
aquele cuja execução iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta orçamentária de 2023, cujo cronograma de execução ultrapasse o término do exercício
de 2022.
Seção XII
Da Definição das Despesas Consideradas Irrelevantes
Art. 40. Para fins do disposto no § 3º do art. 16 da Lei Complementar nº 101, de
2000, são consideradas despesas irrelevantes aquelas cujo valor não ultrapasse
os limites previstos nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993, nos casos,
respectivamente, de obras e serviços de engenharia e de outros serviços e compras.
Seção XIII
Do Incentivo à Participação Popular
Art. 41. O projeto de lei orçamentária do Município, relativo ao exercício financeiro
de 2023 deverá assegurar a transparência na elaboração e execução do orçamento.
Parágrafo único. O princípio da transparência implica, além da observância do princípio constitucional da publicidade, na utilização dos meios disponíveis para garantir
o efetivo acesso dos munícipes às informações relativas ao orçamento.
Art. 42. Será assegurada ao cidadão a participação para:
I – Elaboração da proposta orçamentária de 2023 mediante processo de consulta;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no artigo 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o
comportamento das metas previstas nesta Lei.
Seção XIV
Das Disposições Gerais
Art. 43.O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas na lei
orçamentária de 2023 e em seus créditos adicionais, em decorrência de extinção,
transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como, de alterações de suas competências ou atribuições, mantida a
estrutura programática, expressa por categoria de programação, conforme definida
no artigo 3º, desta Lei, podendo haver, excepcionalmente, adaptação da classificação funcional ao novo órgão.
§ 1º As categorias de programação, aprovadas na lei orçamentária de 2023 e em
seus créditos adicionais, poderão ser modificadas por meio de decreto para atender
às necessidades de execução desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, criando, quando necessário, novas
naturezas de despesa.
§ 2º As modificações a que se refere este artigo também poderão ocorrer quando
da abertura de créditos suplementares autorizados na lei orçamentária os quais
deverão ser abertos mediante decreto do Poder Executivo.
Art. 44. A abertura de créditos suplementares e especiais dependerá de prévia autorização legislativa e da existência de recursos disponíveis para cobrir a despesa,
nos termos da Lei nº. 4320/1964 e da Constituição da República.
§ 1º A lei orçamentária conterá autorização e disporá sobre o limite para a abertura
de créditos adicionais suplementares.
§ 2º Acompanharão os projetos de lei relativos a créditos adicionais exposições de
motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as consequências dos
cancelamentos de dotações propostos.
Art. 45. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários, conforme disposto
no artigo 167, § 2º, da Constituição da República, será efetivada mediante Decreto do Poder Executivo, utilizando-se os recursos previstos no artigo 43 da Lei nº
4.320/1964.
Art. 46. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para
propor modificações no projeto de lei orçamentária anual, enquanto não iniciada a
sua votação, no tocante às partes cuja alteração venha ser proposta.
Art. 47. Se o projeto de lei orçamentária de 2023 não for sancionado pelo Prefeito
até 31 de dezembro de 2022, a programação dele constante poderá ser executada
para o atendimento das seguintes despesas:
I – Pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida;
IV – PIS-PASEP;
V – demais despesas que constituem obrigações constitucionais ou legais do Município; e
VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.
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§1º As despesas descritas no inciso VI deste artigo estão limitadas a 1/12 (um doze
avos) do total de cada ação prevista no projeto de lei orçamentária de 2023, multiplicado pelo número de meses decorridos até a sanção da respectiva lei, exceto as
classificadas nos incisos anteriores.
§2º Na execução de outras despesas correntes de caráter inadiável a que se refere
o inciso VI do caput, o ordenador de despesa poderá considerar os valores constantes da Lei Orçamentária do exercício de 2022, para fins do cumprimento do disposto
no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 48. Em atendimento ao disposto no artigo 4º, §§ 1º, 2º e 3º da Lei Complementar nº 101, de 2000, integram a presente Lei os seguintes anexos:
I – Anexo de Metas Fiscais;
II – Anexo de Riscos Fiscais.
Art. 49. O Executivo Municipal poderá firmar convênios com outros entes da Federação através dos órgãos correspondentes objetivando a cessão de pessoal.
Art. 50. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Secretária: Tatiana Filardi de Campos

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - AVISO DE LICITAÇÃO – TP 006/2022
– PRC 056/2022. OBJETO: Contratação de empresa para construção de rede de
drenagem e pavimentação em bloco sextavado, na Rua Edir da Rocha. Abertura: 26/07/2022 – Horário: 14:00h. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br
– Marcos Vinícius do Carmo – Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

EXTRATO DE ALTERAÇÕES DE GESTORES
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 049/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: ALIANÇA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 31.486.195/0001-55. Processo
Licitatório nº 039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do art. 67 da
Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017, a gestão e
fiscalização serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta no Ofício
nº 192/2022/GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de julho de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 034/2022 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 5.161
“Reconhece de utilidade pública municipal o Centro Social de Apoio ao Esporte,
cultura e Artes Populares de Barbacena e região, sediado na Av. Bias Fortes, nº 28,
Sala 14, Centro, Barbacena/MG”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecido de utilidade pública municipal o Centro Social de Apoio ao
Esporte, cultura e Artes Populares de Barbacena e região, organização da sociedade
civil filantrópica e sem fins lucrativos, com a finalidade de:
I – Ampliar e oferecer atividades de capoeira regularmente para todos os públicos
alvos, um projeto gratuito que visa ocupar o tempo ocioso, buscando a formação
cidadã e educação através do esporte;
II – com o objetivo principal de oferecer atividades como reforço escolar, danças,
ginásticas e lutas.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 050/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS,
inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: COMERCIAL ROMA ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA EIRELI, empresa inscrita
no CNPJ sob o nº 39.315.699/0001-14. Processo Licitatório nº 039/2022 – Pregão
Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017, a gestão e fiscalização serão realizadas pela
servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, no âmbito da Secretaria Municipal de
Saúde – SESAP/FMS, conforme consta no Ofício nº 192/2022/GAB-SESAP, datado
de 07/07/2022.
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 051/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS,
inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: FERREIRA SALUM COMÉRCIO
LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 26.287.871/0001-21. Processo Licitatório nº 039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do art. 67 da Lei
8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017, a gestão e
fiscalização serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta no Ofício
nº 192/2022/GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 08 de julho de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 038/2022 – Autoria do Vereador Roberto José de Andrade)

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 vigentes, em especial com o disposto na Lei nº
5.089, de 2021; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 052/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS,
inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: MÁXIMO DISTRIBUIDORA
LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 38.467.627/0001-20. Processo Licitatório nº 039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do art. 67 da Lei
8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017, a gestão e
fiscalização serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta no Ofício
nº 192/2022/GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

PORTARIA Nº 23.454 - DESIGNAR Comissão Especial composta por Matheus Henrique Maia Lisboa, Sheilla Raquel de Araújo Gava, Rhuan Dutra Profeta, Márcio de
Paiva e Luana Nayara da Conceição, para, sob a presidência do primeiro, proceder
à análise dos requerimentos/processos de construções edificadas sobre o recuo
exigido pela Lei nº 801/1962 e com condenação, nos termos do mesmo diploma
legal. Barbacena, 05 de julho de 2022.(Republicado por Incorreção).
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 Municipal
nº 4.977, de 20 de novembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 053/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS,
inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: PINTANDO E BORDANDO
COMERCIO LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 41.852.525/0001-32. Processo Licitatório nº 039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do art. 67
da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017, a gestão
e fiscalização serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, no
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta no Ofício
nº 192/2022/GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

PORTARIA Nº 23.463 - EXONERAR Person Ventura do Rosário Maia, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor de Apoio ao Cerimonial, na Chefia de Cerimonial, na Secretaria Municipal de Governo, a partir desta data. Barbacena, 08 de
julho 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:

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 054/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS, inscrito
no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE
CORRÊA 02576388140, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 45.383.784/0001-12.
Processo Licitatório nº 039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do
art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017,
a gestão e fiscalização serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da
Silva, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta
no Ofício nº 192/2022/GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

PORTARIA Nº 23.465 - 1 – REVOGAR a designação de José Luiz Marinho de Paula
contida na Portaria nº 21.532, de 05.02.2020. 2 – DESIGNAR Fernando Miranda
de Souza para compor a Comissão Especial de acompanhamento e fiscalização
de obras de iluminação de campos de várzea, designada pela Portaria nº 20.952,
de 31.11.2019, em substituição a José Luiz Marinho de Paula. 3 – DISPOR que a
presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 08 de julho
de 2022.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 055/2022.
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Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: VILSON DA SILVA BRUM - EPP,
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 11.038.785/0001-08. Processo Licitatório nº
039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93
e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017, a gestão e fiscalização
serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta no Ofício nº 192/2022/
GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

mil, trezentos e cinquenta reais) . HOMOLOGAÇÃO : 04/07/2022 . Daniel Salgarello
– Diretor do SAS.

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO
100/2022- INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 011/2022 – Objeto: Contratação do
grupo Falamansa Produções Artísticas EPP, para realização do 1º arraia de Barbacena, a ser realizado no Parque de Exposições Senador Bias Fortes. ADJUDICADO à
empresa FALAMANSA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA – CNPJ nº 04.245.571/000147 – item único valor global no processo de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil
reais). Barbacena, 08 de julho de 2022. Carlos Augusto Soares do Nascimento
- Prefeito Municipal.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal da Ata de Registro de Preços nº 056/2022.
Contratante: Município de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde – FMS,
inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: WHITE BOARD IMPORT COMERCIO E SERVICOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 43.838.684/000108. Processo Licitatório nº 039/2022 – Pregão Eletrônico nº 026/2022. Nos termos
do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 – CGEM, 29/03/2017,
a gestão e fiscalização serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da
Silva, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP/FMS, conforme consta
no Ofício nº 192/2022/GAB-SESAP, datado de 07/07/2022.

EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
EXTRATO DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 004/2022 - Partes: Município de
Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras
Públicas - SEMOP e o Vereador José Newton de Faria - CPF: 530.213.396-20 (autorizante). Objeto: O autorizante possui domínio público do imóvel localizado na
Rua Coronel Gomes de Araújo, s/n. Bairro Grogotó, Barbacena/MG. O presente
termo tem por objeto autorização de uso, pelo autorizante ao autorizado, do imóvel
descrito no item 1.1 deste termo, para realização, produção de bloquetes e meios
fios. A presente autorização tem por objeto uso parcial, aproximadamente 900 m²,
do bem imóvel autorizado, em caráter precário e gratuito. Vigência: até 31 de dezembro de 2024. Data de assinatura: 28 de junho de 2022. Assinam: Pelo Município
de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, e Giovanni
Anderson de Souza Cristo, Secretário Municipal de Obras Públicas, e Vereador José
Newton de Faria.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº
062/2021. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ. Contratada: MUOVE BRASIL
SA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 21.870.040/0001-64. Processo Licitatório nº
052/2021 – Pregão Eletrônico nº 023/2021. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93
e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização
serão realizadas pelo servidor Jonathan Wander Puiati, Diretor de Receita, conforme
consta no Ofício nº 197/2022/GAB/SEFAZ, datado de 01/07/2022.
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Prestação de Serviços nº
071/2022. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
através da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ. Contratada: QUASAR DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTÃO LTDA, empresa inscrita
no CNPJ sob o nº 34.250.070/0001-10. Processo Licitatório nº 149/2021 – Pregão
Eletrônico nº 077/2021. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão realizadas pelo
servidor Leonardo Bageto Véspoli, Chefe de Tributação, conforme consta no Ofício
nº 197/2022/GAB/SEFAZ, datado de 01/07/2022.

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

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

EXTRATO DE PORTARIA
O DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 4.975, de 20
de novembro de 2019,RESOLVE:

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 073/2021.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A,
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 61.602.199/0276-65. Processo Licitatório nº
077/2021 - Pregão Presencial nº 002/2021. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93
e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização
serão realizadas pela servidora Josyane Negri Yamanaka da Silva, conforme consta
no Ofício nº. 187/2022 - GAB/SESAP, datado de 04/07/2022.

PORTARIA Nº. 069/2022 - DESIGNAR Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, matrícula
203, para responder cumulativamente pelo Cargo de Provimento em Comissão de
Diretor de Administrativo e Financeiro do Serviço de Água e Saneamento – SAS,
sem quaisquer vantagens além do seu cargo, no período de férias da atual Diretora,
de 11/07/2022 a 12/07/2022. Barbacena, 08 de julho de 2022. Daniel Salgarello DIRETOR GERAL DO SAS.

EXTRATO DE CONVÊNIO

EXTRATO DE CONTRATOS

Extrato de CONVÊNIO 008/2022 - Partes: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde/FMS – CNPJ
14.675.553/0001-59 e o Centro Barbacenense de Assistência Médica Social - CEBAMS - CNPJ: 19.557.487/0001-36.Objeto: Constitui objeto do presente Convênio
a conjugação de esforços entre os partícipes, com o objetivo de viabilizar o Projeto
Otimiza-SUS, cuja autorização está prevista na Resolução SES/MG nº 7.925, de
10.12.2021, por meio da implantação dos 02 (dois) eixos, utilização da Metodologia
de Grupos de Diagnósticos Relacionados – DRG e adesão ao Programa Nacional
de Gestão de Custos – PNGC, conforme Plano de Trabalho e demais documentos
comprobatórios, todos em anexo, integrantes da presente parceria. Vigência: 12
(doze) meses após o recebimento do recurso, sendo certo que, no que tange aos
créditos orçamentários a dotação apresentada é válida até 31/12/2022.Valor: R$
621.128,63 (seiscentos e vinte e um mil, cento e vinte e oito reais e sessenta e três
centavos).Data de assinatura: 08 de junho de 2022.Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, e Arinos Brasil
Duarte Filho, Fundo Municipal de Saúde e pelo Centro Barbacenense de Assistência
Médica Social - CEBAMS, Osmar de Araújo Bello e Maurício José da Silva Júnior.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 090/2022 - Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento - Contratado: LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS - Fundamento Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal
n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, conforme aprovação no processo seletivo 002/2018 - Objeto: a prestação de serviços temporários
- Função: Fiscal, Nível A-15 - Vigência: 02(dois) anos, prorrogável por igual período
- Início da vigência: 01/07/2022.
Contrato Administrativo de Direito Público nº 091/2022 - Contratante: SAS – Serviço
de Água e Saneamento - Contratado: DARCI LOPES DOS REIS PAIVA - Fundamento
Legal: artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n°3.245/95
e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, conforme aprovação no processo seletivo 001/2022 - Objeto: a prestação de serviços temporários - Função:
Servente, Nível A-01 - Vigência: 02(dois) anos, prorrogável por igual período - Início
da vigência: 04/07/2022.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS - PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2022 – PROCESSO Nº 003/2022 - AVISO DE
HOMOLOGAÇÃO. OBJETO: aquisição de padrões de entrada para energizar o poço
do Jacó, poço do Parque de Exposições de Barbacena, adequação do padrão de
entrada dos poços 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 energização
da casa de comando Estação Compacta de Tratamento de Água Bruta - ETA- no
Distrito de Senhora das Dores. Licitante Vencedor: JOÃO BATISTA DE ARAUJO ME,
CNPJ nº 01.539.810/0001-83, lote único, valor total R$ 24.350,00 (vinte e quatro

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

EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. 145/2022

5

- DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE VETOS
2022

- Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 - Dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos nas
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR
PROFESSOR FILIPE.

O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, Vereador Nilton Cézar de Almeida,
de acordo com que dispõe os artigos 63, § 1º., 64, inciso I e 65 do Regimento Interno da Casa e tendo em vista a o Ofício nº. 343 de 05.07 da Secretaria Municipal
do Gabinete do Prefeito,
NOMEIA ALEXANDRE BRAGA SOARES E TARCÍSIO FERREIRA PEREIRA, como
membros da Comissão Especial, nomeada pela Portaria nº. 138 de 10.06.22, para
a organização em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, a ser
comemorado em 2022. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao oitavo dia do mês de julho de 2022.Vereador Nilton Cezar de Almeida - Presidente - Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 08.07.22
- Luciano Resende Mello - Diretor Geral.

O Ver. Zezinho Andrada, solicitou que a Sessão fosse suspensa por cinco minutos.
O Sr. Presidente deferiu ao pedido do edil, tendo em vista se tratar de Projeto com prazo vencido.
O Sr. Presidente reabriu a Sessão ás 21h17.
Com a Palavra para Discutir, Ver. Thiago Martins, mencionou que a pauta está travada a meses e
questionou quando começarão a votar de fato os Projetos.
Com a Palavra para Discutir, Ver. Professor Filipe, reiterou que não houve acordo com relação ao Projeto.
Discorreu que existe um anteprojeto que foi encaminhado para o Executivo no dia 17/06/2021 para a
distribuição de absorventes para adolescentes no âmbito escolar, tendo resposta da Secretária Municipal
de Educação dando ok juntamente com a controladoria do Município. Reiterou que se a discussão é com
relação a vicio de iniciativa que se façam as alterações necessárias neste anteprojeto que já está com o
Executivo.

ATAS

Com a Palavra para Discutir, Ver. Zé Malão, reiterou que o Projeto é de suma importância para o
Município, estando as famílias carentes desassistidas. Reiterou que foi dito a um assessor seu que
Vereador não tem autonomia para fazer um Projeto, mas mencionou se faz necessário visto que o
Executivo não o faz.

ATA 034/2022

028ª. Sessão Ordinária – 31.05.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura
Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

O Sr. Presidente interrompeu a fala do Ver. Zé Malão e solicitou ao Secretário que fizesse a verificação de
Quórum.

Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.

O Sr. Secretário fez a verificação de Quórum, sendo registrados 11 Vereadores no Plenário.
Se tratando de projeto com prazo vencido, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão às
21h30. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis, Redatora de Atas, lavrei
a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.

PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h31
”Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado; leva-me para a rocha que
é mais alta do que eu. Pois tens sido um refúgio para mim, e uma torre forte contra o inimigo.”
(Salmos 61:2)
I – Leitura e Discussão de Atas:
- Ata nº 023/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Audiência Pública - Secretária Municipal de Fazenda - 1º Quadrimestre de 2022 dia 06/06 ás 15h no
plenário da Câmara Municipal.
- Justificativa para o adiamento da Audiência Pública do dia 31/05/2022 - Por motivo de afastamento de
saúde, isolamento devido a COVID-19. Solicito que o relatório seja encaminhado a todos os Vereadores João Paulo Toni Secretário Municipal de Fazenda.

Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

ATA 035/2022

III – Apresentação de proposições:

029ª. Sessão Ordinária – 02/06/2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura

Do Vereador Odair Ferreira:
- Ind. nº. 203/2022 - Solicitando à PMB, reparo asfáltico de trecho da R. Afrânio de Castro Costa bairro São
Sebastião.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.

Do Vereador Zé Malão:
- Ind. nº. 223/2022 - Solicitando à PMB, instalação de pontos de água na Avenida Sanitária;
- Ind. nº. 224/2022 - Solicitando à PMB, limpeza do túnel que dá acesso a Linha do Oeste no bairro do
Campo;
- Ind. nº. 225/2022 - Solicitando à PMB, instalação de um quebra molas na R. Joaquim Carvalho Campos
bairro Ipanema;
- Ind. nº. 226/2022 - Solicitando à PMB, que seja pintada as faixas de pedestres em frente aos colégios,
pois estão apagadas;
- Ind. nº. 227/2022 - Solicitando à PMB, manutenção das R. do bairro Guarani que se encontram em estado
de calamidade.

PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h35
”Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos
pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.”
(Salmo 1:1)
I – Leitura e Discussão de Atas:
- Ata nº 027/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Não houve

Do Vereador Paulinho do Gás:
- Ind. nº. 228/2022 - Solicitando à PMB, manutenção de dois bueiros com a limpeza e a substituição das
vigotas quebradas na R. José Davi Sandi no bairro Vista Alegre.
- Ind. nº. 229/2022 - Solicitando à PMB, limpeza e instalação das vigotas em um bueiro aberto na R.
Faustino Ferreira em Senhora das Dores;

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h44
Discussão e Votação de Projetos
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, discorreu que a população quer saber porque a licitação no
valor de R$ 3.800.000,00 para a reforma do Parque de Exposições do Município não está no site da
CODAMA. Reiterou a respeito da situação da saúde, solicitou ao Sr. Secretário de Saúde que tome as
devidas providencias principalmente com relação ao IMAIP que demitiu 50 funcionários. Disse que a
Assistência Social tem que intervir nesta situação visto que os funcionários demitidos tem contas a pagar
e famílias para sustentarem, e assim que acabar os pagamentos não terão mais ganhos.

- Ind. nº. 230/2022 - Solicitando à PMB, capitão de água Pluvial e pavimentação de aproximadamente 27m
na R. Ubirajara Furtado de Jesus no bairro Nova Suíça.
SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h59
Discussão e Votação de Projetos

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe,reiterou que concorda com as palavras ditas pela edil Zé
Malão, pois a situação observada no IMAIP é gravíssima. Disse que há alguns meses houve uma conversa
com a direção do Hospital juntamente com o Exmo. Sr. Deputado Estadual Cristino Silveira, sendo que
uma das reclamações dos Diretores do Hospital era justamente a falta de dialogo com a Secretária
Municipal de Saúde, sendo solicitado inclusive que tentassem intervir por vias de Governo Estadual e
Federal por meio do Exmo. Sr. Deputado Estadual Cristiano Silveira e do Exmo. Sr. Deputado Federal
Reginaldo Lopes para tentar a homologação dos leitos SUS, pois não havia nenhum movimento por parte
da Secretária de Saúde Municipal segundo disseram os Diretores do Hospital.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, reiterou que o contrato para a prestação de serviço de coleta
de lixo termina no dia de hoje e questionou o que será feito com relação a isso. Disse também que há
caminhões parados e sem manutenção, sendo que poderiam estar em uso para ajudar o Município.
Discorreu sobre a Ponte nos Costas, sendo necessário que se faça uma licitação para repará-la o quanto
antes pois está em situação deplorável.
Com a Palavra como Líder, Ver. Zezinho Andrada, discorreu a respeito da situação dos caminhões de
coleta de lixo. Disse que foi surpreendido pois durante seis meses não foram tomadas providencia pela
Prefeitura, sabendo que o contrato se findaria e a situação se repetiria, sendo feita uma licitação há dez
dias para o fim do contrato. Reiterou ser falta de planejamento e desorganização, tendo em vista que o
serviço não pode ser interrompido. Mencionou que estava escrito no contrato assinado em novembro:
Prazo de de seis meses improrrogável, de acordo com o que se estabelece a Lei de licitação nº 8666,
sendo prorrogado o contrato por mais 30 dias. Solicitou esclarecimentos por parte da Prefeitura e da
Liderança do Governo, questionando quais são os motivos, justificativas e qual é o amparo legal para que
se prorrogue um contrato improrrogável. Reiterou que em situações semelhantes o Tribunal de Contas de
Minas Gerais já se manifestou e condenou tais praticas em outros municípios. O edil fez um
Requerimento Verbal solicitando que a Casa solicite a Prefeitura copia dos documentos do procedimento
licitatório, despesa de licitação e do contrato feito. Solicitou também em outro Requerimento Verbal que
a Casa por meio da Mesa diretora comunique e oficie o Tribunal de Contas para que se verifique a
regularidade do contrato e desta prorrogação que foi feita.

O Ver. Pastor Ewerton, solicitou que a reunião fosse suspensa por 5 minutos.
O Sr. Presidente deferiu ao pedido e suspendeu a reunião ás 19h55 reabrindo ás 20h13.
VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
- Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 - Dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos nas
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022
O Ver. Pastor Ewerton, fez um Requerimento Verbal para que fosse adiado a discussão do Veto Total para a
próxima Sessão.

Com a Palavra pela Ordem pela segunda vez, Ver. Zé Malão, reiterou que deve haver consideração com os
colegas, pois o edil protocola a indicação e outro Ver. da base do Prefeito vai até o local da sua indicação
e fala que ele não conseguirá atender suas demandas o oferecendo para fazer em seu lugar.

O Sr. Presidente submeteu ao Plenário o Requerimento Verbal do Líder do Governo relativo ao Veto Total
do Projeto de Lei nº. 086/21. - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe, agradeceu as mensagens de melhoras dos colegas, tendo
testado positivo para a COVID-19 , cumprido o isolamento e estando bem retornar aos trabalhos graças as
vacinas, a ciência e ao SUS. Desejou uma boa recuperação ao Secretário de Finanças que também testou
positivo para a COVID-19. Mencionou que ao ler o relatório observou que mais uma vez o Município
deixou de aplicar o mínimo constitucional de 25% na educação, sendo que deveria ter sido aplicado R$
21.642.190,79 e foi aplicado efetivamente R$17.566.960,00 com a diferença de quase 4.000.000,00 no
Primeiro Quadrimestre, sendo aplicado 20,29%. Relembrou que no ano de 2021 o Município deixou de
investir R$ 13.600.000,00, sendo que após a aprovação da PEC esse valor já deveriam ter sido investido
neste ano. Disse que não há nenhum planejamento de como esses recursos que não foram aplicados ano
passado serão aplicados neste ano. Discorreu ser uma total falta de planejamento do Executivo nas mais
variadas pastas, sendo passado atestado de incompetência. Mencionou que sobe á Tribuna e faz criticas a
execução da gestão e não uma critica pessoal a quem quer que seja.

O Sr. Presidente solicitou a Secretária que retirasse o Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 da Ordem do Dia de
acordo com o Artigo 108.
- Veto Total Proj. Lei nº. 113/21 - Institui o Programa Educação Aberta Para a Terceira Idade – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, foi MANTIDO O VETO TOTAL POR
UNANIMIDADE.
- Veto Total Proj. Lei nº. 133/21 - Obriga o Poder Executivo a divulgar, em tempo real, as despesas e
receitas do Governo Municipal por meio de aplicativo para celulares – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, foi MANTIDO O VETO TOTAL POR UNANIMIDADE.
- Veto Parcial Proj. Lei nº. 101/21 - Altera os dispositivos da Lei Municipal nº. 4.326 de 16 de dezembro de
2010 e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão,
foi MANTIDO O VETO PARCIAL POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente informou ao Ver. Zezinho que consultou o Regimento Interno é não consta ser
competência da Presidência deferir sobre a matéria, solicitou ao edil que encaminhe o Requerimento por
escrito á Casa, para que possam deliberar a respeito da matéria.

O Ver. Zezinho Andrada solicitou que fosse dado conhecimento á Casa das razões do Veto Parcial Proj. Lei
nº. 101/21.

VETOS - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA
- Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 - Dispõe sobre autorização para distribuição de absorventes higiênicos nas
unidades de saúde para mulheres de baixa renda, em situação de vulnerabilidade e/ou risco social – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, foi CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR
PROFESSOR FILIPE.
O Ver. Zezinho Andrada, solicitou que a Sessão fosse suspensa por cinco minutos.

- Veto Total Proj. Lei nº. 112/21 - Acrescenta o parágrafo 4º. Ao art. 22 e o inciso XI ao art. 30, ambos da
Lei Municipal nº. 3.240/1995 que dispõe sobre o parcelamento do solo – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 16.04.2022 – PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL PELA DERRUBADA DO VETO -
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O Ver. Pastor Ewerton, fez um Requerimento Verbal para que fosse adiado a discussão do Veto Total para a
próxima Sessão.

O Sr. Presidente solicitou a Secretária que retirasse o Veto Total Proj. Lei nº. 086/21 da Ordem do Dia de
acordo com o Artigo 108.
- Veto Total Proj. Lei nº. 113/21 - Institui o Programa Educação Aberta Para a Terceira Idade – Aut.
Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, foi MANTIDO O VETO TOTAL POR
UNANIMIDADE.
- Veto Total Proj. Lei nº. 133/21 - Obriga o Poder Executivo a divulgar, em tempo real, as despesas e
receitas do Governo Municipal por meio de aplicativo para celulares – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão, foi MANTIDO O VETO TOTAL POR UNANIMIDADE.
- Veto Parcial Proj. Lei nº. 101/21 - Altera os dispositivos da Lei Municipal nº. 4.326 de 16 de dezembro de
2010 e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 17.03.2022 - Encerrada a discussão,
foi MANTIDO O VETO PARCIAL POR UNANIMIDADE.

- Proj. Emenda Constitucional nº. 006/21 – Altera o art. 34 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

O Ver. Zezinho Andrada solicitou que fosse dado conhecimento á Casa das razões do Veto Parcial Proj. Lei
nº. 101/21.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JULHO DE
2022
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO

- Veto Total Proj. Lei nº. 112/21 - Acrescenta o parágrafo 4º. Ao art. 22 e o inciso XI ao art. 30, ambos da
Lei Municipal nº. 3.240/1995 que dispõe sobre o parcelamento do solo – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO
EM 16.04.2022 – PARECER DA COMISSÃO ESPECIAL PELA DERRUBADA DO VETO -

29.03.22, 12.04.22, 19.04.22, 26.04.22, 03.05.22, 10.05.22, 17.05.22, 24.05.22 e 31.05.22 - Encerrada a
discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Ver. Pastor Ewerton, fez um Requerimento Verbal para que fosse adiado a discussão do Veto Total para a
próxima Sessão.

EM DESTAQUE: - Requerimento nº. 032/22 do Vereador Orlando José Garcia – Convocação do Secretário
Municipal de Obras Públicas, de acordo com o art. 30, inciso XI do Regimento Interno e art. 183, inciso XV
da Lei Orgânica do Município a pedido do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.

O Sr. Presidente submeteu ao Plenário o Requerimento Verbal do Líder do Governo relativo ao Veto Total
ao Projeto de Lei nº. 112/21 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Ver. Zé Malão solicitou que o destaque nº. 032/22 fosse retirado de pauta.

- Veto Parcial Proj. Lei nº. 008/22 – Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente –
FMMA e dá outras providências – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 05.05.2022 - Encerrada a
discussão, foi REJEITADO O VETO PARCIAL POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente deferiu o pedido do edil e solicitou que fosse retirado o destaque do requerimento nº.
032/22 e fosse arquivado.

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21h43

- Veto Parcial Proj. Lei nº. 163/21 - Dispõe sobre a Política Municipal de Turismo, reorganiza o Conselho
Municipal de Turismo – COMTUR e o Fundo Municipal de Turismo - FUMTUR, e dá outras providências –
Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 13.05.2022 - Encerrada a discussão, foi MANTIDO O VETO PARCIAL
POR UNANIMIDADE.

Com a Palavra como Orador Inscrito, Ver. Zé Malão, mencionou que ficou triste pois tanto ele
quanto a população não tiveram a oportunidade de receber o Secretário de Obras para que
pudesse dar explicações do porque demorou-se tanto para que se fizessem obras no bairro Nova
Cidade, infelizmente a pauta atrasou e o Secretário saiu da pasta.

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI

Não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou
encerrada a presente sessão às 21h46. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva
Paradela dos Reis, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário.

- Proj. Lei nº. 155/21 – Torna Obrigatório a afixação de cartaz com mensagem educativa nos locais que
menciona - Aut. Ver. Odair José Ferreira - Encerrada a discussão, foi APROVADO O PROJETO DE LEI
INCORPORADO COM A EMENDA DE FL. 009 POR UNANIMIDADE.
- Votar emenda de fl. 009 de autoria do Ver. Filipe Luís dos Santos - Encerrada a discussão, foi
APROVADA A EMENDA POR UNANIMIDADE.
Com a Palavra para Discutir, Ver. Professor Filipe, esclareceu que a emenda converte para o FMB que é a
Unidade Fiscal do Município de Barbacena a eventual multa para o descumprimento do Projeto de Lei de
Aut. do Vereador Odair Ferreira, não alterando valor e nem a essência do Projeto.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI

Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

- Proj. Lei nº. 011/22 – Acrescenta-se o inciso I ao parágrafo único do art. 22 da Lei Municipal nº. 5.119/21 Aut. Ver. José Donizete de Medeiros - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

ATA 037/2022
031ª. Sessão Ordinária – 09/06/2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura

- Proj. Lei nº. 002/22 - Reserva 10% (dez) por cento das vagas para afrodescendentes, pardos e índios nos
concursos para preenchimento de cargos municipais e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno da
Silva Carvalho - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

- Proj. Lei nº. 005/22 - Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 5.065, de 29 de dezembro de 2020 –
Aut. Executivo - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.

- Proj. Lei nº. 012/22 – Dispensa do alvará de licença para localização e funcionamento as pessoas
jurídicas, bem como os profissionais autônomos e liberais registrados em domicílio fiscal, estabelece o
normativo a ser adotado para classificação de risco das atividades econômicas e dá outras providências –
Aut. Executivo - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h34
”Escutai a minha lei, povo meu; inclinai os ouvidos às palavras da minha boca.”
(Salmo 78:1)
O Sr. Presidente informou que hoje haverá o uso da Tribuna Livre pelo Presidente da ASDEF - Roberto
Edson da Silva, convidou seus membros a ocuparem o plenário.

- Proj. Lei nº. 019/22 – Denomina Travessa Euclides da Cunha – Aut. Executivo - Encerrada a discussão, foi
APROVADO POR UNANIMIDADE.

I – Leitura e Discussão de Atas:
- Não houve

- Proj. lei nº. 018/22 – Denomina logradouros públicos e consolida a denominação de vias públicas no
Loteamento Residencial Imperial de que tratam as Leis nºs. 5.062, de 2020, 5.078 e 5.091, de 2021 – Aut.
Executivo - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Correspondência Ministério Público de Minas Gerais -7ª Promotoria de Justiça da Comarca de

- Proj. Lei nº. 023/22 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Desportiva de Futsal de Minas
Gerais – ADEFMG, sediada Rua Egberto Hallais França, nº. 130, Santa Cecília, Barbacena/MG – Aut. Ver.
Roberto José de Andrade - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Barbacena - Exmo. Sr.Presidente tenho a grata satisfação de comunicar a V. Exa. que no dia 06/06/2022
entrei em exercício na 7ª Promotoria de Justiça de Barbacena em substituição até seu efetivo provimento,
de modo que estou a disposição para contato pessoal visando a otimização das atribuições ministeriais e
a harmonia das atividades comuns aos interesses sociais sendo que me cabia para o momento valho-me
da oportunidade para renovar a V. Exa. os meus protestos de estima e consideração. Assina Frederico
Tavares de Lana Machado Promotor de Justiça em substituição legal.
- Requerimento Verbal - Com os nossos cordiais cumprimentos em atendimento ao Requerimento Verbal
efetuado pelo ilustre Vereador Flávio Maluf Caldas na Reunião Ordinária 023 em 12/05/2022 devidamente
aprovado pelo plenário desta Casa Legislativa, vimos por meio do presente encaminhar a V. Exa. copia do
Oficio nº 134/2022 Diretoria Executiva CEAPA da Secretária Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento contendo os esclarecimentos acerca do questionamento efetuado e acompanhado da
documentação comprobatória da contratação de show pirotécnico pelo Sindicato Rural de Barbacena
conforme convênio nº 005/2022 celebrado entre este município e aquela entidade Sindical para a
organização da 53 Exposição Agropecuária na oportunidade reiteramos nossos protestos de estima e
consideração atenciosamente Gustavo Ferreira de Souza Secretário Municipal de Gabinete.
- Tribuna Livre de acordo com a Resolução nº. 320/2009 – Associação Regional de Pessoas Portadoras de
Deficiência de Barbacena - ASDEF – Presidente da entidade Roberto Edson da Silva
- Ofício nº. 013 - Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, com meus cordiais
cumprimentos venho pelo presente encaminhar a V. Exa. solicitação para participação da Associação
Regional de Pessoas Portadoras de Deficiência de Barbacena ASDEF na Tribuna Livre da Reunião que
ocorre nesta Casa Legislativa conforme regulamenta a resolução nº. 320/2009 em seu Artigo 1º em
consonância com aos termos do Artigo 45 inciso 4º da constituição do Município de Barbacena. Cumprime esclarecer que a entidade será representada por seu Presidente que a esse subscreve discorrendo em

PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO
- Proj. Resolução nº. 003/22 – Altera o art. 6º. da Resolução nº. 335 de 28 de março de 2012 – Aut. Mesa
Diretora - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- 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 PASTOR EWERTON.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- Proj. Decreto Legislativo nº. 002/22 – Dispõe sobre a Sessão Solene pelo Centenário da Fundação da
Congregação das Irmãs de São Francisco de Assis da Providência de Deus – Aut. Ver. Filipe Luís dos Santos
- Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 004/22 – Comemora os 65 (sessenta e cinco) anos da Turma EPCAR-1957
com Sessão Solene promovida pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. Ver. Odair José
Ferreira - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 014/21 – Aprova Ata 111 Reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras
providências – Aut. Mesa Diretora - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR 9 VOTOS FAVORÁVEIS E
1 ABSTENÇÃO.

seu tema a importância da participação dos governantes e da população em geral no processo de
inclusão e a participação dos deficientes nos mais diversos âmbitos sociais, levando também a
conhecimento público de todos os serviços que são prestados pela nossa Associação á sociedade
deficientes ou não no intuito de manter bom relacionamento e expandir assim os laços entre todos, sem
mais para o momento externo os meus votos de estima e consideração atenciosamente - Roberto Edson
da Silva Presidente da ASDEF.

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
- Proj. Decreto Legislativo nº. 003/22 – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Barbacena
ao Coronel Intendente Carlos Fernando de Souza Panissa e dá outras providências – Aut. Ver. Orlando José
Garcia - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 001/22 – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Barbacena
a Sebastião Conrado Vilela e dá outras providências – Aut. Ver. José Newton de Faria - Encerrada a
discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente informou a Roberto Edson da Silva Presidente da ASDEF que ele terá 15min para sua
falar no plenário.
Fala de Roberto Edson da Silva Presidente da ASDEF na integra: “Oi boa noite quero agradecer
primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradeço também a todos dessa Casa e aqueles que
estão ouvindo a nossa voz. Obrigado Presidente pelo espaço concedido e a todos dessa Casa fico muito
grato por ter uma forma de a gente falar aquele que a gente precisa e que nós estamos empenhado a
buscar para uma parte da sociedade que em alguns casos são esquecidos, mas nós que somos
portadores deficiência temos que levantar a bandeira e essa posição que eu encontro eu tenho essa
oportunidade e fico grato. Quero deixar aqui para todos a importância da participação dos governantes
e da população em geral no processo de inclusão e a participação dos deficientes nos mais diversos
âmbitos sociais, eu sei que muito que eu vou falar aqui a maioria sabe mas nós temos que estar
mostrando a necessidade da participação nossa também na sociedade. Apesar de os deficientes
corresponderem há quase quinze por cento da população Global seus impedimentos da natureza física,
mental, intelectual ou sensorial foram e continuam sendo motivos para a marginalização, exclusão e
discriminação social. É importante entendermos o que significa inclusão social que pode ser entendida
com ações e medidas que buscam a participação ativa de todos nos mais diversos ramos da sociedade,
dessa forma o sentimento de pertencimento e desenvolvimento e a integração de todos dentro de uma
comunidade isso significa que o ato de incluir socialmente tem o objetivo de possibilitar que as pessoas
marginalizadas e excluída como as pessoas com deficiência tenha acesso a vida social, econômica,
política e desfrutem dos seus direitos. Na verdade todos nós procuramos isso inclusive os deficientes não
é nesse sentido depois da declaração universal dos direitos humanos de 1948 a inclusão social ganhou
força com o meio para se alcançar igualdade o bem-estar de todos, como consequência medidas que
buscavam pela proteção das pessoas com deficiência começaram a ser intensificada no mundo todo. Em
suma a inclusão social é fundamental para a manutenção da democracia por isso é importante que todo
o corpo social haja em conjunto a fim de contribuir com a valorização do ser humano. Vou falar aqui
algumas posições que a comunidade pode tomar para que nós possamos melhorar tudo. Algumas
medidas que podem ciliar na inclusão social:

- Proj. Decreto Legislativo nº. 005/22 – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Barbacena
ao Senhor José Roberto Ruivo de Araújo e dá outras providências – Aut. Ver. Roberto José de Andrade Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 006/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Carlos Fábio Nogueira Rivelli e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno da
Silva Carvalho - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 007/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Márcio Dálvio Nogueira Rivelli e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno da
Silva Carvalho - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 008/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Antônio Chala Sade – Aut. Mesa Diretora - Encerrada a discussão, foi APROVADO
POR UNANIMIDADE.
Com a Palavra para Justificar o Voto, Ver. Odair Ferreira, discorreu a respeito de Antônio Chala Sade, que
dirigiu a CDL Barbacena por varias vezes e tem relevantes serviços prestados ao comercio, industria e ao
trabalho de um modo geral.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
- Proj. Emenda Constitucional nº. 007/21 – Altera o art. 153 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
- Proj. Emenda Constitucional nº. 006/21 – Altera o art. 34 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
PROPOSIÇÕES – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM BLOCO
29.03.22, 12.04.22, 19.04.22, 26.04.22, 03.05.22, 10.05.22, 17.05.22, 24.05.22 e 31.05.22 - Encerrada a
discussão, foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
EM DESTAQUE: - Requerimento nº. 032/22 do Vereador Orlando José Garcia – Convocação do Secretário
Municipal de Obras Públicas, de acordo com o art. 30, inciso XI do Regimento Interno e art. 183, inciso XV
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- Campanhas de conscientização populacional acerca da inclusão a respeito da Igualdade.
- Reflexões sobre diversidade humana
- Campanhas sociais que estimulem a contratação de pessoas com deficiência
- Aumentar a representação das pessoas com deficiência na política
- Utilizar o esporte como forma de Integração social
- Humanizar todo indivíduo independentemente das diferenças sociais
É direito da pessoa com deficiência viver em um ambiente em que possa desenvolver suas habilidades

mostrando a necessidade da participação nossa também na sociedade. Apesar de os deficientes
corresponderem há quase quinze por cento da população Global seus impedimentos da natureza física,
mental, intelectual ou sensorial foram e continuam sendo motivos para a marginalização, exclusão e
discriminação social. É importante entendermos o que significa inclusão social que pode ser entendida
com ações e medidas que buscam a participação ativa de todos nos mais diversos ramos da sociedade,
dessa forma o sentimento de pertencimento e desenvolvimento e a integração de todos dentro de uma
comunidade isso significa que o ato de incluir socialmente tem o objetivo de possibilitar que as pessoas
marginalizadas e excluída como as pessoas com deficiência tenha acesso a vida social, econômica,
política e desfrutem dos seus direitos. Na verdade todos nós procuramos isso inclusive os deficientes não
é nesse sentido depois da declaração universal dos direitos humanos de 1948 a inclusão social ganhou
força com o meio para se alcançar igualdade o bem-estar de todos, como consequência medidas que
buscavam pela proteção das pessoas com deficiência começaram a ser intensificada no mundo todo. Em
suma a inclusão social é fundamental para a manutenção da democracia por isso é importante que todo
o corpo social haja em conjunto a fim de contribuir com a valorização do ser humano. Vou falar aqui
algumas posições que a comunidade pode tomar para que nós possamos melhorar tudo. Algumas
medidas que podem ciliar na inclusão social:

Sr. Roberto possa ter muitas conquistas, como os Presidentes anteriores também tiveram e contribuíram
ao levar avanços a Associação.
O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara Municipal tem a posse de um terreno na Avenida Sanitária, de
640m, sendo a demanda obra da Câmara de aproximadamente entre 2000m à 2500m para atender a
demanda, sendo que a obra teria que ser vertical. Informou que o Sr. Prefeito tem um projeto para que se
construa um centro administrativo em um terreno doado pela Fhemig. Discorreu que há um terreno que
foi indicado pelo Ver. Donizete ao lado da AMA, com aproximadamente 2000m sendo uma obra obra
horizontal, moderna com excelente mobilidade e próximo ao Centro administrativo da Prefeitura. Disse
que houve uma conversa com o Sr. Prefeito que ao construir o Centro Administrativo da Prefeitura, incluir
um espaço para a Câmara em separado, porém integrado aos poderes.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Glauber Milagres, reiterou sua estima a Associação e lembrou de nomes
como o de Márcio, Fernando Bezerra companheiro de partido e do Ver. Sandro Heleno. Reiterou que na
Legislatura passada quando houve problemas com relação a demanda judicial para a retirada da ASDEF no
espaço ocupado pela Associação, lembrou que os 15 edis ficaram favoráveis a Associação e lutaram para
que eles permanecessem no local. Reiterou que espera que tenha consenso para que se consiga um local
de fácil assediabilidade sendo bom para o município para que aumente também a representatividade.
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- Campanhas de conscientização populacional acerca da inclusão a respeito da Igualdade.
- Reflexões sobre diversidade humana
- Campanhas sociais que estimulem a contratação de pessoas com deficiência
- Aumentar a representação das pessoas com deficiência na política
- Utilizar o esporte como forma de Integração social
- Humanizar todo indivíduo independentemente das diferenças sociais
É direito da pessoa com deficiência viver em um ambiente em que possa desenvolver suas habilidades
sem depender de terceiros, desenvolvendo sua autonomia e independência e cabe ao Estado garantir

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Roberto da Farmácia, reiterou sua estima e seu apoio a Associação e de
todos os demais edis que lutarão para que a Associação tenha seu espaço atendendo inclusive a cidades
vizinhas sendo Barbacena um polo de referência.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, reiterou a situação dos passeios e calçadas do município, sendo
que os deficientes que utilizam cadeira de rodas necessitam trafegar pela rua para se locomover.
Mencionou que o Executivo engavetou projetos encaminhados por ele em beneficio dos deficientes.
Reiterou que os 15 edis irão lutar em prol da Associação. Disse que quando foi a Brasília foi dito a ele que
para conseguir cadeiras de rodas, andador e muletas o Executivo deve está a frente e pedir. Discorreu que
está a disposição da Associação para ajudar no que for necessário e o parabenizou pelo trabalho.

esse bem-estar, principalmente por meio da formulação e implantação de políticas públicas formuladas
dentro tanto pelo poder público com o pela sociedade civil e por aqueles que enfrentam diversidade em
uma comunidade sem infraestrutura. Apenas assim por meio do diálogo contínuo com esses indivíduos
que o nosso País será de fato inclusivo. A lei de acessibilidade nº. 10.098/2020 veio para quebrar as
barreiras do dia a dia, sejam em áreas urbanas, arquitetônicas, transportes ou na comunicação,
assegurando assim a autonomia das pessoas com deficiências e oportunidades para todos. Assim
manter ruas e calçadas em boas condições é imprescindível para o alcance dessa independência, bem
como rampas e acesso em prédio público e particulares. Agora vamos falar um pouquinho da nossa
cidade o nosso transporte aqui tem deixado muito a desejar e se nós deficientes não procurarmos a
quem possa nos ajudar a gente ir vai ficar um pouco esquecido. O transporte Público é uma outra
questão que vem deixando a desejar uma vez que os elevadores para os portadores de deficiência em
boa parte da frota de ônibus não funciona adequadamente, o que impede que o deficiente utilize o
transporte público e cumpra os seus compromissos. Veja bem o deficiente trabalha e ele precisa chegar
no serviço um certo horário e ele entra no ônibus e o ônibus não funciona elevador ter tem que ficar
esperando o próximo ônibus e esse próximo vai demorar uma hora quando eu chego do trabalho já
chega atrasado e consequentemente ele não vai ser bem visto na empresa por que isso acontece várias
vezes então e eu acredito que há alguma forma de melhorar isso para nós. É possível porque há um
tempo atrás e eu por exemplo de 26 anos cadeirante não saia de casa porque não tinha condições, hoje
nós podemos circular, inclusive eu tô aqui hoje né, então muitas coisas podem melhorar. E nós da
Associação Regional de Pessoas Portadoras de deficiência com toda a nossa dificuldades estamos
tentando levar melhoria para aqueles que estão sendo esquecidos. Tem muitos que não saem de casa
ainda, porque não tem oportunidade, então a Associação de Pessoas com Deficiência de Barbacena
ASDEF, acho que todo mundo aqui conhece, presta serviços relevantes à população de Barbacena mais
de 33 anos mais ou menos, dentre todo o nosso serviço nós contamos hoje com doações e empréstimo
de cadeira de rodas, cadeira de banho, bengala para deficiente visual, muletas, andadores,
preenchimento de currículo para enviar as empresas. Tendo o currículo da ASDEF tem uma
oportunidade maior, aulas de Braile, aula de música eu sou professor de violão e aula de artesanato e
teatro. Isso tem dado uma proximidade maior dessa população que ficava dentro de casa,hoje ele tem
uma vontade participar mais. No dia vinte deste mês passado a gente promoveu o sarau na nossa
situação,primeiro sarau que reúne pessoas de diversas partes, artistas e atores para que possamos
fazer a inclusão,como que vai estar inclusão se o deficiente só fica em um lugar separado. Então a gente
fez isso por incrível que pareça, pela primeira vez nós reunimos um grupo muito maior do que a gente
já vem toda a história. Esse é o primeiro caminho que a gente vai manter para trazer as pessoas de
volta. Queremos continuar com isso mas precisa da participação maior é de todos. A Associação
Regional de Pessoas com Deficiência de Barbacena presta todo serviço referido acima, com recursos
provenientes de doações de alguns colaboradores mas não é o suficiente, no passado a ASDEF foi
contemplada com convênio com a Prefeitura Municipal e estamos trabalhando através da nossa
representante e esperamos formalizar um apoio para nossa Entidade. Nos esperamos contar com o
apoio dos nobres Vereadores para que a prefeitura possa novamente fazer um repasse para ASDEF, para
nos ajudar e dar continuidade aos nossos serviços, para que possamos colaborar cada vez mais com a
população e também o apoio implantação de política pública que garante e promove os direitos das
pessoas portadoras de deficiência. Com essa ajuda podemos ampliar esse sarau e ampliar o
atendimento. Semana passada por exemplo, uma pessoa me procurou dizendo que o marido ficou sem
andar e veio pedir uma cadeira eu fiquei com o coração cortando demais, eu falei eu tenho a cadeira de
banho e o andador mas eu não tenho a cadeira comum e meu coração cortou que eu não podia ajudar,
eu não pude ajudar. A gente conta com ajuda de vocês. Eu sei que de certa forma todo mundo que
ajudar, mas as vezes nem sabe como ajudar. Eu vou dizer para vocês aqui em poucas palavras e eu tava
no ambiente certa vez e eu com essa cadeira e eu não conseguia subir no local, aí vieram várias pessoas
para ajudar tem muita gente coração bom, só que ele não sabem como que ajuda também, eles quer

Com a Palavra pela Ordem, Ver. José Newton, parabenizou ao Sr. Roberto pela coragem de assumir a
Presidência da Associação pois a responsabilidade de continuar a implementar as politicas e as conquistas
para a pessoa com deficiência é árdua, demanda conhecimento e renuncia da vida pessoal em prol de um
grupo. Ressaltou que existem vícios e problemas a serem corrigidos e sanados, não podendo deixar de
ressaltar as conquistas e observando que devem ser divulgadas, pois muita gente tem direito e não tem
conhecimento, passando por dificuldades por falta de informação. Ressaltou que como Vice-líder do
Governo o Executivo se coloca a disposição, assim como os Vereadores.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Donizete Medeiros, reiterou que há de se ter sensibilidade e se colocar no
lugar do próximo. Mencionou que a Escola Henrique Diniz é referencia para os alunos com deficiência
física, sendo solicitado que fosse pavimentado a Rua da Escola, não sendo atendida, os pais entraram com
o pedido no Ministério Público e a Rua será pavimentada. Parabenizou ao Presidente pelo trabalho e se
colocou a disposição como os demais edis para ajudar no que for preciso.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, mencionou que gostaria de fazer um Requerimento de
Audiência pública quanto aos transporte público de Barbacena, estendendo o convite ao gestor do
contrato do Poder Executivo. Disse que serão feitos levantamento da situação atual do transporte público
no município.
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do edil Pastor Ewerton e solicitou que apenas formalize junto a
Secretária. - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Roberto pelas brilhantes palavras o deixando a vontade para que se fosse
de sua vontade acompanhar a Sessão o fizesse.
O Sr. Presidente suspendeu a Sessão por 5min ás 20h23 reabrindo a Sessão ás 20h34.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. José Newton, ressaltou o trabalho do Bombeiro Militar com Moção
Congratulatória ao Subcomandante da Unidade do Corpo de Bombeiros de Barbacena, Capitão Ronaldo
Rosa de Lima, lotado em Barbacena com mais de 15 anos desempenhando a função de Bombeiro Militar
no Estado de Minas Gerais, em Barbacena, sendo que o Capitão necessita juntar documentos referente a
lotação dele e ao trabalho desenvolvido no município, na função de Subcomandante o faz com excelência
através de atividades proativas os equipamentos que o Bombeiro necessita e a integração com o Órgãos
Federais e Municipais justamente para atender com eficiência o povo de Barbacena, Minas e do Brasil.
Solicitou ao apoio dos colegas para que seja votado ainda hoje o Requerimento de Moção Congratulatória
dado a urgência do prazo para a juntada do documento.
O Sr. Presidente deferiu a solicitação do Ver. José Newton. - Encerrada a discussão, o Requerimento foi
APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente colocou a Moção Congratularia em discussão, e foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Solicitou a Casa que fosse confeccionada a referida Moção.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Donizete Medeiros, solicitou ao Sr. Presidente que colocasse em votação o
Requerimento 045/22 de Moção de Aplauso a ser enviada ao Delegado de Polícia Federal Dr. Ronaldo
Guilherme Campos com seguinte teor - Moção de aplauso pelo relevante serviço prestado à população de
Juiz de Fora Barbacena e região. Justificando que Dr. Ronaldo é cidadão natural de Barbacena e há
aproximadamente 19 anos atua como Delegado de Polícia Federal tomando posse recentemente da chefia
da Delegacia Regional de Polícia Federal da Cidade Juiz de Fora. No qual atua em 127 municípios na Zona
da Mata e Vertentes mineira somando cerca de cinco milhões de pessoas e com um efetivo
aproximadamente de 100 policiais objetivando a apreensão ou desvio de recursos públicos e combate à
corrupção em geral.

pegar você e querem te puxar e não consegue, porque as ruas não são tão adequadas com cadeirante
mas a gente vai levando como o que tem. Com relação ao espaço que usamos que é a ASDEF eu creio
que é do conhecimento de todos ou vou passar a ser agora, hoje está em trâmite uma ação judicial para
que a ASDEF saia da Praça Estação Ferroviária, contando com o apoio de todos para resolver essa
situação tão difícil para nossa entidade, pois não podemos interromper a prestação dos serviços que são
tão necessário à nossa sociedade. Contamos com ajuda de todos nessa luta e já temos um representante
que está lutando para que possamos ter acesso às políticas pública voltado para aquele que necessita
de nosso apoio. Eu quero agradecer a todos pela oportunidade e poder fazer essa reflexão a respeito de
uma política pública tão importante e cada vez mais necessário para todos deficientes, muito obrigado.”

O Sr. Presidente deferiu a solicitação do Ver. Donizete. - Encerrada a discussão, o Requerimento foi
APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente colocou a Moção Congratularia em discussão, e foi APROVADA POR UNANIMIDADE.
Solicitou a Casa que fosse confeccionada a referida Moção.

O Sr. Presidente agradeceu V.S.ª pelas colocações e trazendo com muita luz e brilhantismo a atual
situação que se encontra as pessoas portadoras de necessidades especiais na cidade de Barbacena.
Mencionou que o Poder Legislativo é solidário a causa através do Ver. Sandro Heleno, que não pode estar
presente devido a compromissos mas que está sempre ativo pleiteando convenio e espaço adequado
para a ASDEF e buscando politicas públicas voltadas a entidade e para todos que necessitam desse
serviço. Disse também que os demais edis estão solidários e ombreados nesta causa digna, que as
demandas serão atendidas pela Secretaria de Serviço Social e também pelo Sr. Prefeito Carlos Du.
Reiterou que qualquer Vereador pode fazer o uso da palavra.

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h40
Discussão e Votação de Projetos
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE LEI
- Proj. Lei nº. 155/21 – Torna Obrigatório a afixação de cartaz com mensagem educativa nos locais que
menciona– Ver. Odair José Ferreira - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
REDAÇÃO FINAL – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

Com a Palavra como Líder do Governo o Ver. Pastor Ewerton, destacou algumas ações que o Executivo tem
proposto a fazer e está fazendo em apoio a causa juntamento com o Ver. Sandro heleno a instituição
recebera 2 impressoras em braile cujo valor é altíssimo e irá atender a comunidade que necessita desse
serviço, sendo um grande ganho para o Município de Barbacena em parceria do Executivo com a ASDEF,
tendo a capacitação para seu uso. Destacou que o plano de trabalho que será confeccionado pelos edis,
será avaliado pela Secretária de Assistência Social, mencionou que quanto a demanda das cadeiras de
rodas a ASDEF irá informar o Poder Público de sua necessidade. Discorreu que a anos não havia abertura
junto as entidades, através da Secretária de Assistência Social coordenada pelo Secretário Daniel Melo.
Reiterou que esteve juntamente com a associação de pessoas com deficiência auditiva, reunidos falando
sobre o convenio que eles tem de central de livras, que auxilia no atendimento do Serviço público e nas
Escolas aonde se faz necessário. Mencionou que o Sr. Prefeito propôs a doação de um terreno para a
ASDEF, e que diz ter certeza que cada Vereador votará favorável para esta grande conquista.

- Proj. Decreto Legislativo nº. 003/22 – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Barbacena
ao Coronel Intendente Carlos Fernando de Souza Panissa e dá outras providências – Aut. Ver. Orlando José
Garcia - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 001/22 – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Barbacena
a Sebastião Conrado Vilela e dá outras providências – Aut. Ver. José Newton de Faria - Encerrada a
discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 005/22 – Concede o Título de Cidadão Honorário do Município de Barbacena
ao Senhor José Roberto Ruivo de Araújo e dá outras providências – Aut. Ver. Roberto José de Andrade Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Com a Palavra como Líder, Ver. Odair Ferreira, destacou o trabalho desenvolvido pela ASDEF, em defesa
dos deficientes. Mencionou que houve uma reunião da Mesa Diretora com o Sr. Prefeito, aonde foi
proposto a ele a doação de parte do terreno que hoje esta em posse do Poder Legislativo, inclusive pela
localização e acessibilidade na localidade da Avenida Sanitária. Informou que o Sr. Prefeito não está
medindo esforços para ajudar e alternativas estão sendo estudadas para sanar a questão do terreno.
Parabenizou o trabalho feito pela instituição. Discorreu a respeito da implementação na Escola Yaya
Moreira de uma sala voltada para as pessoas portadoras de necessidade especial, recordou também da
luta do Ex-vereador Márcio da ASDEF de Fernando Bezerra e agora de Roberto.

- Proj. Decreto Legislativo nº. 006/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Carlos Fábio Nogueira Rivelli e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno da
Silva Carvalho - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 007/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Márcio Dálvio Nogueira Rivelli e dá outras providências – Aut. Ver. Sandro Heleno da
Silva Carvalho - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Com a Palavra como Líder, Ver. Flávio Maluf, parabenizou ao Presidente da ASDEF pelas belíssimas
palavras. Reiterou que a Câmara Municipal, o Executivo e toda sociedade não medirão esforços para que a
ASDEF possa se restabelecer em um local com mais acessibilidade e através do trabalho e dedicação do

- Proj. Decreto Legislativo nº. 008/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Antônio Chala Sade – Aut. Mesa Diretora - Encerrada a discussão, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE.

Sr. Roberto possa ter muitas conquistas, como os Presidentes anteriores também tiveram e contribuíram
ao levar avanços a Associação.

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI

O Sr. Presidente esclareceu que a Câmara Municipal tem a posse de um terreno na Avenida Sanitária, de
640m, sendo a demanda obra da Câmara de aproximadamente entre 2000m à 2500m para atender a
demanda, sendo que a obra teria que ser vertical. Informou que o Sr. Prefeito tem um projeto para que se
construa um centro administrativo em um terreno doado pela Fhemig. Discorreu que há um terreno que
foi indicado pelo Ver. Donizete ao lado da AMA, com aproximadamente 2000m sendo uma obra obra
horizontal, moderna com excelente mobilidade e próximo ao Centro administrativo da Prefeitura. Disse
que houve uma conversa com o Sr. Prefeito que ao construir o Centro Administrativo da Prefeitura, incluir
um espaço para a Câmara em separado, porém integrado aos poderes.

- Proj. Lei nº. 011/22 – Acrescenta-se o inciso I ao parágrafo único do art. 22 da Lei Municipal nº. 5.119/21
– Aut. Ver. José Donizete de Medeiros - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 011/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Glauber Milagres, reiterou sua estima a Associação e lembrou de nomes
como o de Márcio, Fernando Bezerra companheiro de partido e do Ver. Sandro Heleno. Reiterou que na
Legislatura passada quando houve problemas com relação a demanda judicial para a retirada da ASDEF no
espaço ocupado pela Associação, lembrou que os 15 edis ficaram favoráveis a Associação e lutaram para
que eles permanecessem no local. Reiterou que espera que tenha consenso para que se consiga um local
de fácil assediabilidade sendo bom para o município para que aumente também a representatividade.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Roberto da Farmácia, reiterou sua estima e seu apoio a Associação e de
todos os demais edis que lutarão para que a Associação tenha seu espaço atendendo inclusive a cidades
vizinhas sendo Barbacena um polo de referência.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, reiterou a situação dos passeios e calçadas do município, sendo

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 011/22 - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
- Proj. Lei nº. 005/22 - Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 5.065, de 29 de dezembro de 2020 –
Aut. Executivo - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
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O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 005/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

- Proj. Decreto Legislativo nº. 008/22 – Concede o Título de Cidadão Benemérito do Município de
Barbacena ao Senhor Antônio Chala Sade – Aut. Mesa Diretora - Encerrada a discussão, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE.

- Proj. Emenda Constitucional nº. 007/21 – Altera o art. 153 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 007/21 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

- Proj. Lei nº. 011/22 – Acrescenta-se o inciso I ao parágrafo único do art. 22 da Lei Municipal nº. 5.119/21
– Aut. Ver. José Donizete de Medeiros - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 007/21- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 011/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

- Proj. Emenda Constitucional nº. 006/21 – Altera o art. 34 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 011/22 - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada

em Redação Final do Proj. Lei nº. 006/21 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE
JULHO DE 2022
UNANIMIDADE.

- Proj. Lei nº. 005/22 - Altera a redação do art. 1º da Lei Municipal nº 5.065, de 29 de dezembro de 2020 –
Aut. Executivo - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 005/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 006/21- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 005/22 - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

- 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, foi concedida VISTAS AO VEREADOR ODAIR FERREIRA.

- Proj. Lei nº. 012/22 – Dispensa do alvará de licença para localização e funcionamento as pessoas
jurídicas, bem como os profissionais autônomos e liberais registrados em domicílio fiscal, estabelece o
normativo a ser adotado para classificação de risco das atividades econômicas e dá outras providências –
Aut. Executivo - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

- Proj. Lei nº. 031/22 – Ratifica a 1ª alteração do contrato de consórcio do CISALV – Aut. Executivo Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 012/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

- Proj. nº. 094/21 – Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de placas contendo a proibição de crianças
com até 12 anos utilizarem elevadores desacompanhados nos prédios comerciais e residenciais no
município de Barbacena – Aut. Ver. Sandro Heleno da Silva Carvalho - Encerrada a discussão, o Projeto foi
APROVADO POR UNANIMIDADE.

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 012/22 - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

O Ver. Odair Ferreira solicitou que fosse mantido o Projeto na pauta, mesmo com a ausência do Vereador
Sandro Heleno visto que todos os edis são favoráveis ao Projeto.

- Proj. Lei nº. 019/22 – Denomina Travessa Euclides da Cunha – Aut. Executivo - Encerrada a discussão, o
Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente deferiu a solicitação e manteve o Projeto em Pauta.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 019/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

- 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 ROBERTO DA FARMÁCIA.

TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21h05

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 019/22 - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

O Sr. Presidente comunicou que o ex-vereador Tererê convida a todos á participar do evento que
acontecerá em Correia de Almeida no sábado e na segunda-feira terá Audiência Pública a
respeito da Linha do Oeste ás 17h no anexo do IFET no bairro São José.

- Proj. lei nº. 018/22 – Denomina logradouros públicos e consolida a denominação de vias públicas no
Loteamento Residencial Imperial de que tratam as Leis nºs. 5.062, de 2020, 5.078 e 5.091, de 2021 – Aut.
Executivo - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Não havendo oradores inscritos e mais nada a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a
presente sessão às 21h07. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos
Reis, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e pelo Senhor Secretário.

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 018/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 018/22- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
- Proj. Lei nº. 023/22 – Reconhece como de utilidade pública a Associação Desportiva de Futsal de Minas
Gerais – ADEFMG, sediada Rua Egberto Hallais França, nº. 130, Santa Cecília, Barbacena/MG – Aut. Ver.
Roberto José de Andrade - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida

O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 023/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 023/22- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE RESOLUÇÃO

CONSELHOS MUNICIPAIS

- Proj. Resolução nº. 003/22 – Altera o art. 6º. da Resolução nº. 335 de 28 de março de 2012 – Aut. Mesa
Diretora - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 003/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 003/22- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

Presidente: Daniel Martins de Mello Neto

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO
Deliberação do CONAS nº. 204 de 06 de julho de 2022.
“Dispõe sobre a Aprovação do Regimento Interno do Núcleo de Apoio ao Cidadão
de Rua Barbacena/ MG.”
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições
conferidas pela Lei Delegada nº. 39, de 2013 e considerando o que dispõe a Lei
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993 e
Deliberação lavrada na ata 268 de 06 de julho de 2022. Resolve:
Art.1º Aprovar o Regimento Interno do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua Barbacena/MG; Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 06 de julho de 2022.Daniel Martins de Mello Neto - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.

- Proj. Decreto Legislativo nº. 002/22 – Dispõe sobre a Sessão Solene pelo Centenário da Fundação da
Congregação das Irmãs de São Francisco de Assis da Providência de Deus – Aut. Ver. Filipe Luís dos Santos
- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 002/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 002/22- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
- Proj. Decreto Legislativo nº. 004/22 – Comemora os 65 (sessenta e cinco) anos da Turma EPCAR 1957
com Sessão Solene promovida pelo Poder Legislativo e dá outras providências – Aut. Ver. Odair José
Ferreira - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 004/22 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.

REGIMENTO INTERNO

Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 004/22- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DE APOIO AO CIDADÃO DE RUA
BARBACENA/MG
IDENTIFICAÇÃO:
Nome da Instituição: Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua
Órgão responsável: Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS Responsáveis pelo novo Regimento:
Raphaela Risutti da Silva – Chefia
Cíntia Isabel de Carvalho – Psicóloga
TÍTULO I
DA CONSTITUIÇÃO, PRINCÍPIOS, FINALIDADE, CONDICIONALIDADES E OPERACIONALIZAÇÃO.
Capítulo I Da Constituição
Art. 1º O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua é uma instituição pública criada e
mantida pelo Órgão Gestor da Assistência Social do Município de Barbacena.
Art. 2º O público alvo do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua são pessoas adultas,
de ambos os sexos em situação de rua ou migração.
Art. 3º O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua assegura os direitos da população
em situação de rua, ofertando diversos serviços ao público alvo. Aos acolhidos no
equipamento são ofertados atendimento/acompanhamento psicossocial, refeições,
higienização, lavagem e secagem de roupas. E aos cadastrados porém não acolhidos, são ofertados os serviços de higienização, lavagem e secagem de roupas e o
excedente de refeições.

- Proj. Decreto Legislativo nº. 014/21 – Aprova Ata 111 reunião da Comissão do Plano Diretor e dá outras
providências – Aut. Mesa Diretora - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR 8 VOTOS
FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 014/21 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 014/21- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS E 1 ABSTENÇÃO.
SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL
- Proj. Emenda Constitucional nº. 007/21 – Altera o art. 153 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 007/21 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 007/21- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
- Proj. Emenda Constitucional nº. 006/21 – Altera o art. 34 da Lei Orgânica do município de Barbacena e
dá outras providências – Aut. Vários Vereadores - Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
O Sr. Presidente submeteu ao plenário o Requerimento Verbal do Ver. Odair Ferreira para que seja votada
em Redação Final do Proj. Lei nº. 006/21 - Encerrada a discussão, o Requerimento foi APROVADO POR
UNANIMIDADE.
Em votação em Redação Final Proj. Lei nº. 006/21- Encerrada a discussão, o Projeto foi APROVADO EM
REDAÇÃO FINAL POR UNANIMIDADE.
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO DE LEI
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Capítulo II
Dos Princípios e Finalidade
Art. 4º O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua tem como princípios: I - respeito à
dignidade da pessoa humana;
II - valorização e respeito à vida e à cidadania;
III - atendimento humanizado e universalizado;
IV - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com
deficiência;
V - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos; Art. 5º O
Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua tem por finalidade:
I - assegurar os direitos da população em situação de rua, oferecendo serviços de
apoio e acolhimento, em ambiente acolhedor.
II - oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene,
salubridade e segurança, bem como os objetos necessários à higiene pessoal;
III - oferecer refeição adequada para os usuários acolhidos;
IV - oferecer encaminhamento para que o usuário tenha cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos;
V - elaborar o Plano de Atendimento Individual que promova a autonomia do sujeito
por meio de suporte para reinserção familiar, social, requerimento de benefícios
assistenciais ou previdenciários e a inserção/reinserção no mercado de trabalho.
VI - reavaliar periodicamente cada caso de acordo com a evolução;
VII - providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles
que não os tiver;
VIII - manter arquivo organizado com cadastros onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome dos usuários, parentes, endereços, sexo, idade e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento;
IX- propiciar de acordo com oferta e demanda condições de participação dos usuários em cursos profissionalizantes com vista à inserção no mercado de trabalho;
X – manter articulação com: CAPS; Consultório na Rua; UBS de referência; CREAS;
equipamentos do Setor Público que promovam políticas públicas para atendimento
à população em situação de rua, de acordo com demanda.
Capítulo III
Das condicionalidades e do acesso ao serviço
Art. 4º O Serviço de Acolhimento Institucional somente acolherá mediante disponibilidade de vagas e avaliação técnica, tendo como condicionalidades:
I - idade maior que 18 anos;
II – ausência de moradia;
III - vínculo familiar rompido devido a risco e ou violência;
IV - ausência de mandados em aberto;
V - ausência de renda;
VI - presença de documento de identificação com foto ou Boletim de Ocorrência;
VII - apresentando quadro de saúde clínica e mental estável;
VIII – que esteja em situação de migração;
IX – que devido a frio intenso esteja em risco nas ruas.
Art. 5º As equipes autorizadas para realizar os encaminhamentos são: CREAS, Consultório na Rua e em ressalva de particularidade e excepcionalidade a chefia poderá
liberar a pernoite ao usuário e no dia seguinte encaminhar a equipe técnica para
avaliação, desde que haja disponibilidade de vagas.
Capítulo IV
Da operacionalização
Art. 6º Os serviços ofertados pelo Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua serão operacionalizados da seguinte forma:
I - Será realizado cadastro de todos os usuários que utilizam os serviços ofertados
pelo equipamento.
II - O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua acolherá até o preenchimento da capacidade que são 20 vagas para acolhimento institucional, sendo 16 masculinas e 4
femininas;
III - O acolhimento institucional será realizado mediante disponibilidade de vagas e
atendimento as condicionalidades previstas no artigo 4º;
IV - Aos 20 usuários acolhidos no equipamento para pernoite serão ofertadas as
refeições, bem como higienização e lavagem e secagem de roupas, bem como
atendimento e acompanhamento psicossocial;
V - Aos usuários cadastrados, que não estão em acolhimento serão ofertadas as
refeições excedentes, higienização e lavagem de roupas;
VI - Todos os usuários deverão ser orientados sobre as regras e condutas do Núcleo
antes da inserção.
VII - Todos os usuários devem respeitar as regras do equipamento, podendo ser
advertidos e/ou desligados quando do não cumprimento.
VIII - É vedada a entrada e a circulação de pessoas sem a devida autorização da
Chefia e sem estarem acompanhadas por um funcionário do equipamento;
IX - Não será permitida a entrada do usuário que estiver sob abuso de álcool e/ou
outra droga, agressivo, e que desacatar as ordens do local ou os servidores;
X – Em caso de descumprimento das regras, comportamento inadequado, desacato, ameaças, agressões o acolhido poderá ser desligado do equipamento com
devida justificativa por escrito anexa ao cadastro.
TÍTULO II
DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art. 7º Os recursos financeiros do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua serão provenientes: I – recurso próprio (recurso do tesouro municipal ao FMAS)
II – de repasses específicos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) e do
Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) ao FMAS;

III – das emendas parlamentares;
IV – lucros resultantes de aplicações financeiras;
V – de eventuais programas, projetos e serviços do Governo Federal, Estadual e
Municipal criados para a manutenção do serviço.
Art. 8º O controle financeiro das despesas do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua
será efetuado FMAS, seguindo o cronograma e plano de aplicações próprias, pertinentes ao Órgão Gestor da Assistência Social e fiscalizado pelo CMAS.
TÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 9º O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua para cumprir e executar suas finalidades contará com a seguinte estrutura organizacional:
I – Secretário (a), representando o Órgão Gestor da Assistência Social;
II - Chefia, que será designado (a) pelo Órgão Gestor da Assistência Social;
III - Equipe Técnica composta por profissionais da Assistência Social do município,
assistente social e psicólogo;
IV - Sempre que necessário, outros profissionais que integram a rede socioassistencial do município poderão ser acionados e solicitados a apoiarem o Núcleo de
Apoio ao Cidadão de Rua, de acordo com suas especialidades e campo profissional
de atuação.
§ 1º - Apoio Institucional, composto pelos profissionais abaixo mencionados de
acordo com o quadro de RH mínimo disposto na Resolução CNAS nº 269/2006
(NOB-SUAS).
a) 01 Chefia de nível superior completo, preferencialmente graduada em Serviço
Social;
b) 01 Assistente administrativo de nível médio completo;
c) 07 Monitores de nível médio completo na modalidade de plantão;
d) 01 Auxiliar de serviços gerais na modalidade de diarista;
e) Equipe técnica constituída por 01 (um) psicólogo e 01 (um) assistente social.
§ 2º - Apoio externo, com entidades ligadas à saúde, esporte, lazer, educação,
ensino profissionalizante, arte, cultura e ensino religioso.
§ 3º – O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua poderá contar com a colaboração de
outras entidades e pessoas voluntárias, os quais possam fornecer, em regime de
consultoria, a transmissão de conhecimentos e experiências referentes ao planejamento e gestão das atividades; sendo que a execução propriamente dita do serviço
caberá exclusivamente ao Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua, apoiada pelo Órgão
Gestor da Assistência Social.
§ 4º A instituição receberá apoio e articulação do Órgão Gestor da Assistência Social
no que diz respeito à execução do seu trabalho para a promoção das necessidades
básicas. A Secretaria de Assistência Social acompanhará e supervisionará as operações relativas às finanças provenientes de recursos e convênios, estabelecendo
ações deliberadas, em conjunto com a Chefia e Equipe Técnica.
§ 5º - No que tange ao atendimento das redes socioassistenciais serão realizadas
parcerias para viabilizar atendimento direcionado aos usuários com as Políticas Públicas existentes no município tais como de Saúde, Educação, Assistência Social, e
demais entidades socioassistenciais.
§ 6º – O Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua poderá receber doações de pessoas
físicas e jurídicas, nos moldes da lei.
Capítulo I
Da Coordenação Geral
Art. 10 Compete à Coordenação Geral, representada pela Secretaria Municipal de
Assistência Social em relação ao Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua:
I - prover as necessidades básicas concernentes à execução de seus trabalhos; II oferecer as condições para capacitação da equipe de atendimento;
III - acompanhar as operações financeiras provenientes de recursos de convênios;
IV - deliberar e supervisionar sobre questões expostas pela Chefia, Equipe Técnica
e Apoio Institucional;
V - aplicar penalidades trabalhistas e disciplinares, se necessário, aos servidores da
instituição, respeitando a legislação em vigor.
Capítulo II
Da Coordenação local do Serviço de Acolhimento Institucional
Art. 11 A Chefia do Serviço é responsável pela execução, supervisão, coordenação e
controle das atividades do Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua, conforme indicação
da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Art. 12 Compete a Chefia do Núcleo:
I – representar o Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua de Barbacena;
II - manter informada a Coordenação Geral de todos os assuntos pertinentes ao
desenvolvimento do Serviço;
III - apresentar propostas de melhoria do Serviço, bem como apresentar uma gestão inovadora pautada na humanização em parceria com os serviços socioassistenciais do município;
IV - providenciar de imediato, solução para ocorrências, de acordo com este Regimento Interno;
V - informar via ofício, o quadro situacional envolvendo os usuários, aos respectivos
órgãos competentes;
VI - facilitar a interação entre o Núcleo de Apoio ao Cidadão de Rua, CMAS, Ministério Público e outros órgãos ligados ao atendimento à População de Rua;
VII - cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, as Resoluções do Órgão
Gestor da Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS,
bem como as demais legislações aplicáveis;
VIII - requisitar em tempo, material de consumo e servidores para a realização das
atividades por tempo limitado;
IX - delegar responsabilidades quando se fizerem necessárias;
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X - tomar medidas de caráter de urgência, nos casos previstos neste Regimento
Interno, decorrentes da natureza de suas funções;
XI - promover reuniões periódicas, conforme agendamento pré-estabelecido, com a
presença da Coordenadoria Geral, Equipe Técnica para troca de informações, orientações úteis e interação grupal nas relações estabelecidas na instituição;
XII – responsabilizar-se pela guarda de documentos, com a devida organização e
registro de protocolo, mantendo em arquivo as correspondências expedidas e recebidas, a documentação de criação e os documentos pessoais e encaminhamentos
dos usuários, zelando pelas informações sigilosas;
XIII – promover com a equipe técnica e de apoio especializado discussões referentes à situação dos usuários do serviço, bem como analisar suas sugestões e
propostas;
Capítulo III
Da Equipe Técnica
Art. 17. Cabe aos profissionais da Equipe Técnica: assistente social, psicólogo (a),
disponíveis ou cedidos pelo município, atuarem como orientadores e responsáveis
pelos atendimentos aos acolhidos e na orientação pedagógica aos educadores sociais.
Art. 13 Compete à Equipe Técnica:
I - Cumprir e fazer cumprir este Regimento Interno, as Resoluções do Órgão Gestor
da Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, bem
como as demais legislações aplicáveis;
II - assessorar os demais membros da equipe operacional para melhor desempenho
das ações programadas;
III - participar de estudos dos casos referentes aos usuários, com a elaboração de
relatórios, quando se fizer necessário;
IV - Participar das reuniões de rede;
V - propiciar cursos, palestras e outras atividades que promovam o desenvolvimento
psicossocial dos usuários;
VI – realizar orientações aos usuários;
VII - atuar numa perspectiva de trabalho interdisciplinar e intersetorial;
VIII - manter intercâmbio com a rede pública de atendimento à População em
Situação de Rua;
IX – elaborar o Plano de Atendimento Individual após compreensão inicial do caso;
X – comunicar ao Ministério Público sempre que verificar a violação dos direitos;
XI - preparar o usuário gradativamente para o desligamento.
Art. 14 Compete ao Assistente Social, além das demais atribuições constantes neste
regimento:
I - Levantar a situação socioeconômica dos familiares dos usuários, articular e direcionar ações setoriais para garantir as necessidades básicas apresentadas;
II - Fazer avaliações do ambiente sociofamiliar, através de entrevistas e visitas
domiciliares e outras técnicas próprias, quando necessário;
III - Orientar os usuários que necessitem dos recursos comunitários e da rede
socioassistencial do município;
IV- Participar de estudo de caso com a Equipe Técnica e Chefia; V - Elaborar parecer
social ou síntese informativa;
VI - Elaborar relatórios informativos ao Ministério Público, quando necessário; VII Resgatar a cidadania dos usuários;
VIII - Viabilizar a reintegração familiar, juntamente com os demais membros da
equipe; IX - Registrar todas as ocorrências.
Art. 15 Compete ao Psicólogo, além das demais atribuições constantes neste regimento: I - Contribuir para o crescimento individual, grupal e a Cidadania dos
usuários;
II - Proceder a escuta aos usuários;
III - Participar de estudo de caso com a equipe técnica e chefia; IV - Realizar atendimento individual e grupal;
V - Encaminhar os usuários cujas necessidades específicas exijam atendimento que
foge as suas possibilidades profissionais e/ou especialidades;
VI - Proceder a orientação aos usuários;
VII - Elaborar relatórios informativos ao Ministério Público, quando necessário; VIII
- Realizar Visita Domiciliar, objetivando conhecer a realidade familiar;
IX - Viabilizar a reintegração familiar, juntamente com os demais membros da equipe; X - Registrar todas as ocorrências.
Art. 16 Compete ao advogado (a) cedido (a) pelo Município oferecer orientação
jurídica à Chefia e Equipe Técnica.
Capítulo IV
Dos Serviços da Equipe de Apoio Institucional Art. 17 Compete ao Agente Administrativo:
I - exercer as atividades de secretariado;
II - manter o controle de entrada e saída de materiais em geral e o recebimento
de doações;
III - divulgar informações referentes a reuniões (local, data, hora, etc.) e afixando
em local visível;
IV - elaborar as escalas dos funcionários, juntamente com a Chefia Local;
V - organizar, controlar e atualizar agendas, fichários, arquivos e correspondências;
VI - atender e realizar chamadas telefônicas;
VII - efetuar contatos com os serviços de plantão, quando se fizer necessário;
VIII – manter o controle interno do patrimônio do Núcleo de Apoio ao Cidadão de
Rua.
Art. 18 Será mantido o serviço de plantões (12h) pelos (as) educadores (as) inclusive nos pontos facultativos, feriados e finais de semana. A escala de serviço será
mantida da seguinte forma: 12 horas de trabalho, por 36 horas de folga.

Art. 19 Compete aos (as) monitores (as):
I – acompanhar os usuários em suas atribuições dentro do Núcleo de Apoio ao
Cidadão de Rua;
II - cumprir as determinações da Chefia Local do Serviço e da Equipe Técnica; III zelar pela integridade física e moral dos usuários;
IV – cumprir o Regimento Interno;
V – registrar, em livro específico de relatório, a rotina diária dos usuários e transmitir, também, verbalmente aos demais cuidadores, durante a troca de plantão;
VI – proporcionar cuidados básicos com alimentação; VII - mediar situações de
conflito;
VIII – orientar os usuários a ministrar medicamentos, nos horários estipulados,
conforme orientações médicas;
IX – acolher os usuários e dar especial atenção no momento de acolhida; prestar
tratamento respeitoso, afetuoso e humanizado; apresentar o espaço físico e privado, bem como os demais funcionários da instituição;
X - manter organizado os dormitórios, controlando o uso de cama e horários de
banho, salvo situações excepcionais;
XI – orientar os usuários a cumprir a rotina diária;
XII - não tomar nenhum procedimento excepcional sem comunicar a Chefia do
Serviço e/ou Equipe Técnica;
XIII – orientar os usuários a manter organizado e em condições de uso o espaço
físico do Núcleo;
XIV - respeitar e cumprir os horários estabelecidos pela Chefia do Serviço;
XV - zelar pela higiene e organização, bem como pela segurança patrimonial e manutenção dos equipamentos, eletroeletrônicos, móveis, utensílios de uso comum;
XVI - manter informada a Equipe Técnica e a Chefia do Serviço, sobre o quadro
situacional e procedimentos tomados, visitas, recebimentos de ofertas e doações;
XVII - manter o controle de materiais de consumo, tais como: gêneros alimentícios, higiene pessoal, limpeza, recebimento de mercadorias (controle de estoque,
entrada e saída);
XVIII - executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo
de atuação, se necessário;
XIX – realizar a revista (vistoria dos pertences e corporal) antes do usuário entrar
no Núcleo, sempre usando luvas de procedimento.
Parágrafo Único - O (a) servidor (a) que irá desempenhar a função de monitor (a)
social do Núcleo deverá ser selecionado e capacitado (a) por profissional da Equipe
Técnica.
Art. 20 Compete ao auxiliar de serviços gerais:
I - acolher, respeitar e tratar afetivamente os acolhidos;
II - limpar os ambientes da casa, banheiros, mobília, paredes, vidros, janelas, calçadas, conforme cronograma estabelecido pela Coordenação;
III - manter em bom estado de higiene e conservação todas as dependências internas e externas do Núcleo, comunicando à Coordenação quaisquer danos ocorridos
ou apresentados;
IV - manter os panos utilizados na limpeza limpos e guardados separadamente dos
utensílios da casa;
V - manter os materiais de higiene e limpeza guardados em local apropriado para
evitar acidentes domésticos;
VI - zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos e utensílios utilizados. Quando apresentarem defeitos, comunicar ao agente administrativo;
VII - informar a necessidade de reposição de produtos de limpeza para o agente
administrativo;
VIII - ensinar e supervisionar os usuários na limpeza dos ambientes internos e
externos; IX - cuidar do acondicionamento e destino do lixo;
X – administrar as máquinas de lavar da casa, lavar as roupas dos usuários e depois
de secas, dobrar, separar e entrega-las aos devidos proprietários;
XI - realizar outras atividades relacionadas ao Núcleo, quando requisitada.
TÍTULO IV
DA ORGANIZAÇAO INTERNA DO NÚCLEO
Art. 21 A organização de atendimento à População de Rua em algumas das situações elencadas no artigo 3º deste regimento será instruída por normas emanadas
no Decreto Nº
7.053 de 23 de Dezembro de 2009 que Institui a Política Nacional para a População
em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências e resoluções da Secretaria Municipal de Saúde e
Programas Sociais e/ou do Conselho Municipal de Assistência Social.
TÍTULO V
DO PLANO INDIVIDUAL DE ATENDIMENTO
Capítulo I
Do Plano Individual de Atendimento
Art. 22 Após a entrada do usuário no Núcleo, os atendimentos terão também como
objetivo a elaboração do Plano Individual de Atendimento.
Art. 23 O Plano Individual de Atendimento deve conter os objetivos, estratégias e
ações a serem desenvolvidas, tendo em vista a superação dos motivos que levaram
ao afastamento do convívio e o atendimento das necessidades específicas de cada
situação.
I – O Plano Individual de Atendimento deverá ser elaborado em até 15 dias úteis
após o acolhimento e de acordo com as situações identificadas no estudo inicial;
II – Nas participações dos usuários em atividades externas, sempre que possível,
deverá ser dada prioridade para que elas ocorram nos equipamentos disponibilizados pelo próprio município.
Art. 24 O PIA deverá ser realizado pela equipe técnica, a fim de avaliar o quadro
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situacional.
Art. 25 O Plano Individual de Atendimento tem como objetivo orientar o trabalho de
intervenção durante o período de acolhimento, visando à superação das situações
que ensejaram a aplicação da medida. Deve basear-se em um levantamento das
particularidades, potencialidades e necessidades específicas de cada caso e delinear
estratégias para o seu atendimento. Tal levantamento constitui um estudo da situação que deve contemplar, dentre outros aspectos:
I – motivos que levaram ao acolhimento e se já esteve acolhido neste ou em outro
serviço anteriormente, dentre outros;
II - configuração e dinâmica familiar, relacionamentos afetivos na família nuclear e
extensa, período do ciclo de vida familiar, dificuldades e potencialidades da família
no exercício de seu papel;
III - condições socioeconômicas, acesso a recursos, a benefícios assistenciais e
previdenciários;;
IV - demandas específicas dos usuários e de sua família que requeiram encaminhamentos imediatos para a rede (sofrimento psíquico, abuso ou dependência de álcool
e outras drogas, etc.), bem como potencialidades que possam ser estimuladas e
desenvolvidas;
V - rede de relacionamentos sociais e vínculos institucionais dos usuários, composta
por pessoas significativas na comunidade, colegas, grupos de pertencimento, atividades coletivas;
VI - violência e outras formas de violação de direitos, seus significados e possível
transgeracionalidade;
VII - significado do afastamento do convívio e do serviço para o usuário.
§ 1º A partir deste levantamento inicial, devem ser definidas estratégias de atuação
que contribuam para a superação dos motivos que levaram ao acolhimento. Tais
estratégias devem primar pelo fortalecimento dos recursos e das potencialidades do
usuário, na comunidade e da rede local, a fim de possibilitar o desenvolvimento de
um trabalho que possa conduzir a soluções de caráter mais definitivo, como a reintegração familiar, a vinculação de pessoa significativa da comunidade ou, quando
essa se mostrar a alternativa que melhor atenda ao superior interesse do usuário.
Art. 26 O Plano Individual de Atendimento deve orientar as intervenções a serem
desenvolvidas para o acompanhamento de cada caso, devendo contemplar, dentre
outras, estratégias para:
I - desenvolvimento saudável dos usuários durante o período de acolhimento: encaminhamentos necessários para serviços da rede (saúde, educação, assistência
social, esporte, cultura e outros); atividades para o desenvolvimento da autonomia;
preservação e fortalecimento da convivência comunitária e das redes sociais de
apoio; construção de projetos de vida; relacionamentos e interação no serviço de
acolhimento – educadores/cuidadores, demais profissionais e colegas; preparação
para ingresso no mercado do trabalho, etc.;
II - investimento nas possibilidades de reintegração familiar: fortalecimento dos
vínculos familiares e das redes sociais de apoio; acompanhamento da família em
parceria com a rede, visando à superação dos motivos que levaram o usuário à
Situação de Rua; potencialização de sua capacidade para o desempenho do papel
de cuidado e proteção;
III - acesso do usuário a serviços, programas e ações das diversas políticas públicas e do terceiro setor que contribuam para o alcance de condições favoráveis a
autonomia;
IV - investimento nos vínculos afetivos com pessoas significativas da comunidade:
fortalecimento das vinculações afetivas e do papel dos usuários;
V – acesso a renda por meio de inserção/reinserção no mercado de trabalho ou
requerimento de benefícios previdenciários ou assistenciais.
Art. 27 A elaboração do Plano Individual de Atendimento deve envolver uma escuta
qualificada do usuário, bem como de pessoas que lhes sejam significativas em seu
convívio, de modo a compreender a dinâmica familiar e as relações estabelecidas
com o contexto.
§ 1º É necessário que os usuários tenham papel ativo nesse processo e possam junto aos técnicos e demais integrantes da rede, pensar nos caminhos possíveis para a
superação das situações de risco e de violação de direitos, participando da definição
dos encaminhamentos, intervenções e procedimentos que possam contribuir para o
atendimento de suas demandas.
§ 2º Também devem ser ouvidos outros profissionais que porventura estejam atendendo ou tenham atendido os usuários do Serviço, como nos casos de acompanhamento por equipes de saúde mental, de outros serviços da rede socioassistencial,
dentre outros.
§ 3º Os Planos Individuais de Atendimento deverão ser arquivados junto a Equipe
Técnica para melhor preservação do histórico com absoluto sigilo profissional.
Art. 28 O desenvolvimento das ações do Plano de Atendimento deve ser realizado
de modo articulado com os demais órgãos e serviços que estejam acompanhando o
usuário ( Unidade Básica de Saúde, Estratégia de Saúde da Família, CAPS, CREAS,
CRAS, programas de geração de trabalho e renda, etc.), a fim de que o trabalho
conduza, no menor tempo necessário, a uma resposta definitiva para o usuário, que
não reproduza as violações de direitos, ou seja, precipitada.
Art. 29 O Plano Individual de Atendimento deverá ser iniciado após o usuário ser
acolhido, para que se alcancem, no menor tempo necessário, soluções de caráter
mais definitivo.
Art. 30 O Plano Individual de Atendimento deve ser formulado objetivando a construção de estratégias para o atendimento, de modo a não transformá-lo em mera
formalidade, não devendo limitar-se às estratégias inicialmente elaboradas, garantindo que seja sempre dinâmico e aberto a mudanças, reformulações e aprimoramento, baseados nas intervenções realizadas e em seus resultados.

TÍTULO VI
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS
Capítulo I Dos Direitos
Art. 31 São direitos dos usuários:
I – serem tratados com respeito, atenção e igualdade por todos os funcionários e
demais usuários da casa;
II – expor as dificuldades encontradas em todas as atividades, solicitando orientação aos funcionários;
III – usufruir dos direitos assegurados na Política Nacional da População em Situação de Rua; IV – ter encaminhamento médico, odontológico e jurídico, quando
necessário;
V – ter autonomia nas decisões;
VI - realizar ligações telefônicas, com autorização e acompanhamento da equipe
técnica
VII - dar sugestões que visem à melhoria do atendimento coletivo do serviço de
acolhimento;
VIII - utilizar-se das instalações e dependências do Núcleo, conforme as normas
internas, evitando atrito com a equipe de atendimento institucional e demais usuários;
IX - ter liberdade de ir e vir a logradouros públicos e espaços comunitários.
Capítulo II Dos Deveres
Art. 32 São deveres dos usuários do Núcleo:
I - não fomentar atritos entre os usuários dos serviços de acolhimento e equipe
de trabalho;
II - preservar o patrimônio do Núcleo, bem como seus materiais e objetos de uso
particular e dos demais acolhidos;
III - cumprir e respeitar os horários das refeições, higienização pessoal, repouso
noturno; IV – manter organizado todos os seus objetos de uso pessoal apropriadamente;
V – zelar pelo bom convívio dentro do Núcleo;
VI - cumprir a escala de tarefas diárias para auxiliar na manutenção da casa, que
devem ser estabelecidas conforme a Equipe Técnica e Coordenação determinar;
VII – manter a Equipe Técnica informada das eventualidades que ocorrerem dentro
do Núcleo;
VIII - não fazer uso ou trazer para a instituição substâncias que determinem a
dependência física/psíquica, tais: bebidas alcoólicas e/ou outras substâncias psicoativas;
IX – não adentrar ao Núcleo sob efeito de etílicos e ou substâncias psicoativas que
comprometa a deambulação e o respeito as normas. A avaliação será realizada pelo
monitor de plantão;
X - respeitar as normas disciplinares do Serviço obedecendo aos preceitos da boa
educação nos hábitos, atitudes e palavras, não fazendo uso e/ou se dirigir aos funcionários, acolhidos e demais pessoas, com palavras pejorativas e de baixo calão;
XI – respeitar as orientações recebidas pelos membros da equipe de trabalho, bem
como cumprir as regras constantes neste Regimento.
Capítulo III Das Regras
Art. 33 Não é permitido aos usuários do Núcleo:
I- ingerir bebidas alcoólicas ou outras substâncias ilegais psicoativas nas dependências do Núcleo;
II – adentrar ou guardar bebidas alcoólicas ou outras substâncias ilegais psicoativas
nas dependências do Núcleo
III - proferir palavrões e desacatar os funcionários;
IV - agredir fisicamente ou verbalmente os funcionários da instituição e os demais
usuários;
V - entrar nas dependências da Casa portando qualquer tipo de arma;
VI - fazer leitura ou manusear livros e/ou revistas pornográficas e/ou obscenas nas
dependências do Núcleo.
VII - assistir programas de televisão de conteúdo inadequado e/ou ouvir músicas
depreciativas.
Art. 34 Diante das situações acima descritas, a equipe de trabalho aplicará as seguintes medidas:
I – advertência verbal II – advertência escrita II - desligamento
§ 1º Caso o usuário deixe seus pertences de uso pessoal no Núcleo, deverá retirá
-los em até 2 (dois) dias após a data da saída. Não comparecendo, tais pertences
serão separados para doação.
§ 2° Caso o usuário seja desligado por desrespeito grave às normas e aos funcionários não poderá ser acolhido novamente.
TÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35 Na interpretação deste regimento levar-se-ão em conta os fins sociais a
que ele se destina, bem como o senso crítico, os direitos individuais e coletivos, e a
condição peculiar dos usuários.
Art. 36 Este Regimento Interno poderá ser reformulado, devendo ser submetido à
aprovação e homologação pelo Órgão Gestor da Assistência Social e do Conselho
Municipal de Assistência Social - CMAS.
Parágrafo único. Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pela
Secretaria Municipal de Assistência Social, Chefia do Serviço, e submetidos a análise
e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social.
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