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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Secretária: Mara Cristina Piccinin de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESPORTO E CULTURA - SEDEC

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

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

DECRETO MUNICIPAL

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO 
EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 9.292

“Declara Situação de Emergência nas áreas do Município afetadas por Tempestades 
Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE 1.3.2.1.4, conforme Portaria MDR 
nº 260/2022.” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Federal 
no 12.608, de 10 de abril de 2012, e na forma do art. 26, I da Constituição do 
Município de Barbacena;
Considerando a intensa precipitação pluviométrica, acompanhada de alagamentos 
e enxurradas em diversos pontos da cidade, que atingiu o Município de Barbacena 
durante todo o dia de 09 de janeiro de 2023; 
Considerando que em decorrência do referido evento ocorreram queda de residên-
cia resultando em 01 (um) óbito; agravamento do deslizamento de massa, queda 
de talude na Rua Enfermeiro José de Melo, Bairro João Paulo II e agravamento dos 
danos no Bairro Santa Maria; quedas e interdições de pontes deixando pessoas 
isoladas danos em residências e vias públicas; grande número de estradas vicinais 
sem acesso resultante de movimentos de massa, e que são necessárias ações de 
contenção, limpeza, reconstrução de pontes, realocação de desalojados/desabriga-
dos, recomposição de drenagem e vias; 
Considerando que a fundamentação deste ato, com o detalhamento do desastre, 
consta no Parecer Técnico nº 001/2023 exarado pela Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil – COMDEC nesta data, no qual recomenda, pelos motivos nele elen-
cados, a decretação de Situação de Emergência (Desastre nível II), nos termos da 
Portaria MDR nº 260/2022. 

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada Situação de Emergência nas áreas do Município de Barbacena 
registradas no Formulário de Informações do Desastre – FIDE e demais documen-
tos anexos ao Parecer Técnico nº 001/2023, em virtude do desastre classificado 
e codificado como Tempestades Local/Convectiva – Chuvas Intensas – COBRADE 
1.3.2.1.4, conforme a Classificação e Codificação Brasileira de Desastre (COBRA-
DE) constante do Anexo Portaria MDR nº 260/2022, publicada no D.O.U no dia 
10.01.2023. 
Art. 2º Fica autorizada a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem 
sob a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, nas ações de resposta ao 
desastre, na reabilitação do cenário e reconstrução. 
Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforçar as ações de res-
posta ao desastre súbito e realização de campanhas de arrecadação de recursos 
junto à comunidade, com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população 
afetada pelo desastre, sob a direção da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.
Art. 4º De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo 5º da Constitui-
ção Federal, as autoridades administrativas e os agentes de defesa civil, diretamen-
te responsáveis pelas ações de resposta aos desastres, em caso de risco iminente, 
ficam autorizadas a:
I – Adentrar nas casas para prestar socorro ou para determinar a pronta evacuação;
II – usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público, assegurada 
ao proprietário indenização ulterior, se houver dano.
Parágrafo único. Será responsabilizado o agente da defesa civil ou autoridade ad-
ministrativa que se omitir de suas obrigações, relacionadas com a segurança global 
da população.
Art. 5º De acordo com o estabelecido no art. 5º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, fica autorizada a desapropriação por utilidade pública, pela via 
judicial ou amigável, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em 
áreas de risco de desastre.
§ 1º No processo de desapropriação deverão ser consideradas a depreciação e a 
desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2º Sempre que possível essas propriedades serão permutadas por outras situadas 
em áreas seguras, e o processo de desmontagem e de reconstrução das edificações 
em locais seguros será apoiado pela comunidade.
Art. 6º Com base no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666 de 21.06.1993, sem 
prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 101/2000), é dis-
pensável a licitação nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo 
ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares e, somente 
para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou 
calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no 
prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da 
calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de 
empresa já contratada.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 10 dias janeiro de 2023;
181º ano da Revolução Liberal, 93º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu car-
go, em conformidade com as leis em vigor, em especial com a Lei nº 4.969, de 
29.10.2019 e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.823 - NOMEAR Isabel Cristina Campos Machado, para exercer o 
Cargo de Provimento em Comissão de Chefe de Defesa Civil, na Diretoria de Defesa 
Civil, na Guarda Civil Municipal, a partir desta data. Barbacena, 10 de janeiro de 
2023.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei nº 4.968, 
de 23 de outubro de 2019, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Mu-
nicípio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 23.824 - DESIGNAR Kátia Lamas de Paiva, para responder, cumu-
lativamente, pela Diretoria de Administração Financeira, na Secretaria Municipal 
de Fazenda - SEFAZ, sem quaisquer outras vantagens além das de seu cargo, no 
período de 16.01 a 14.02.2023. Barbacena, 10 de janeiro de 2023.

RESOLUÇÃO Nº 001/2023
Estabelece critérios e define procedimentos paraacontratação temporária para atu-
ação nos cargos que constam na Resolução nº 012/2021, publicada no e-DOB de 
24/12/2021 e prorrogada pela Resolução nº 016/2022, publicada no e-DOB de 
21/11/22.
A Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura de Barbacena, no uso de 
suas atribuições, tendo em vista os dispositivos legais e as normas regulamentares 
em vigor, e considerando a necessidade de contratação, em caráter temporário, 
para a Rede Municipal de Ensino de Barbacena, RESOLVE: 
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Compete à Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura, à Asses-
soria de Gestão do Servidor, ao Setor Pedagógico da Secretaria Municipal de Edu-
cação, Desporto e Cultura (SEDEC), ao Inspetor Escolar, ao Diretor da Escola, em 
responsabilidade solidária, cumprir e fazer cumprir as disposições desta Resolução. 
CAPITULO II - DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO PÚBLICA
Art. 2º - Após o aproveitamento de todos os servidores efetivos da Rede Municipal 
de Ensino, persistindo a necessidade de pessoal, poderá haver contratação, em 
caráter temporário, para cargos que constam na Resolução nº 012/2021, publicada 
no e-DOB de 24/12/2021 e prorrogada pela Resolução nº 016/2022, publicada no 
e-DOB de 21/11/22.
Art. 3º- As escolas municipais deverão informar à SEDEC, através da Assessoria de 
Gestão do Servidor, sobre a necessidade de contratação, especificando: 
I – Justificativa da necessidade;
II – Horário e turno de trabalho do servidor a ser substituído;
III – Identificação do titular da vaga. 
Art. 4º - O servidor contratado em caráter de substituição poderá ser mantido:
§1º - quando ocorrer prorrogação do afastamento que originou o contrato, ainda 
que por motivo diferente, ou na hipótese de vacância do cargo, desde que o período 
compreendido entre uma e outravaga não ultrapasse o limite de 05 (cinco) dias leti-
vos no mês de exercício, desde que o professor ainda não tenha assumido contrato 
para outro cargo e que não haja nenhum registro que o desabone. 
§2º – quando surgir outra necessidade de contratação, mesmo que em outra escola 
municipal, desde que o período compreendido entre uma e outravaga não ultrapas-
se o limite de 05 (cinco) dias letivos no mês de exercício, desde que o professor 
não tenha assumido contrato para outro cargo, e que não haja nenhum registro 
que o desabone. 
Art. 5º- As vagas de que trata a presente Resolução serão divulgadas no site ofi-
cial do Município de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br), sempre que houver 
necessidade de contratação, sendo de responsabilidade do candidato acompanhar 
constantemente as publicações oficiais e os prazos. 
Art. 6º - A contratação será feita obedecendo-se a ordem de classificação dos can-
didatos habilitados conforme legislação vigente, que se inscreveram através da Re-
solução nº 012/2021, de 24/12/2021 e da Resolução nº 016/2022, de 21/11/2022.
§1º – O servidor contratado nos termos do caput deste artigo não poderá usar a 
referida classificação para concorrer a um segundo contrato no mesmo cargo, salvo 
quando tenha sido esgotada toda a listagem, podendo, todavia, concorrer a outros 
cargos para os quais estiver classificado, observando legislação vigente quanto ao 
acúmulo de cargos. 



2

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

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

§2º - Na hipótese do não comparecimento de candidatos classificados nos termos 
do caput deste artigo, poderão pleitear as vagas quaisquer candidatos presentes 
na divulgação, que serão classificados mediante habilitação para o cargo, conforme 
documentação ORIGINAL apresentada, no momento da divulgação, nos termos do 
Capítulo III da Resolução nº 012/2021, de 24/12/2021, e serão classificados nos 
termos do Capítulo IV da Resolução nº 012/21, de 24/12/2021.
§3º - Para atendimento ao disposto no artigo2º da Resolução nº 016/2022, de 
21/11/2022, a reserva de 10% de vagas observará a seguinte convocação:
a) serão convocados os 9 (nove) primeiros candidatos inscritos através da Resolu-
ção nº 012/2021;
b) para a décima vaga será convocado o primeiro candidato classificado como PcD, 
inscrito nos termos da Resolução nº 016/2022;
c) a partir daí, sucessivamente, haverá a convocação de 9 (nove) candidatos clas-
sificados nos termos da Resolução nº 012/2021e 1 (um) candidato classificado 
conforme Resolução nº 016/2022;
d) na divulgação de vagas, não havendo candidatos presentes, classificados como 
PcDs, inscritos através da Resolução nº 016/22, a vaga será ofertada aos candida-
tos presentes, classificados nos termos da Resolução nº 012/2021e, ainda persistin-
do a necessidade, nos termos do §2º do artigo 6º da presente resolução.
Art. 7º - Deverão comparecer à divulgação de vagas a ser realizada no mês de ja-
neiro de 2023 e divulgada no site oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena (bar-
bacena.mg.gov.br) através de cronograma (ANEXO I), TODOS OS CLASSIFICADOS 
através da Resolução nº 012/2021, de 24/12/2021 e da Resolução nº 016/2022, de 
21/11/2022, inclusive, os que possuíram vínculo com o município no ano de 2022.
I- Na impossibilidade de comparecimento à divulgação, o candidato poderá consti-
tuir procurador para representá-lo, portando a respectiva procuração, que só será 
aceita mediante o reconhecimento de firma em cartório, conforme modelo constan-
te no Anexo IIdesta Resolução, e documento de identificação.
II -Terá seu contrato encerrado o candidato que não comparecer à divulgação de 
que trata o caput deste artigo ou não constituir procurador para esta finalidade.
III – As vagas serão preenchidas de acordo com a classificação dos candidatos 
presentes na divulgação, ou que constituírem procurador nos termos do inciso I, 
encerrando-se o contrato daquele(s) que não assumir(em) nenhuma vaga.
Art. 8º - Nas escolas onde houver professor para substituição eventual de docente 
- Professor da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (P1), não poderá ocorrer 
contratação, para período inferior a 15 (quinze) dias, exceto se o professor nessa 
função se encontrar em substituição a outro docente. 
Parágrafo único - Para substituição do professor do Ensino Fundamental II (P5), 
Técnico em Educação e Professor para o atendimento educacional especializado 
(AEE) – modalidade sala de recursos multifuncionais (P1), poderá haver contrata-
ção a qualquer tempo, desde que comprovada a necessidade. 
Art. 9º - O professor do Ensino Fundamental II (P5) deverá assumir um cargo com-
pleto com 18 (dezoito) aulas semanais ou 20 (vinte) aulas semanais, considerada 
a hipótese de acréscimo por exigência curricular, salvo quando não houver número 
de aulas disponíveis suficientes para completar o cargo e/ou considerando a neces-
sidade das unidades escolares.
Parágrafo Único - Não havendo aulas disponíveis no momento da divulgação de 
vagas para que o professor do Ensino Fundamental II (P5) complete o seu cargo - 
18 (dezoito) aulas semanais ou 20 (vinte) aulas semanais, considerada a hipótese 
de acréscimo por exigência curricular, o cargo poderá ser completado no mesmo 
componente curricular no decorrer do período letivo, mesmo que em outra escola 
municipal, de acordo com as necessidades de substituição, não havendo necessi-
dade de nova divulgação.
Art. 10º -É vedado ao candidato que apresentar algum tipo de afastamento ou 
ajustamento funcional nos cargos de que trata a presente resolução, assumir vagas 
para contrato.
CAPÍTULO III - DOS DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO
Art. 11 – TODOS OS CANDIDATOS, após definição do (s) local (locais) onde deverão 
exercer suas atividades, terão 3 (três) dias úteis para apresentar pessoalmente os 
documentos e anexos (anexo III) constantes ao final desta Resolução ao Setor de 
Protocolo da Diretoria de RH, situado à Rua Baronesa Maria Rosa, 378 - Bairro Boa 
Morte, e 5 (cinco) dias úteis para a apresentação dos exames admissionais, se for 
o caso, junto ao Serviço de Medicina do Trabalho, sob pena de não efetivação do 
contrato e realização de nova divulgação da vaga.
Parágrafo Único - Todos os anexos deverão estar devidamente preenchidos, sem 
rasuras, no momento da entrega dos documentos, e seu preenchimento será de 
inteira responsabilidade do servidor, face às informações ali constantes, responsa-
bilizando-se, cada um, civil e criminalmente, pelas anotações que constarão nos 
ditos documentos.
CAPÍTULO IV - DA DISPENSA
Art. 12 - A dispensa do servidor contratado será feita pela mesma autoridade que 
efetuou a contratação, podendo ocorrer a pedido ou de ofício. 
Art. 13 - O servidor dispensado a pedido em um determinado cargo não poderá 
ser novamente contratado para o cargo do qual solicitou dispensa no Município, 
durante o período de vigência da presente Resolução. 
Art. 14 - A dispensa de ofício do servidor contratado dar-se-á por descumprimento 
do artigo 132 e não observância do artigo 133 da Lei nº 3245/95 – Estatuto do Ser-
vidor Público Municipal, e/ou quando se caracterizar uma das seguintes situações: 
I - redução do número de turmas ou setores; 
II - provimento do cargo; 
III - retorno do titular antes do prazo previsto; 
IV –inassiduidade; 

V - contratação em desacordo com a legislação vigente, por responsabilidade do 
contratado; 
VI - desempenho insatisfatório que não recomende a permanência do contrato, 
após avaliação feita pelo Diretor da escola e pelo Técnico em Educação, referenda-
da pela Direção Pedagógica da SEDEC, pelo Inspetor Escolar, pelo setor responsável 
pela Educação Inclusiva no Município, quando se tratar de Professor para o atendi-
mento educacional especializado (AEE) – modalidade sala de recursos multifuncio-
nais (P1), e pelo Secretário Municipal de Educação; 
VII - não comparecimento injustificado no dia determinado para assumir suas fun-
ções; 
VIII - apresentação de documentação com vício de origem ou adulterada, para 
lograr vaga ou auferirvantagem no exercício da função;
IX – em decorrência de ter cometido falta grave comprovada, compreendida como 
agressão física ou prática de abuso ou assédio sexual ou lesão aos cofres públicos, 
conforme legislação vigente;
§1º - A dispensa prevista nos incisos I, II, III não impede nova contratação do 
servidor. 
§2º - O servidor dispensado de ofício por uma das hipóteses previstas nos incisos 
IV, V, VI e VII deste artigo, não poderá ser novamente contratado durante o período 
de vigência da presente resolução; 
§3º - Para que ocorra a dispensa prevista no inciso VI, é necessário que o Diretor 
da Escola tenha lavrado Ata, em livro próprio, registrando as ocorrências, de acordo 
com o previsto no Regimento Escolar, com a validação do Inspetor Escolar, e as 
cópias dessas ocorrências deverão ser encaminhadas à Assessoria de Gestão do 
Servidor da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC. 
§4° - A dispensa de que trata os incisos IV, VI e VII deverá ser comunicada ao 
servidor.
CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 15 - Ao candidato que não comparecer, não constituir procurador para tal, 
ou não assumir vagas em uma divulgação, é facultado o direito de participar das 
próximas divulgações que ocorrerem durante a vigência da Resolução nº 012/2021, 
publicada no e-DOB de 24/12/2021 e Resolução nº 016/2022, publicada no e-DOB 
de 21/11/22, desde que esgotadas as listagens de classificação. 
Parágrafo único - Não será permitido concorrer às vagas, a quem chegar após o 
horário de início divulgado, nos termos do artigo 5º desta Resolução. 
Art. 16 - O candidato deverá ter disponibilidade para adequar-se ao horário do (s) 
local (locais) onde prestará serviço, não havendo possibilidade de quaisquer enten-
dimentos que porventura forem suscitados, responsabilizando-se, cada um, pelo 
inteiro cumprimento das condições que lhe forem apresentadas. 
Art. 17 - Os casos não previstos nesta Resolução serão analisados e normatizados 
pela Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, de acordo com 
a legislação vigente. 
Art. 18 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 19 – Revogam-se as disposições em contrário.

Barbacena, 10 de janeiro de 2023
Mara Cristina Piccinin de Souza

Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura

ANEXO I - CRONOGRAMA

DIVULGAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL e ENSINO
FUNDAMENTAL I (PROFESSOR P1) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Ficam convocados os classificados nos termos da Resolução nº 012/21, cuja relação foi publicada
no e-DOB de 31 de janeiro de 2022 e da Resolução nº 016/22, cuja relação será publicada no e-
DOB de 16 de janeiro de 2023.
LOCAL: Rua Baronesa Maria Rosa, 130 – bairro Boa Morte (Anfiteatro da E. E. Professor Soares
Ferreira)
CANDIDATOS CONVOCADOS:  1º ao 100º classificados pela Resolução nº012/21 e todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 17/01/2023, terça-feira 
HORÁRIO: 7h30min
CANDIDATOS CONVOCADOS: 101º ao 200º classificados pela Resolução nº012/21 e todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 17/01/2023, terça-feira
HORÁRIO: 13 horas
CANDIDATOS CONVOCADOS: 201º ao 330º classificados pela Resolução nº012/21 e todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 7h30min

DIVULGAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL II
(PROFESSOR P5) NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

Ficam convocados os classificados nos termos da Resolução nº 012/21, cuja relação foi publicada
no e-DOB de 31 de janeiro de 2022 e da Resolução nº 016/22, cuja relação será publicada no e-
DOB de 16 de janeiro de 2023.
LOCAL: Rua Baronesa Maria Rosa, 130 – bairro Boa Morte (Anfiteatro da E. E. Professor Soares
Ferreira)
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Portuguesa
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 13 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Arte
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 13 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
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HORÁRIO: 14 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Educação Física
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 14 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Geografia
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 15 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Língua Inglesa
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 15 horas
COMPONENTE CURRICULAR: História
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 16 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Ciências 
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 16 horas
COMPONENTE CURRICULAR: Ensino Religioso
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos os  classificados pela  Resolução  nº  012/21 e  todos os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 18/01/2023, quarta-feira 
HORÁRIO: 17 horas

DIVULGAÇÃO DE VAGAS PARA TÉCNICO EM EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS
Ficam convocados os classificados nos termos da Resolução nº 012/21, cuja relação foi publicada
no e-DOB de 31 de janeiro de 2022 e da Resolução nº 016/22, cuja relação será publicada no e-
DOB de 16 de janeiro de 2023.
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos  os  classificados  pela  Resolução  nº012/21  e  todos  os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 19/01/2023, quinta-feira 
HORÁRIO: 7h30min
LOCAL: Rua Baronesa Maria Rosa, 130 – bairro Boa Morte (Anfiteatro da E. E. Professor Soares 

Ferreira)

DIVULGAÇÃO DE VAGAS PARA PROFESSOR PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO (AEE) – MODALIDADE SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS (P1) NAS

ESCOLAS MUNICIPAIS
Ficam convocados os classificados nos termos da Resolução nº 012/21, cuja relação foi publicada
no e-DOB de 31 de janeiro de 2022 e da Resolução nº 016/22, cuja relação será publicada no e-
DOB de 16 de janeiro de 2023.
CANDIDATOS  CONVOCADOS:  todos  os  classificados  pela  Resolução  nº012/21  e  todos  os
classificados pela Resolução nº 016/22
DATA: 19/01/2023, quinta-feira 
HORÁRIO: 13 horas
LOCAL: Rua Baronesa Maria Rosa, 130 – bairro Boa Morte (Anfiteatro da E. E. Professor Soares
Ferreira)

ANEXO II - PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO

Por este INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO, EU, 

...................................................................................................................................................................................
nome

................................................................................, ................................................................................
                            estado civil                                                                    profissão

..........................................................., portador(a) da Identidade .......................................................................,
              nacionalidade 

CPF ............................................................., residente no endereço ............................................................................

.............................................................................................................................................................................................

..., 

nomeio  e  constituo  meu/minha  PROCURADOR  (A)  o(a)  sr
(a) ............................................................................................ 

.............................................................................................................................................................................................

...
nome

............................................................................, ................................................................................,
                              estado civil                                                                   profissão

................................................................, portador(a) da Identidade ..............................................................,
              nacionalidade

CPF ............................................................., residente no endereço .............................................................................

............................................................................................................................................................................................,

outorgando poderes de representação para escolha de vagas atendendo ao disposto na Resolução nº 001/2023, em 

reunião designada para o dia ................ de .................................... de .................................

Barbacena, ...................., de ................................................... de .................................

..............................................................................

                                                                             Assinatura                   

ANEXO III
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO:

(os documentos marcados com * são os formulários que seguem anexos – Dúvidas 32 - 3339-2013)
1) 2 (duas) fotos 3X4 recentes;

2) Original e cópia da Carteira de Identidade (não serão aceitos documentos como CNH para substituir a 

identidade) e Identidade Profissional (se tiver);

3) Original e cópia do Registro Civil (se casado: Cópia da Certidão de Casamento e CPF do cônjuge);

4) Original e cópia do Título Eleitoral; 

5) Original e cópia do CPF;

6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);

7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);

8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);

9) Cópia do comprovante de residência;

10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido (para comprovação da escolaridade 

exigida pelo respectivo cargo ou função);

11) Ficha cadastral do Servidor*;

12) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;

13) Declaração de acúmulo de cargo público*;

14) Declaraçãode inexistência de bens e valores (caso não possua bens ou valores)*;

15) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do   carg  o   d  e   proviment  o   e  m   comissão*

16) Declaração de parentesco em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;

17) Declaração de bens e valores (se declarante anexar a cópia da última declaração de Imposto de Renda)*

18) Exame Médico Pré-admissional  (agendar na Medicina do Trabalho e Perícia Médica, telefone 32 –

3339-2019).

19) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do contrato bancário. Obs.:

Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega de documentos – RH);
20) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais
dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,  das Justiças Federal  e Estadual,  e folhas  de
antecedentes emitidas, no máximo, há seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos
cinco anos;
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais:

- Certidão da Justiça Federal (Cível e Criminal) - Via internet
Endereço: http://www.jfmg.jus.br 

- Certidão da Justiça Estadual (Cível e Criminal) - Via internet
Endereço: http://www.tjmg.jus.br
Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/MG - Telefone: 3339-5000

- Certidão da  Justiça Eleitoral – Via internet
            Endereço:http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

 -Certidão da Polícia Civil – Via internet
Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br

ANEXO III
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ADMISSÃO:

(os documentos marcados com * são os formulários que seguem anexos – Dúvidas 32 - 3339-2013)
1) 2 (duas) fotos 3X4 recentes;

2) Original e cópia da Carteira de Identidade (não serão aceitos documentos como CNH para substituir a 

identidade) e Identidade Profissional (se tiver);

3) Original e cópia do Registro Civil (se casado: Cópia da Certidão de Casamento e CPF do cônjuge);

4) Original e cópia do Título Eleitoral; 

5) Original e cópia do CPF;

6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);

7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);

8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);

9) Cópia do comprovante de residência;

10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido (para comprovação da escolaridade 

exigida pelo respectivo cargo ou função);

11) Ficha cadastral do Servidor*;

12) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;

13) Declaração de acúmulo de cargo público*;

14) Declaraçãode inexistência de bens e valores (caso não possua bens ou valores)*;

15) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do   carg  o   d  e   proviment  o   e  m   comissão*

16) Declaração de parentesco em atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;

17) Declaração de bens e valores (se declarante anexar a cópia da última declaração de Imposto de Renda)*

18) Exame Médico Pré-admissional  (agendar na Medicina do Trabalho e Perícia Médica, telefone 32 –

3339-2019).

19) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do contrato bancário. Obs.:

Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega de documentos – RH);
20) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais
dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,  das Justiças Federal  e Estadual,  e folhas  de
antecedentes emitidas, no máximo, há seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos
cinco anos;
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais:

- Certidão da Justiça Federal (Cível e Criminal) - Via internet
Endereço: http://www.jfmg.jus.br 

- Certidão da Justiça Estadual (Cível e Criminal) - Via internet
Endereço: http://www.tjmg.jus.br
Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/MG - Telefone: 3339-5000

- Certidão da  Justiça Eleitoral – Via internet
            Endereço:http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral

 -Certidão da Polícia Civil – Via internet
Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br

FICHA CADASTRAL DO SERVIDOR

I – DADOS PESSOAIS

Nome:                                                                                                                                   Sexo:             

Data de nascimento:        /       /             Naturalidade:                                                  Estado:                  

Filiação: Pai:                                                                                                                            

Mãe:                                                                                                                                

Estado civil:                                         Nome do cônjuge:                                                                      

Raça/cor: (  ) indígena  (  ) branca  (  ) negra  (  ) amarela  (  ) parda Deficiente:

( ) sim ( ) não

Endereço:                                                                                                                                                

Bairro:                                             CEP:                                  Cidade/UF:                                            

Telefone:                                                        Celular:                                                                            

E-mail:                                                                                                                                                            

Grau de escolaridade: (  ) nível fundamental (  ) nível médio (  ) nível  superior (  ) pós-graduação

Curso:                                                           Instituição:                                                                          

II – IDENTIFICAÇÕES PESSOAIS

Identidade nº                                                Órgão expedidor:                      Data exp.          /         /                 

Título de eleitor nº                                                     Zona                         Seção                                    

Município/UF                                        

Certificado de reservista nº                                                                          Categoria                             

CPF                                                                          PIS/PASEP                                                              

CTPS nº                                                   Série                                                               UF                     

Identidade profissional nº                                              Órgão expedidor                                                     

Data expedição:       /        /              

Barbacena,            de                       de 20          .

CONTA-CORRENTE PARA RECEBIMENTO DE SEU VENCIMENTO:

Banco Itaú - Agência                                 Conta-corrente nº                                                            

Os dados acima transcritos não contém rasuras e conferem com os documentos apresentados 

pelo(a) servidor(a).

Servidor(a)                                                                                                           Matrícula                                   

DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES

DECLARANTE

Nome: Matrícula:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Lotação: Ramal:

CPF: Identidade:

Estado civil:

Para fins de dedução da base de cálculo do IRRF, em obediência à legislação, informo à 
Prefeitura Municipal de Barbacena que na presente data:

( ) não possuo nenhum dependente como encargo de família;
( ) tenho como encargo de família os dependentes abaixo:

Nº 
de
orde
m

Nome completo
Data do

nascimento
CP
F

Naturalidad
e

Relação 
de

dependên
cia

        /        /              

        /        /              

        /        /              

        /        /              

        /        /              

        /        /              

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, não cabendo ao
Município de Barbacena, fonte pagadora, qualquer responsabilidade perante a fiscalização.
Declaro,  ainda,  estar  ciente  que é  minha responsabilidade  renovar  esta  declaração sempre  que
ocorrerem alterações nos dados acima informados.

Barbacena,            de                       de 20          .

Aquiescência do cônjuge:

Nome: CPF:

Assinatura:
Matrícula (se servidor da

PMB):
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DECLARAÇÃO DE DEPENDENTES

DECLARANTE

Nome: Matrícula:

Endereço:

Bairro: Cidade/UF:

CEP: Telefone:

Lotação: Ramal:

CPF: Identidade:

Estado civil:

Para fins de dedução da base de cálculo do IRRF, em obediência à legislação, informo à 
Prefeitura Municipal de Barbacena que na presente data:

( ) não possuo nenhum dependente como encargo de família;
( ) tenho como encargo de família os dependentes abaixo:

Nº 
de
orde
m

Nome completo
Data do

nascimento
CP
F

Naturalidad
e

Relação 
de

dependên
cia

        /        /              

        /        /              

        /        /              

        /        /              

        /        /              

        /        /              

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações aqui prestadas são verdadeiras, não cabendo ao
Município de Barbacena, fonte pagadora, qualquer responsabilidade perante a fiscalização.
Declaro,  ainda,  estar  ciente  que é  minha responsabilidade  renovar  esta  declaração sempre  que
ocorrerem alterações nos dados acima informados.

Barbacena,            de                       de 20          .

Aquiescência do cônjuge:

Nome: CPF:

Assinatura:
Matrícula (se servidor da

PMB):

DECLARAÇÃO DE ACÚMULO DE CARGO PÚBLICO

Eu,                                                                                                          , declaro, para fins de posse no cargo de 

                                                                                              do quadro de servidores da Prefeitura Municipal

de Barbacena que:

(  )  Não  exerço  qualquer  outro  cargo  público  (função  ou  emprego  em Entidades  Federais,  Estaduais  ou

Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas.

(  )  Exerço qualquer  outro  cargo  público  (função  ou  emprego  em  Entidades  Federais,  Estaduais  ou

Municipais), bem como Autarquias, Empresas Públicas ou de Economia Mista e em Fundações Públicas OU

empresa privadas.

Informar:

a) Local:   
                                                                                      

horário diário de         às            horas.

jornada  de  trabalho semanal   
                                                                    

e qual o

b) a) Local:                                                                                 jornada de trabalho semanal                      e qual o 

horário diário de         às            horas.

Não é vedado o exercício de atividades privadas por servidores públicos, desde que haja compatibilidade de

horários e  do     exercício     do     cargo     ou     função, não esteja o servidor submetido a regime de dedicação

exclusiva e não haja conflito de interesses ou obtenção de benefícios ante informações privilegiadas que possa

lograr.

Declaro, ainda, que tomei conhecimento do inteiro teor das normas abaixo transcritas e que estou ciente de

que estarei sujeito às penalidades previstas em Lei, caso venha a incorrer em acumulação ilegal, durante o

exercício do cargo para o qual fui empossado.

ART. 37 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Arts. 134 a 136,148 e 161 – LEI 3.245/95 (ESTATUTO DOS
SERVIDORES); EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20 de 15/12/1998.

Barbacena,           de                  de 20 _ _ _  .

Assinatura:                                                                                                                             

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS E VALORES

Eu,                                                                                                              , ocupante do cargo de

declaro, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do

Município, bem como em conformidade com o disposto no art. 258 da Constituição do Estado de

Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, bem como no art. 7º da Lei Federal nº 8730 de 10 de

novembro de 1993 e demais legislações pertinentes, sob responsabilidade civil e penal, que NÃO

possuo bens e/ou valores.

Barbacena, de                      de 20          

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE BENS E VALORES

Eu,                                                                                                              , ocupante do cargo de

declaro, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do

Município, bem como em conformidade com o disposto no art. 258 da Constituição do Estado de

Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, bem como no art. 7º da Lei Federal nº 8730 de 10 de

novembro de 1993 e demais legislações pertinentes, sob responsabilidade civil e penal, que NÃO

possuo bens e/ou valores.

Barbacena, de                      de 20          

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO DE 
PROVIMENTO EM COMISSÃO

Eu,                                                                                                                               , nacionalidade

                                        ,  estado  civil                                                     ,  RG                                           ,  CPF

                                                , declaro ter pleno conhecimento do disposto no art. 1º do Decreto Estadual nº 

45.604, de 18/05/2011.

Diante disso, declaro não incorrer em nenhuma das hipóteses de impedimento previstas no referido Decreto 

para nomeação e substituição em cargo de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Barbacena.

Assumo, ainda, o compromisso de comunicar ao superior hierárquico eventual impedimento superveniente.

Barbacena,            de                       de 20          

Declaração de Parentesco - Súmula Vinculante nº 13 – STF

Eu,                                                                                                  , ocupante do cargo

                                                                                         declaro, sob as penas da Lei e em 

atendimento ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 13, de 21/08/2008, do Supremo Tribunal 

Federal que:

I – PARENTESCO

( ) TENHO cônjuge ou familiar com grau de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, com a autoridade que assinou minha nomeação - Prefeito - para o cargo/função que
exerço  OU com servidor da mesma pessoa jurídica a que estou vinculado,  investido em cargo Vice-
Prefeito, Secretários     Municipais,     cargo     comissionado     de     direção,     chefia     ou     assessoramento,     e
Vereadores     de Barbacena.

( ) NÃO TENHO cônjuge ou familiar com grau de parentesco em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, com a autoridade que assinou minha nomeação Prefeito - para o cargo/função que
exerço  OU com servidor da mesma pessoa jurídica a que estou vinculado,  investido em cargo Vice-
Prefeito,  Secretários  Municipais,  cargo  comissionado  de  direção,  chefia  ou  assessoramento,  e
Vereadores de Barbacena.

Se Marcou ( ) TENHO, informar os nomes e cargos ocupados:

Nome:                                                                                                                                         

Cargo ocupado                                                                                                                                

Nome:                                                                                                                                         

Cargo ocupado                                                                                                                                

Nome:                                                                                                                                         

Cargo ocupado                                                                                                                                

DECLARO, sob as penas da lei (art. 2º da lei 7.115/1983)
Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de que a
falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, bem como
na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal,  conforme transcrição abaixo: Art. 299 –
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar, ou nele inserir ou
fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a
5 (cinco) anos  e  multa,  se o documento  é  público e reclusão de 1 (um) a 3 (três)  anos,  se o
documento é particular.

Barbacena,              de                                   de                              

Assinatura                                                                                                                                          
FORMAS

DE
PARENTESCO

GRAUS

DE
PARENTESCO

1º GRAU 2º GRAU 3º GRAU

Parentes 
Consanguíneos

Ascendente

PAIS (INCLUSIVE
MADASTRA

E
PADASTRO)

AVÓS BISAVÓS

Descendente FILHOS NETOS BISNETOS

Colateral IRMÃOS

TIOS

E
SOBRINHOS (E 
SEUS
CÔNJUGES)

Parentes

por Afinidade

Ascendente

SOGROS 
(INCLUSIVE 
MADASTRA

E PADASTRO

DO CÔNJUGE

OU
COMPANHEIRO)

AVÓS

DO CÔNJUGE

OU 
COMPANHEIRO

BISAVÓS  DO

CÔNJUGE  OU

COMPANHEIRO

Descendente

ENTEADOS, GENROS,
NORAS (INCLUSIVE
DO
CÔNJUGE

OU
COMPANHEIRO)

NETOS 
(EXCLUSIVOS 
DO

CÔNJUGE OU 
COMPANHEIRO)

BISNETOS 
(EXCLUSIVOS 
DO
CÔNJUGE

OU 
COMPANHEIRO)

Colateral
CUNHADOS  (IRMÃOS
DO  CÔNJUGE  OU
COMPANHEIRO)

TIOS

E

SOBRINHOS  DO
CÔNJUGE  OU
COMPANHEIRO
(E
SEUS 
CÔNJUGES)

Observação: o cônjuge   ou   companheiro,   embora   não   seja   considerado   parente,   encontra-se   sujeito    às    vedações    
contidas    na   Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013
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DECLARAÇÃO DE BENS E VALORES

O (a) abaixo-assinado (a)                                                                                                           

Portador(a) do CPF nº                                                                                                             

Carteira de Identidade                                                     Órgão Emissor/UF                           

DECLARA, para os devidos fins de direito e conforme legislação vigente que possui os 

seguintes bens:                                                                                                                          

Por ser verdade, firma a presente declaração, para que produza os seus efeitos legais.

Barbacena,            de                       de 20          

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXTRATO DE CONVÊNIO
Secretária em exercício: Márcia Cristina Souza Amaral

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DO CONVÊNIO 025/2022 –SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO NOSSA SENHORA 
AUXILIADORA LTDA – CENTRO UNIVERSITÁRIO FACVEST - UNIFACVEST. Partes: 
Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC ea Sociedade de Educação Nossa 
Senhora Auxiliadora Ltda – Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST- CNPJ: 
04.608.241/0001-79. Objeto: O presente convênio tem por objetivo proporcionar 
estágio curricular, de caráter obrigatório, aos alunos regularmente matriculados nos 
Cursos de Ensino Superior, oferecido pelo Centro Universitário FACVEST- UNIFAC-
VEST, por ela indicado e aceito pelo município, em suas dependências, de confor-
midade com o Plano de Trabalho, parte integrante do presente instrumento. Data 
de assinatura: 18 de novembro de 2022. Vigência: 12 (meses) contados da data 
de publicação. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do 
Nascimento, Prefeito Municipal, Mara Cristina Piccinini, pela Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura e pelo Centro Universitário FACVEST - UNIFACVEST, 
Renata Maria Freitas. 

EXTRATO DE TERMO DE
AUTORIZAÇÃO DE USO

EXTRATO DO TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO Nº 009/2022. Partes: Município 
de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09 através da Secretaria de Educação, Des-
porto e CulturaeAssociação Juventus BQ - CNPJ: 47.675.909/0001-03. Objeto: O 
presente Termo tem por objeto a Autorização de Uso, pelo autorizante à autorizada, 
do Ginásio Poliesportivo da Escola Municipal Embaixador Martim Francisco, para 
ser utilizado na forma do Plano de Trabalho Constante no Processo da Associação 
Juventus BQ, com início no ato da assinatura do presente Termo até o dia 31 de 
dezembro de 2024. Data de assinatura: 13 de dezembro de 2022. Assinam: Pelo 
Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, 
pela Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, Mara Cristina Piccinin de Souzae 
pela autorizada Deusdete Carlos da Silva Júnior.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

Secretário: Washington Wagner Lisboa

EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO
SETRAM - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO Nº 001/2023 

 

A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro no art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, e considerando a postagem feita 
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, ficam os proprietários dos 
veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso 
queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações do Município de Barbacena - JARI Barbacena. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal 
para o endereço: Av. Dom Pedro II, nº 1480, 2º andar, bairro São Pedro, Barbacena, MG, CEP 36204-190 ou 
atendimento.transito@barbacena.mg.gov.br.“Art. 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 
(doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).Esta ADVERTÊNCIA tem caráter educativo ficando Vossa Senhoria 
ciente de que deverá observar a legislação de trânsito e abster-se de cometer novas infrações, sob pena de sofrer a aplicação das 
demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997."O maior problema das infrações não é a multa. É 
colocar em risco a vida de muitas pessoas.JUNTOS SALVAMOS VIDAS!" 

 

Período de Postagem: 06/01/2023 a 06/01/2023 

 

Cód. AIT Placa Data Cód. Infração             Cód. AIT Placa Data Cód. Infração 
AG04608478    GOW6713    24/10/2022    555-00  AG04608820    QUA4329    31/08/2022    555-00 
AG04608846    GTR9624    24/10/2022    552-50      
 

 

Washington Wagner Lisboa                                               

Autoridade de Trânsito 

SETRAM - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA POR ESCRITO Nº 001/2023 

 

A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro no art. 267 do Código de Trânsito Brasileiro, e considerando a postagem feita 
junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, ficam os proprietários dos 
veículos abaixo relacionados notificados das respectivas Penalidades por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso 
queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados desta publicação para interporem Recurso perante a Junta Administrativa de Recursos 
de Infrações do Município de Barbacena - JARI Barbacena. Em caso de interposição de Recurso, o envio é feito através de via postal 
para o endereço: Av. Dom Pedro II, nº 1480, 2º andar, bairro São Pedro, Barbacena, MG, CEP 36204-190 ou 
atendimento.transito@barbacena.mg.gov.br.“Art. 267. Deverá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de 
natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 
(doze) meses. (Redação dada pela Lei nº 14.071, de 2020).Esta ADVERTÊNCIA tem caráter educativo ficando Vossa Senhoria 
ciente de que deverá observar a legislação de trânsito e abster-se de cometer novas infrações, sob pena de sofrer a aplicação das 
demais penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei nº 9.503/1997."O maior problema das infrações não é a multa. É 
colocar em risco a vida de muitas pessoas.JUNTOS SALVAMOS VIDAS!" 

 

Período de Postagem: 06/01/2023 a 06/01/2023 

 

Cód. AIT Placa Data Cód. Infração             Cód. AIT Placa Data Cód. Infração 
AG04608478    GOW6713    24/10/2022    555-00  AG04608820    QUA4329    31/08/2022    555-00 
AG04608846    GTR9624    24/10/2022    552-50      
 

 

Washington Wagner Lisboa                                               

Autoridade de Trânsito 

SETRAM - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO Nº 001/2023 

 

A Autoridade de Trânsito deste município, com fulcro nos arts. 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, Resolução 918/2022 do 
CONTRAN e Deliberação 126/2019 do CETRAN/MG, e considerando a postagem feita junto à Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos - ECT ou Sistema de Notificação Eletrônica - SNE, ficam os proprietários dos veículos abaixo relacionados notificados das 
respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de 30 (trinta) dias contados 
desta publicação para interporem Defesa/Indicação do Condutor Infrator (FICI) junto à Autoridade Municipal de Trânsito de 
Barbacena, através de via postal para o endereço: Av. Dom Pedro II, nº 1480, 2º andar, bairro São Pedro, Barbacena, MG, CEP 
36204-190 ou atendimento.transito@barbacena.mg.gov.br. 

 

Período de Postagem: 06/01/2023 a 06/01/2023 

 

Cód. AIT Placa Data Cód. Infração             Cód. AIT Placa Data Cód. Infração 
AG04605011    HKE7708    16/12/2022    763-31  AG04605012    CTI2100    17/12/2022    762-52 
AG04605013    PUD9H36    17/12/2022    762-51  AG04605014    OQQ6294    17/12/2022    556-80 
AG04605015    GKR7761    17/12/2022    763-31  AG04605016    PYR0224    21/12/2022    556-80 
AG04605017    HLV1772    21/12/2022    556-80  AG04605018    PUG1485    21/12/2022    545-21 
AG04605020    HNL6532    21/12/2022    545-21  AG04605021    PVO3137    21/12/2022    545-21 
AG04605022    GKS3051    21/12/2022    545-21  AG04605023    RUP5C68    23/12/2022    552-50 
AG04605024    GTF1G56    23/12/2022    552-50  AG04605025    DTY1E58    23/12/2022    545-21 
AG04605026    NYC6434    23/12/2022    545-21  AG04605027    OXK1929    23/12/2022    763-31 
AG04605028    PUP1231    23/12/2022    763-31  AG04605029    GXG4486    04/01/2023    763-31 
AG04605030    HOK9569    04/01/2023    545-21  AG04605739    GWO8038    17/12/2022    556-80 
AG04605740    MUG3D38    17/12/2022    762-52  AG04605742    HFZ8857    27/12/2022    762-51 
AG04606073    GZW9F12    16/12/2022    518-51  AG04606074    HJK0428    16/12/2022    518-51 
AG04606075    OXC3865    16/12/2022    518-51  AG04606076    HEQ8975    16/12/2022    518-51 
AG04606077    PXZ4203    16/12/2022    518-51  AG04606078    RVN5E43    16/12/2022    763-32 
AG04606079    HNZ0703    19/12/2022    518-51  AG04606080    DXX7718    19/12/2022    763-32 
AG04606081    PWZ3426    19/12/2022    518-51  AG04606082    HNT5I60    19/12/2022    518-51 
AG04606083    CJJ3416    28/12/2022    763-32  AG04606084    CJJ3416    28/12/2022    518-51 
AG04606581    HFH0218    16/12/2022    518-51  AG04606582    HBS4A78    16/12/2022    518-51 
AG04606583    HBL3636    16/12/2022    518-51  AG04606584    OWN7120    16/12/2022    518-51 
AG04606585    KNN0059    16/12/2022    518-51  AG04606589    BQS0A08    16/12/2022    518-51 
AG04606590    JJA2390    16/12/2022    518-51  AG04606592    GQO7280    16/12/2022    518-51 
AG04606593    HLY9683    19/12/2022    518-51  AG04606594    OQB0852    19/12/2022    518-51 
AG04606595    NYA7081    19/12/2022    518-51  AG04606596    NTB2847    19/12/2022    518-51 
AG04606598    GQO7280    19/12/2022    518-51  AG04606599    NYE9906    19/12/2022    518-51 
AG04606602    PUG1975    22/12/2022    763-32  AG04606604    GKS5752    28/12/2022    518-51 
AG04606605    GUZ0578    28/12/2022    518-51  AG04606606    ORC6A20    28/12/2022    518-51 
AG04606607    GZQ9938    28/12/2022    518-51  AG04606608    HNN2812    28/12/2022    518-51 
AG04606609    OME3094    28/12/2022    518-51  AG04606610    GKK0A91    28/12/2022    518-51 
AG04606611    QQO3429    28/12/2022    762-52  AG04606613    HKE7491    28/12/2022    556-80 
AG04606614    RVG2A09    03/01/2023    555-00  AG04606615    HBJ0241    03/01/2023    555-00 
AG04606745    HJW1189    13/12/2022    762-51  AG04606746    QPM4488    13/12/2022    763-31 
AG04606747    GNA7F36    13/12/2022    548-70  AG04606748    QWS0899    15/12/2022    556-80 
AG04606749    PUJ4863    15/12/2022    545-21  AG04606750    ELF2G91    15/12/2022    554-14 
AG04606751    FQV2G19    24/12/2022    546-00  AG04606752    GVQ3076    27/12/2022    554-11 
AG04607108    HNT0355    12/12/2022    555-00  AG04607109    GHM8F05    15/12/2022    555-00 
AG04607110    GYO7246    21/12/2022    545-21  AG04607111    HIK7816    21/12/2022    545-21 
AG04607112    HJT7109    21/12/2022    556-80  AG04607113    HMF1931    21/12/2022    556-80 
AG04607463    GUE2806    14/12/2022    763-31  AG04607464    QUD7946    20/12/2022    545-22 
AG04607469    PYS8776    26/12/2022    555-00  AG04607778    GWK1483    21/12/2022    546-00 
AG04607779    ERU2786    22/12/2022    763-32  AG04607780    HIJ6G22    22/12/2022    556-80 
AG04607781    GWJ9210    30/12/2022    556-80  AG04608195    QOM3224    09/12/2022    606-81 
AG04608196    GNW3339    20/12/2022    555-00  AG04608198    HJT6I47    23/12/2022    554-13 
AG04608199    OWK8408    23/12/2022    556-80  AG04608202    PWS5H11    29/12/2022    605-02 
AG04608871    PXN2B52    23/12/2022    545-21  AG04608872    OXI9357    23/12/2022    545-21 
AG04608873    CXM4B14    23/12/2022    545-21  AG04608874    RVP9E13    23/12/2022    612-20 
AG04608875    AUP8057    23/12/2022    552-50  AG04608876    HIX4831    23/12/2022    519-30 
AG04608877    RFP8H89    28/12/2022    556-80  AG04608878    EQV8944    29/12/2022    763-31 
AG04608879    HEV3053    03/01/2023    555-00  AG04608880    HLT3330    03/01/2023    555-00 
AG04608881    QXY5H99    03/01/2023    555-00  AG04608882    RTL5H00    04/01/2023    554-13 
 

 

Washington Wagner Lisboa                                               

Autoridade de Trânsito Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

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 5.019, de 18 
de dezembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 004/2023 - DESIGNAR o servidor Milton Alves Moreira, matrícula 
190, matrícula 206,para exercer a função gratificada de Chefe da Divisão de Manu-
tenção Mecânica e Elétrica na Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de Água 
e Saneamento - SAS, a partir de 02.01.2023. Barbacena, 10 de janeirode 2023. 
Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

AG04607781    GWJ9210    30/12/2022    556-80  AG04608195    QOM3224    09/12/2022    606-81 
AG04608196    GNW3339    20/12/2022    555-00  AG04608198    HJT6I47    23/12/2022    554-13 
AG04608199    OWK8408    23/12/2022    556-80  AG04608202    PWS5H11    29/12/2022    605-02 
AG04608871    PXN2B52    23/12/2022    545-21  AG04608872    OXI9357    23/12/2022    545-21 
AG04608873    CXM4B14    23/12/2022    545-21  AG04608874    RVP9E13    23/12/2022    612-20 
AG04608875    AUP8057    23/12/2022    552-50  AG04608876    HIX4831    23/12/2022    519-30 
AG04608877    RFP8H89    28/12/2022    556-80  AG04608878    EQV8944    29/12/2022    763-31 
AG04608879    HEV3053    03/01/2023    555-00  AG04608880    HLT3330    03/01/2023    555-00 
AG04608881    QXY5H99    03/01/2023    555-00  AG04608882    RTL5H00    04/01/2023    554-13 
 

 

Washington Wagner Lisboa                                               

Autoridade de Trânsito 

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2023

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