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PODER EXECUTIVO
Prefeita em exercício: Ângela Maria Kilson

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.952

“Acrescenta art. 2º-A à Lei Municipal nº 4.149, de 06 
de agosto de 2008”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica acrescentado à Lei nº 4.149, de 06 de 
agosto de 2008, o art. 2º-A, com a seguinte redação:
“Art. 2º-A A extinção do crédito tributário ou não tri-
butário poderá, ainda, se dar através de dação em 
pagamento de obras e serviços de engenharia.
§ 1º Na hipótese de dação em pagamento através de 
obras e serviços de engenharia, deverão ser observa-
das as exigências contidas nos incisos I, III, IV e VII 
do art. 2º desta Lei.
§ 2º A efetivação da extinção do crédito tributário 
somente ocorrerá após o cumprimento total do cro-
nograma físico-financeiro a ser previamente estabele-
cido pelo órgão competente e a entrega definitiva das 
obras ou serviços, devidamente aprovados por comis-
são especial designada para esta finalidade.
§ 3º Para cálculo do valor correspondente às obras 
e serviços de engenharia a serem executados deverá 
ser utilizado como referência o índice SINAPI. 
§ 4º A comissão especial de que trata o § 2º deste ar-
tigo será designada a partir da expedição da ordem de 
serviço para início da obra ou serviço, devendo emitir 
relatório de execução do cronograma físico-financeiro 
a cada 60 (sessenta) dias.” (AC)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de julho de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Ângela Maria Kilson
Prefeita Municipal em exercício

(Projeto de Lei nº 042/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.953

“Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas na ela-
boração da lei orçamentária do município de Barbace-
na para o exercício de 2020, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Ficam estabelecidas, em cumprimento ao dis-
posto na Lei Orgânica do Município e no artigo 165, 
§ 2º, da Constituição da República, e na Lei Comple-
mentar nº 101, de 2000, as diretrizes para a elabo-
ração da lei orçamentária do exercício financeiro de 
2020, compreendendo:
I – as metas e prioridades da Administração Pública 
Municipal;
II – orientações básicas para elaboração da lei orça-
mentária anual;
III – disposições sobre a política de pessoal e serviços 
extraordinários;
IV – disposições sobre a receita e alterações na legis-
lação 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 ava-
liação 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 pro-
jetos;
XII – definição das despesas consideradas irrelevan-

tes;
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 des-
pesas que constituem obrigação constitucional ou le-
gal 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 2020 cor-
respondem às ações especificadas no Anexo de Metas 
e Prioridades que integra esta Lei, de acordo com os 
programas e ações estabelecidos no Plano Plurianual 
relativo ao período de 2018-2021.
§ 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 2020 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 2020, defini-
das no projeto de lei do Plano Plurianual relativo ao 
período 2018-2021, terão precedência na alocação de 
recursos na lei orçamentária de 2020 e na sua execu-
ção, não se constituindo, todavia, em limite à progra-
mação 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 espe-
ciais, 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 pe-
ríodo 2018-2021.
Art. 4º Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
discriminarão a despesa, no mínimo, por elemen-
to de despesa, conforme art. 15 da Lei Federal nº 
4.320/1964.
Art. 5º Os orçamentos fiscal e da seguridade social 
compreenderão a programação dos Poderes do Mu-
nicípio, 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 Exe-
cutivo encaminhará à Câmara Municipal será consti-
tuído 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 orça-
mentária, além dos demonstrativos exigidos pela le-
gislação em vigor, definidos no caput, os seguintes 
demonstrativos:
I – Demonstrativo da receita corrente líquida, de acor-
do com o artigo 2º, inciso IV, da Lei Complementar nº 
101, de 2000;
II – Demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 
manutenção e desenvolvimento do ensino e no ensino 
fundamental, para fins do atendimento do disposto no 
art. 212 da Constituição Federal;
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. 22 da 
Lei Federal nº 11.494/2007;
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;
V – Demonstrativo da despesa com pessoal, para fins 
do atendimento do disposto no artigo 169 da Consti-
tuição da República e na Lei Complementar nº 101, 
de 2000.
Art. 7º A estimativa da receita e a fixação da despe-
sa constantes do projeto de lei orçamentária de 2020 
serão elaboradas em valores correntes do exercício de 
2019, projetados ao exercício a que se refere.
Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária atua-
lizará a estimativa da margem de expansão das des-
pesas, considerando os acréscimos de receitas resul-
tantes do crescimento da economia e da evolução de 
outras variáveis que impliquem aumento da base de 
cálculo, bem como, de alterações na legislação tribu-
tária, devendo ser garantidas, no mínimo, as metas de 
resultado primário e nominal estabelecidas nesta Lei.
Art. 8º O Poder Executivo colocará à disposição do Po-
der Legislativo, no mínimo, quinze dias antes do prazo 
final para encaminhamento de sua proposta orçamen-
tária, 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 Indi-
reta e o Poder Legislativo, se for o caso, encaminharão 
à Secretaria de Planejamento e Gestão 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 sub-
seqüente e as respectivas memórias de cálculo, para 
fins de consolidação da receita municipal.
Art. 9º O Poder Legislativo e as entidades da Admi-
nistração Indireta encaminharão à Secretaria de Pla-
nejamento e Gestão da Prefeitura Municipal, até 31 
de julho de 2019, suas respectivas propostas orça-
mentárias, 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 adminis-
tração indireta responsáveis pelo débito, as dotações 
destinadas ao pagamento de precatórios judiciais em 
cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constitui-
ção da República. 
§ 1º Para fins de acompanhamento, controle e centra-
lização, os órgãos da administração pública municipal 
direta e indireta submeterão os processos referentes 
ao pagamento de precatórios à apreciação da Advoca-
cia 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 Endividamen-

to Público Municipal
Art. 12. A administração da dívida pública municipal 
interna e/ou externa tem por objetivo principal mini-
mizar custos, reduzir o montante da dívida pública e 
viabilizar fontes alternativas de recursos para o Tesou-
ro Municipal.
§ 1º Deverão ser garantidos na lei orçamentária os 
recursos necessários para pagamento da dívida. 
§ 2º O Município, por meio de seus órgãos e enti-
dades, 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 pú-
blica consolidada e da dívida pública mobiliária, em 
atendimento ao disposto no artigo 52, incisos VI e IX, 
da Constituição da República.
Art. 13. Na lei orçamentária para o exercício de 2020, 
as despesas com amortização, juros e demais encar-
gos da dívida serão fixadas com base nas operações 
contratadas.
Art. 14. A lei orçamentária poderá conter autorização 
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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 anteci-
pação 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 contin-
gência constituída exclusivamente com recursos do or-
çamento fiscal e será equivalente a, no máximo, 1,5% 
(um e meio por cento) da receita corrente líquida pre-
vista na proposta orçamentária de 2018, destinada ao 
atendimento de passivos contingentes, outros riscos 
e eventos fiscais imprevistos e reforço das dotações 
orçamentárias que se tornarem insuficientes.  

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 art. 
169, § 1º, inciso II, da Constituição da República, 
observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam au-
torizadas as concessões de quaisquer vantagens, au-
mentos de remuneração, criação de cargos, empregos 
e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem 
como, admissões ou contratações de pessoal a qual-
quer título, desde que observado o disposto nos arti-
gos 15, 16 e 17 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 1º Além de observar as normas do caput, no exercí-
cio financeiro de 2020, 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 li-
mites 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.

Subseção II
Da Previsão para Contratação Excepcional de Horas 

Extras
Art. 18. Se durante o exercício de 2020 a despesa com 
pessoal atingir o limite de que trata o parágrafo único 
do artigo 22 da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
o pagamento da realização de serviço extraordinário 
somente poderá ocorrer quando destinada ao aten-
dimento 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 pre-
vistas no caput deste artigo no âmbito do Poder Exe-
cutivo é de exclusiva competência do Prefeito Muni-
cipal 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 proje-
to de lei orçamentária para o exercício de 2020, 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, trami-
tação e julgamento dos processos tributário-admi-
nistrativos, visando à racionalização, simplificação e 
agilização;
II – aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, co-
brança e arrecadação de tributos, objetivando a sua 
maior exatidão;                           
III – aperfeiçoamento dos processos tributário-admi-
nistrativos, 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 instru-
mento inibitório da prática de infração da legislação 
tributária.
Art. 20. A estimativa da receita de que trata o arti-
go anterior levará em consideração, adicionalmente, 
o impacto de alteração na legislação tributária, com 
destaque para:
I – atualização da planta genérica de valores do Muni-
cípio e dos cadastros de contribuintes;
II – revisão, atualização ou adequação da legislação 
sobre Imposto Predial e Territorial Urbano, suas alí-
quotas, forma de cálculo, condições de pagamentos, 
descontos e isenções, inclusive com relação à progres-
sividade 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 exercí-
cio do poder de polícia;
VIII – revisão das isenções dos tributos municipais ob-
jetivando 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 ins-
tituídos;
XI – instituição, revisão ou atualização de Preços Pú-
blicos.
Art. 21. O projeto de lei que conceda ou amplie incen-
tivo ou benefício de natureza tributária somente será 
aprovado se atendidas as exigências do art. 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 aprova-
das, ou o sejam parcialmente, de forma a não permitir 
a integralização dos recursos esperados, as dotações 
à conta das referidas receitas serão canceladas, me-
diante decreto, nos 30 (trinta) dias subseqüentes à 
publicação do projeto de lei orçamentária de 2020.
§ 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 exe-
cução da lei orçamentária do exercício de 2020 serão 
orientadas no sentido de alcançar o superávit  primá-
rio necessário para garantir uma trajetória de solidez 
financeira da administração municipal, conforme dis-
criminado 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 2020 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 pe-
ríodo de 2020 a 2021, 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) a implementação das medidas previstas nos artigos 
20 e 21 desta Lei;
b) atualização e informatização do cadastro imobili-
ário;
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 ser-
vidores;
c) a realização de concurso público para suprimento 
do quadro de pessoal reduzindo as despesas de con-
tratação;
d) planejamento da demanda de bens e serviços pro-
piciando a realização de processos de registro de pre-
ços 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 art. 9º e no inciso II do § 
1º do art. 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 partici-
pação dos Poderes no total das dotações iniciais cons-
tantes da lei orçamentária de 2020.
§ 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 Legis-
lativo 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 en-
tidades 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 mes-
mas medidas previstas neste artigo.

Seção VII
Das Normas Relativas ao Controle de Custos e Avalia-
ção 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 avalia-
ção do resultado dos programas de governo.
Art. 28. Além de observar as demais diretrizes estabe-
lecidas nesta Lei, a alocação dos recursos na lei orça-
mentária 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 2020 e seus créditos adicio-
nais deverão agregar todas as ações governamentais 
necessárias ao cumprimento dos objetivos dos respec-
tivos programas, sendo que as ações governamentais 
que não contribuírem para a realização de um progra-
ma 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 
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redução de custos, otimização de gastos e o reorde-
namento de despesas do setor público municipal, so-
bretudo 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 sub-
venções 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, edu-
cação, esportes ou cultura;
II – realizem atividades de natureza continuada;
III – tenham sido declaradas por lei como de utilidade 
pública. 
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 2020 por, no 
mínimo, uma autoridade local, e comprovante da re-
gularidade 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 es-
pecífica e desde que sejam:
I – de atendimento direto e gratuito ao público, volta-
das para as ações relativas ao ensino, saúde, cultura, 
esportes, assistência social, agropecuária e de prote-
ção ao meio ambiente;
II – associações ou consórcios intermunicipais, consti-
tuídos 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 con-
tribuições 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 clara-
mente 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, sub-
meter-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 Lei 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 re-
ceberem 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 direta-
mente cobrir necessidades de pessoas físicas, ressal-
vadas as que atendam as exigências do artigo 26 da 
Lei Complementar nº 101, de 2000 e sejam observa-
das 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 re-
cursos financeiros de uma entidade ou órgão para 
outros somente poderá ocorrer mediante prévia au-
torização legislativa, conforme determina o artigo 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 si-
tuações 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 pró-
prio, até 30 (trinta) dias após a publicação da lei or-
çamentária de 2020, as metas bimestrais de arrecada-
ção, a programação financeira e o cronograma mensal 
de desembolso, respectivamente, nos termos dos ar-
tigos 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 enca-
minharão à Subsecretaria de Planejamento, até 15 
(quinze) dias após a publicação da lei orçamentária de 
2020, os seguintes demonstrativos:                              
I – as metas mensais de arrecadação de receitas, de 
forma a atender o disposto no artigo 13 da Lei Com-
plementar nº 101, de 2000;
II – a programação financeira das despesas, nos ter-
mos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 2000;
III – o cronograma mensal de desembolso, incluídos 
os pagamentos dos restos a pagar, nos termos do art. 
8º da Lei Complementar nº 101, de 2000.
§ 2º O Poder Executivo deverá dar publicidade às me-
tas bimestrais de arrecadação, à programação finan-
ceira 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 
2020.
§ 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 artigo 2º desta Lei, a lei or-
çamentária de 2020 e seus créditos adicionais, obser-
vando 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 
2018-2021 e com as normas desta Lei;
II – as dotações consignadas às obras já iniciadas fo-
rem suficientes para o atendimento de seu cronogra-
ma físico-financeiro;
III – estiverem preservados os recursos necessários à 
conservação do patrimônio público;
IV – os recursos alocados destinarem-se a contrapar-
tidas de recursos federais, estaduais ou de operações 
de crédito.
Parágrafo único.  Considera-se projeto em andamen-
to, para os efeitos desta Lei, aquele cuja execução 
iniciar-se até a data de encaminhamento da proposta 
orçamentária de 2020, cujo cronograma de execução 
ultrapasse o término do exercício de 2020.

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 ultrapas-
se 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 2020 deverá asse-
gurar a transparência na elaboração e execução do 
orçamento.
Parágrafo único.  O princípio da transparência implica, 
além da observância do princípio constitucional da pu-
blicidade, na utilização dos meios disponíveis para ga-
rantir 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 2020 me-
diante processo de consulta;
II – avaliação das metas fiscais, conforme definido no 
art. 9º, § 4º, da Lei Complementar nº 101, de 2000, 
ocasião em que o Poder Executivo demonstrará o 
comportamento das metas previstas nesta Lei.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 43. O Poder Executivo poderá, mediante decre-
to, transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou 
parcialmente, as dotações orçamentárias aprovadas 
na lei orçamentária de 2020 e em seus créditos adi-
cionais, 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 pro-
gramática, 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 2020 e em seus créditos adicionais, 
poderão ser modificadas por meio de decreto para 
atender às necessidades de execução desde que veri-
ficada a inviabilidade técnica, operacional ou econômi-
ca da execução do crédito, criando, quando necessá-
rio, novas naturezas de despesa. 
§ 2º As modificações a que se refere este artigo tam-
bém poderão ocorrer quando da abertura de crédi-
tos suplementares autorizados na lei orçamentária os 
quais deverão ser abertos mediante decreto do Poder 
Executivo. 
Art. 44. A abertura de créditos suplementares e es-
peciais dependerá de prévia autorização legislativa 
e da existência de recursos disponíveis para cobrir a 
despesa, nos termos da Lei nº. 4.320/1964 e da Cons-
tituição 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 crédi-
tos adicionais exposições de motivos circunstanciadas 
que os justifiquem e que indiquem as conseqüências 
dos cancelamentos de dotações propostos.
Art. 45. A reabertura dos créditos especiais e extra-
ordinários, 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 men-
sagem ao Poder Legislativo para propor modificações 
no projeto de lei orçamentária anual, enquanto não 
iniciada a sua votação, no tocante às partes cuja alte-
ração venha ser proposta.
Art. 47. Se o projeto de lei orçamentária de 2020 não 
for sancionado pelo Prefeito até 31 de dezembro de 
2019, a programação dele constante poderá ser exe-
cutada para o atendimento das seguintes despesas:
I – pessoal e encargos sociais;
II – benefícios previdenciários;
III – amortização, juros e encargos da dívida; 
IV – PIS-PASEP;
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V – demais despesas que constituem obrigações cons-
titucionais ou legais do Município; e  
VI – outras despesas correntes de caráter inadiável.  
§ 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 2020, 
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 valo-
res constantes do projeto de lei orçamentária de 2020 
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 pu-
blicação, revogando-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de julho de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Ângela Maria Kilson
Prefeita Municipal em exercício

(Projeto de Lei nº 035/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.954

“Revoga parágrafos do art. 74 da Lei Municipal nº 
3.241, de 1995, e dá outras providências”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam revogados o §§ 1º e 3º do art. 74, da Lei 
nº 3.241, de 04 de dezembro de 1995.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de julho de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Ângela Maria Kilson
Prefeita Municipal em exercício

(Projeto de Lei nº 011/2019 – Autoria da Mesa Diretora da Câmara)

LEI Nº 4.955

“Institui o requisito de recomposição de canteiros pú-
blicos urbanos com árvores e arbustivas nativas da 
biorregião do Campo das Vertentes”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído no âmbito do Município de Bar-
bacena o estímulo à recomposição de canteiros pú-
blicos urbanos com árvores e arbustivas nativas da 
biorregião do Campo das Vertentes
Art. 2º Após a implementação, faz-se necessário a 
continuidade das ações básicas, reparação de danos e 
vigilância, objetivando a correta preservação.
Art. 3º Tal medida gozará dos deveres previstos aos 
órgãos públicos quanto à devida fiscalização e conser-
vação das espécies.
Art. 4º Que se comunique ao Poder Executivo quanto 
às diretrizes aqui estabelecidas para, conforme consi-
derar conveniente, este venha firmar convênio e/ou 
parcerias para efetivação da medida.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 10 de julho de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Ângela Maria Kilson
Prefeita Municipal em exercício

(Projeto de Lei nº 022/2019 – Autoria do Vereador Thiago Campos 
Martins)

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

AVISOS DE LICITAÇÕES
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
013/2019 – PRC 029/2018. OBJETO: RP para con-
tratação de empresa para serviços contínuos de ma-
nutenção preventiva, corretiva e reparos em veículos 
leves, médios e pesados. ABERTURA: 25/07/2019 – 
14:00 hs. Informações 32–3339–2026. www.bll.org.
br. Maria A. Eugênia – Gerente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA/SESAPS 
– PE 007/2019 – PRC 020/2019. OBJETO: Aquisição 

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO
PE 009/2019 – PRC 019/2019 –  Retifica-se o Aviso de 
Homologação publicado no dia 10/07/2019 . Onde se 
lê  “SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO DE  BARBA-
CENA” leia-se  “MUNICIPIO DE BARBACENA”. Barba-
cena, 11/07/2019. Maria Aparecida Eugenia. Gerente 
de Licitação.

EXTRATO DE CONTRATO
Extrato de Contrato de Aquisição nº 122/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Munici-
pal de Planejamento e Gestão - SEPLAN. Contrata-
da: PRIME INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO COMER-
CIAL LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o 
nº 10.685.227/0001-71. Processo Administrativo nº 
044/2019 – Dispensa Licitatória nº 002/2019. Objeto: 
Aquisição de Discos Rígidos (HD’s) visando atender 
diversas Secretarias Municipais, conforme especifica-
ções técnicas, qualitativas e quantitativas todas cons-
tantes no Termo de Referência (Fls 02/04), condições 
comerciais e demais informações, assim como todas 
as obrigações e descriminações contidas no Edital. 
Valor total: R$ 5.644,00 (Cinco mil, seiscentos e qua-
renta e quatro reais). Data de assinatura: 01/07/2019. 
Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assi-
nam: Ângela Maria Kilson (Prefeita Municipal), Aderbal 
Neves Calmeto (Secretário Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN), e Denilson José da Silva Apoliná-
rio (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: 
Servidora Sra. Fernanda Alves Paolucci Santana.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

Extrato Quarto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 060/2015. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ. Contrata-
da: BANCO DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.000.000/0001-91. Processo Licitatório nº 120/2014 
- Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante na “Cláusula 
Sétima - Do Prazo de Vigência”; e Proceder ao Rea-
juste de preços em conformidade com o item 6.5 da 
“Cláusula Sexta – Do Reequilíbrio Econômico – Finan-
ceiro e Do Reajuste”, todos do contrato de prestação 
de serviços 060/2015 ( fls 02/04v). Data de assinatu-
ra: 03/06/2019. Nome das partes que assinam: Luís 
Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), José 
Francisco Milagres Primo (Secretário Municipal de Fa-
zenda - SEFAZ), e José Simões Júnior (Contratada).

Extrato Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Presta-
ção de Serviços nº 063/2015. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através 
da Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ. Contra-
tada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.360.305/0001-04. Processo Licitatório nº 
120/2014 - Inexigibilidade de Licitação nº 003/2014. 
Objeto: Prorrogar o prazo de vigência constante na 
“Cláusula Sétima - Do Prazo de Vigência”; Reajustar 
os preços dos serviços; Proceder ao Reequilíbrio Eco-
nômico Financeiro inicial do ajuste, ambos previstos 
na “Cláusula Sexta – Do Reequilíbrio Econômico - Fi-
nanceiro e Reajuste”; Adequar os serviços relaciona-
dos no item 3.1 ás atuais demandas enfrentadas pelo 
Município de Barbacena; Incluir os subitens 3.2.1 e 
3.2.2, bem como o item 3.4 à “Cláusula Terceira – Do 
preço” e por fim o item 12.4 à “Cláusula Doze – Da 

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELA EXMA SRA 

PREFEITA MUNICIPAL
A PREFEITA 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 
Delegada nº 77/2014, na Lei Municipal nº 4.670/2015 
e no Decreto nº 7.837/2015; e na forma do art. 26, II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.590 - NOMEAR Emerentino José 
Antônio Júnior, para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Subsecretário-Adjunto, na Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, a 
partir desta data. Barbacena, 11 de julho de 2019.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; Considerando os 
Ofícios Circulares nºs. 052-A e 052-B/2019-GPB; RE-
SOLVE: 

PORTARIA Nº 20.591 - 1 – REVOGAR a Portaria nº 
19.798, de 21 de setembro de 2018; 2 – DETERMINAR 
aos servidores Cacilda de Araújo Silva, Fernando César 
Ventura Pereira e Aderbal Neves Calmeto que proce-
dam à interlocução com os titulares da SESAPS, SE-
GOV, AGM e CGM, objetivando a conclusão e redação 
final dos projetos de Lei atinentes à reestruturação 
administrativa da Prefeitura Municipal, no prazo de 60 
(sessenta) dias. 3 – DISPOR que a presente Portaria 
entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 
11 de julho de 2019.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.592 - EXONERAR Willian de Oliveira 
Faria, do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Almoxarifado e Serviços Gerais, na Secretaria 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir 
desta data. Barbacena, 11 de julho de 2019.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nºs. 32, de 21 de fevereiro de 
2013, e 36, de 28 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.593 - NOMEAR Willian de Oliveira 
Faria para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Coordenador de Materiais, Patrimônio e Servi-
ços Gerais, na Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão - SEPLAN, a partir desta data. Barbacena, 11 
de julho de 2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

de ambulância tipo A, zero Km, vinculada a verbas 
federais. ABERTURA: 30/07/2019 – 14:00 hs. Infor-
mações: www.bll.org.br - 32–3339–2026. Maria A. 
Eugênia – Gerente de Licitação.

SAS – PE 012/2019 – PRC 025/2019 – RP fornecimen-
to de marmitex. ABERTURA: 26/07/2019 às 14:00 
horas. Informações: www.bll.org.br, licitação@barba-
cena.mg.gov.br. Maria Aparecida Eugênia - Gerente de 
Licitação.



Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Rescisão”, todos do contrato originário (fls 02/08). 
Data de assinatura: 25/06/2019. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), José Francisco Milagres Primo (Secretário 
Municipal de Fazenda - SEFAZ), e Rafael Gonçalves 
Rufino (Contratada).

Extrato Sexto Termo Aditivo ao Contrato de Empreita-
danº 107/2015. Contratante: Município de Barbacena 
- CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
e do Fundo Municipal de Saúde Pública, inscrito no 
CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: RE-
CONP ENGENHARIA LTDA, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 04.762.238/0001-05. Processo Licitatório nº 
024/2015 - Concorrência nº 005/2015. Objeto: Pror-
rogar o prazo constante da“Cláusula Dezesseis-Da 
Vigência”, ficando prorrogado por mais 60 (sessenta) 
dias, contados a partir de 30.06.2019, com data re-
sultante29.08.2019. Data de assinatura: 28/06/2019. 
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), José Orleans da Costa 
(Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS), e Marcos Flávio Pereira de Castro (Con-
tratada).

Extrato Segundo Termo Aditivo ao Contrato de For-
necimento nº 028/2018. Contratante: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, 

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIAS
O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamen-
to (SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos 
termos do art. 17, XIII, da Lei Municipal nº 4.382, de 
24/10/2011, e considerando as indicações que lhe fo-
ram feitas, RESOLVE:

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PORTARIA Nº. 084/2019 - 1 – SUBSTITUIR o membro 
Melissa Tortoriello, mat. 730, presidente da Comis-
são de Sindicância, por Ricardo Luiz da Silva, matrí-
cula 1030, que a presidirá, mantendo-se os demais 
membros em consonância com o disposto na Portaria 
nº 062/2019, de 15 de maio de 2019. 2 - DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação, revogando disposições em contrário. 
Barbacena, 05 de julho de 2019. Bruno Moreira Mota 
- DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 085/2019 - Art. 1º INSTITUIR, no 
âmbito do Serviço de Água e Saneamento (SAS), Co-
missão destinada a avaliar todos os bens inservíveis e 
realizar o leilão. Art. 2º DESIGNAR os servidores abai-
xo relacionados para comporem a referida Comissão: 
I– Pablo Hertel Candian, matrícula 321, que a presidi-
rá; II - Ricardo Luiz da Silva, matrícula 1030; III -José 
Diogo Mendes, matrícula 775; IV– Fúlvio Eduardo da 
Silva, matrícula 979; V– Caetano do Espírito Santo, 
matrícula 155. Art. 3º A presente Comissão realizará 
o levantamento dos bens inservíveis e acompanhará 
todo o processo de leilão, apresentando relatório final 
a Direção Geral em 90 (noventa) dias. Art. 4º Esta 
Portaria entra em vigor nesta data e revoga as dis-
posições contrárias. Barbacena, 08 de julho de 2019. 
Bruno Moreira Mota - DIRETOR GERAL DO SAS.

inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Con-
tratada: FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS, 
empresa inscrita no CNPJ sob o n.º 17.080.078/0001-
66. Processo Licitatório nº 116/2017 - Inexigibilidade 
Licitatória nº 001/2018. Objeto: O presente instru-
mento tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência 
e adequar rubrica orçamentária subscrita na “Cláusula 
Quinta – Da Dotação Orçamentária” ambas no corpo 
do contrato originário (fl 76/82v).  Data de assinatura: 
10/06/2019. Nome das partes que assinam: Luís Álva-
ro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), José Orleans 
da Costa (Secretário Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS), e Fábio Afonso Borges de Andrada 
(Contratada).

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2019
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