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PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamidade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Publique-se na forma da lei
Considerando a necessidade da adoção de medidas de proteção por toda a socieda- 1
Gustavo Ferreira de Souza
de visando minimizar o nível de contágio pelo agente infeccioso Sars-Cov-2;
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 125, de 03 de
fevereiro de 2021, que “Suspende as comemorações de carnaval no ano de 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSINTÊNCIA
no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e homologa protocolo de atividades sociais e econômicas recomendadas para
SOCIAL - SEMAS
o período”, e a Recomendação do Comitê Macro Centro-Sul datada de 05.02.2021;
Secretário: Daniel Martins Mello Neto
DECRETA:
Art. 1º Ficam suspensas as festividades do carnaval 2021 em toda a circunscrição
E X T R ATO D E R E S O L U Ç Ã O
do Município de Barbacena.
§ 1º Ficam proibidos, no período de 12 a 17 de fevereiro, a interdição e a utilizaRESOLUÇÃO N º 001/2021/SEMAS
ção de ruas, praças e outros logradouros públicos para realização de festividades
O Secretário Municipal de Assistência Social, no exercício das atribuições de seu
carnavalescas.
cargo, em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no art.
§ 2º Equipamentos, instrumentos e veículos de sonorização acústica, mecânica ou
3º, inciso II, da Lei Municipal nº 5.002, de 27 de novembro de 2019;
eletrônica empregados para realização das festividades de que trata o caput deste
RESOLVE:
artigo serão apreendidos pelos agentes de fiscalização municipais, ou pela Polícia
1 – REVOGAR a Resolução da Secretaria Municipal de Assistência Social nº
Militar do Estado de Minas Gerais.
001/2020.
Art. 2º No período consignado no § 1º do art. 1º deste Decreto, todos os estabeleci2 – DISPOR que a presente Resolução entre em vigor na data de sua publicação.
mentos comerciais, industriais e de serviços, ainda que inclusos na “onda Amarela”
Barbacena, 12 de fevereiro de 2021
do Plano Minas Consciente, deverão observar as mesmas medidas de segurança e
Daniel Martins Mello Neto
protocolos de distanciamento e funcionamento fixados para os segmentos econôSecretário Municipal de Assistência Social
micos inseridos na “onda Vermelha”.
§ 1º Bares e restaurantes terão seu horário de funcionamento reduzido durante
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
este período, devendo encerrar suas atividades até às 21:00 horas.
Secretário
Municipal de Gabinete do Prefeito
§ 2º O funcionamento de lojas de conveniência e comércio varejista de bebidas
permanece restrito ao horário fixado no § 1º deste artigo, ficando vedado o consumo de bebidas, alcoólicas ou não, alimentos e outros produtos no interior, na área
SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
externa e nas proximidades destes estabelecimentos.
Art. 3º Ficam terminantemente proibidas quaisquer formas de entretenimento em
Diretor: Daniel Salgarello
quaisquer estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços.
E X T R ATO D E P O RTA R I A S
§ 1º O proprietário que, porventura, fomentar ou permitir aglomerações na parte
interna ou externa do estabelecimento, será devidamente responsabilizado conforO DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
me as sanções previstas na legislação em vigor.
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 5.019, de 18
§ 2º Os estabelecimentos que concorrerem para o descumprimento deste Decrede dezembro de 2019, RESOLVE:
to terão seus alvarás de localização e funcionamento suspensos, sem prejuízo da
imposição de outras penalidades administrativas previstas na legislação aplicável.
PORTARIA Nº. 050/2021 - DESIGNAR o servidor André Eugênio das Chagas, maArt. 4º Fica proibida a realização de eventos e festas em espaços privados, locados
trícula 215, para exercer a função gratificada de Chefe da Divisão de Instalação de
ou não, com ou sem fins lucrativos, inclusive sítios, chácaras e similares, clubes,
Medidores e Reparos de Redes de Ramais na Diretoria de Água e Saneamento do
academias, centros de compras, estacionamentos e locais congêneres, independente do número de frequentadores.
Serviço de Água e Saneamento - SAS, com efeito retroativo a 01.02.2021. BarbaceParágrafo único. A limitação prevista no caput deste artigo não se aplica a lives ou
na, 12 de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
eventos on line em que não haja presença de público no local.
Art. 5º Permanecem em vigor as demais medidas restritivas, protocolos e recomenO DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
dações constantes do Anexo Único do Decreto nº 8.824, de 24 de janeiro de 2021.
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 4.975, de 20
Art. 6º O descumprimento do disposto neste Decreto sujeitará o infrator à responde novembro de 2019, RESOLVE:
sabilização administrativa, civil e penal, nos termos da legislação aplicável.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº. 051/2021 - NOMEAR Solange Rampi Rocha, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Executivo, na Diretoria de Água e SaneamenPrefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
to do Serviço de Água e Saneamento – SAS, a partir de 15.02.2021. Barbacena, 12
Carlos Augusto Soares do Nascimento
de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
Prefeito Municipal

E X T R ATO D E R E S C I S Ã O

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

Rescisão do contrato de Direito Público nº 020/2019. Primeiro Rescindente: SAS
- Serviço de Água e Saneamento. Segundo Rescindente: EMERSON WELLINGTON
DE OLIVEIRA PORTES. Fundamento Legal: Lei nº 3.245/95. Objeto: Rescisão unilateral, a pedido do contratado, a partir de 01/02/2021. Data da Assinatura: 01de
Fevereiro de 2021.

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

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

AV I S O D E L I C I TA Ç Ã O
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 056/2020 – PRC 111/2020. OBJETO:
1
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XII - implantar, promover ou apoiar cursos de graduação, pós-graduação e espeLuiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.
cialização nas áreas de atuação do Poder Legislativo, destinados à qualificação de
parlamentares, servidores e profissionais nestas áreas, inclusive, em conjunto com
PORTARIA Nº. 099/2021.
1 instituições de ensino;
“Aprova o Regimento Interno da Escola do Legislativo de Barbacena”.
XIII - implantar, promover ou apoiar o ensino a distância, com a finalidade de proA Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barbacena/MG, no uso de suas atribuições
mover maior amplitude na participação e formação dos servidores, parlamentes e
que lhe confere o Regimento Interno e considerando o disposto no art. 8º da Resoda sociedade nas áreas de atuação da Câmara;
lução n° 364 de 28 de junho de 2018, RESOLVE:
XIV - realizar estudos, seminários, campanhas, debates e reuniões para colaborar
Art. 1º Aprovar o Regimento Interno da Escola do Legislativo de Barbacena/MG,
com participação na formulação participativa, na organização da comunidade e na
o qual fica fazendo parte integrante desta Portaria da Mesa Diretora. Art. 2º Esta
iniciativa popular, capacitando lideranças sociais para o acompanhamento da CâmaPortaria entra em vigor na data da sua publicação. Sala das sessões, 26 de janeiro
ra Municipal e das políticas públicas;
de 2021. Ewerton Jose Duarte Horta Junior – Presidente. Thiago Campos Martins XV - promover congressos e encontros com a finalidade de avaliar, discutir e apreVice- Presidente. Paulo José da Silva – Tesoureiro. Odair José Ferreira - Secretário.
sentar propostas sobre a Escola Legislativa de Barbacena;
ÍNDICE SISTEMÁTICO DO REGIMENTO INTERNO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE
XVI - realizar e organizar a publicação de artigos, boletins, revistas, informativos e
BARBACENA/MG.
periódicos para divulgação dos resultados de estudos e pesquisas, além de outros
TÍTULO I - DA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE BARBACENA
relacionados com os objetivos da Escola;
CAPÍTULO I – DA COMPETÊNCIA.
XVII - realizar parcerias com entidades, órgãos públicos, empresas, associações,
CAPÍTULO II - DA ESTRUTURA.
institutos, ONGs, instituições científicas e educacionais, a fim de propor celebração
Seção I - Da Presidência.
de convênios de intercâmbio de informações e experiências de interesse da Câmara
Seção II - Do Conselho Gestor.
Municipal;
CAPÍTULO III - DO CORPO DOCENTE E DO CORPO DISCENTE.
XVIII - propor ações legislativas na área de políticas públicas, objetivando maior
Seção I – Das Disposições Gerais.
interação do Poder Legislativo com a sociedade, o aperfeiçoamento da participação
Seção II - Dos Direitos e dos Deveres.
política e a eficiência da administração pública;
TÍTULO II - DO FUNCIONAMENTO.
XIX - sediar a produção, gestão e a difusão de conhecimentos sobre o Município de
CAPÍTULO I - DA SEDE.
Barbacena e seus diversos aspectos socioeconômicos, políticos, ambientais, educaCAPÍTULO II - DO REGIME PEDAGÓGICO.
cionais e culturais;
CAPÍTULO III - DO INGRESSO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DA AVALIAÇÃO.
XX – propiciar o intercâmbio e transferência de conhecimentos entre as diversas
CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO EM CURSOS, SEMINÁRIOS E EQUIVALENTES.
Casas Legislativas;
TÍTULO III – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
XXI - propiciar e estimular aos parlamentares e aos funcionários a oportunidade de
complementar seus estudos em todos os níveis de escolaridade;
REGIMENTO INTERNO
CAPÍTULO II
TÍTULO I
DA ESTRUTURA
DA ORGANIZAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DE BARBACENA
Art. 3º A Escola do Legislativo de Barbacena tem a seguinte estrutura organizaCAPÍTULO I
cional:
DA COMPETÊNCIA
I - Presidência;
Art. 1º A Escola do Legislativo de Barbacena compete:
II - Conselho Gestor.
I - promover a educação para a cidadania e para a democracia no Município e no
Seção I
Poder Legislativo;
Da Presidência
II - desenvolver atividades pedagógicas voltadas ao desenvolvimento cultural, poArt. 4º A Presidência da Escola do Legislativo de Barbacena será exercida pelo Prelítico e profissional dos parlamentares, funcionários e segmentos da sociedade;
sidente da Câmara Municipal ou representante por este designado.
III - oferecer ao parlamentar e aos munícipes subsídios para o desempenho da misArt. 5º Compete ao Presidente da Escola do Legislativo de Barbacena:
são do Poder Legislativo, o pleno funcionamento das instituições e da democracia
I - representar a Escola junto à Administração da Câmara Municipal, órgãos públicos
participativa;
e entidades externas;
IV - promover a educação formal e não formal, para a formação de parlamentares,
II - assinar convênios ou ajustes com instituições públicas e privadas para o desenfuncionários e munícipes com foco na democracia e no fortalecimento institucional;
volvimento das atividades da Escola;
V - oferecer aos parlamentares e funcionários subsídio para a compreensão da
III - assinar certificados, documentos gerais e ofícios da Escola do Legislativo de
missão do Poder Legislativo a fim de que exerçam de forma criativa, crítica e eficaz
Barbacena;
suas atividades;
Seção II
VI - aprofundar a aproximação entre a Câmara Municipal e a comunidade por meio
Do Conselho Gestor
de projetos de educação política e de mecanismos de participação popular, visando
Art. 6º. O Conselho Gestor participativo é o órgão consultivo da Escola do Legislao fortalecimento do Poder Legislativo como instrumento essencial do Estado Demotivo de Barbacena.
crático e ao exercício pleno da cidadania;
Art. 7º. Compõe o Conselho Gestor:
VII - coletar, avaliar, interpretar e manter dados e informações relevantes sobre a
I – 01 (um) membro da Mesa Diretora do Legislativo, indicado pelo Presidente da
Câmara e o Município de Barbacena.
Câmara Municipal;
Art. 2º Dentre outras iniciativas, a Escola Legislativa de Barbacena poderá:
II – o Procurador;
I - realizar e apoiar eventos, estudos, pesquisas, debates, reuniões de trabalho,
III – 01 (um) servidor da Câmara Municipal, seja efetivo, comissionado ou contrapalestras, seminários, congressos, conferências e encontros no âmbito de sua comtado;
petência;
VI – 02 (dois) membros da sociedade civil voluntários.
II - desenvolver programas de formação, aperfeiçoamento e especialização técnica
Parágrafo único. O Conselho Gestor será presidido pelo membro da Mesa Diretora
de pessoal;
do Legislativo indicado pelo Presidente da Câmara Municipal.
III - estimular a pesquisa técnico-acadêmica sobre a Câmara Municipal, os LegislaArt. 8º. O Conselho Gestor reunir-se-á duas vezes por ano e, extraordinariamente,
tivos, as instituições públicas e o Município;
sempre que necessário.
IV - subsidiar os trabalhos parlamentares, oferecendo suporte técnico-temático à
§1° As decisões serão tomadas pela maioria dos presentes e, em caso de empate
ação legislativa para definição de medidas que estimulem o desenvolvimento da
nas votações, o Presidente do Conselho decidirá pelo voto de qualidade.
comunidade;

PODERLEGISLATIVO
EXECUTIVO
PODER

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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§2° A reunião extraordinária será convocada pelo Presidente, de ofício, ou a requelogias
adotadas,
buscando
o aperfeiçoamento
dointis.
processo
num satiam
estiamdi
consumus
pes am hilici in
menitensino-aprendizagem.
adductum perimus laPODER
EXECUTIVO
rimento da maioria dos membros
do Conselho
Gestor.
Art.
Considerar-se-á
o aluno
que obtiver,
no mínimo,
70 (setenta)
bessa21.
diusatusus
estam etaprovado
consuperum
stati contium
tantiam
iam egitrudam
adhuis
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares
do
Nascimento
Art. 9º. Compete ao Conselho Gestor:
pontos
deingultorum
aproveitamento
e frequência
igual ou superior
a 75%
(setenta
e cinco
omnerbit
sum inte
tat, sil viviriorume
di pravolum
norei
consicultus
At
I - fixar as diretrizes de atuação da Escola por um período determinado;
por
cento),
em cada
curso. patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
fauscris,
sedo,
videnaturni
D
E
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E
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U
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II - aprovar o planejamento dos cursos e programas realizados pela Presidência da
§
1ºdepes
A frequência
professor
diário
classe ou
folha
Gra
horenatiserá
te oregistrada
intem ponpelo
atquonsum
it;no
num
vid de
menatum
ius,em
condam
Escola
Legislativo;
de
presença.
maionos
Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
Paliuspido
oraesto
vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
III
estudar
propor esimus
medidas
que Mae
levem
da Escola
§
2ºdientem
Os servidores
Câmara
Municipal,
matriculados
em outrasreiinstituições
de
non
adhum da
dem
rei is vereme
iu ses?
P. Abemo coendest
si is factorum
Ucit- gra
vigit, efaceride
pribus
ereaoteaprimoramento
mentercerio mortili
ntiaccido
elutLegisfeco
lativo;
ensino
através
de convênio
a Escola
do nequonsilia
Legislativo, resserum
estarão sujeitos
às regras
mactuide
potatuus,
urionsu com
nihilica;
intem,
moverfiriam
ala
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
IV - proporacitratum
à Mesa Diretora,
na suaessus,
estrutura,
neste
de
frequência
e avaliação
daqueles
estabelecimentos.
L. Valicaut
ponsum
pos peri
terbenatus,
cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
escienteat
cuper ut modificações
aut vistisqui fuemo
untemconstante
ad demus,
noc Refur
gimento;
CAPÍTULO
IV
imus hostorestis
depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
V - deliberar
sobre
demais
atinentesreàsendam
atividades
internas
da Escola
DA
PARTICPAÇÃO
DO SERVIDOR
CURSOS,
EQUIVALENTES
senatquide
tem. Senatus?
Ponsult EM
orissi
te co is SEMINÁRIOS
hem nonsimpEraeti,
conferes? Mus,
consci
porterei
iam,osurnum
estassuntos
nitis An vervium
merena,
fac oret
iam is.do
O
Legislativo
submetidos
ao seu
exame.
Art.
22. Paratera?
fins do
Capítulo consunum
IV desta Portaria
são considerados
cursos,
tebatquam
Batoremus
Palis morterf
ecupiemus?
quemseminários
none auci
tus nium omaio
Cast? Locae
non
in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
VI
e aprovar
político-pedagógico
da Escola
Legislativo.
e
equivalentes
os realizados
fora da dependência
Câmara Municipal
e não
propari
fursum estrissedo,
qua cludactam
niae acturevda
ilnemquam
mei ponsing
ulleger
tum– elaborar
menti, noret;
ninesprojeto
Ad aucieninata
videes is cum
ocuterdohaetis
num accips,
CAPÍTULO
III pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien damovidos
supervisionados
pela Escola
do Legislativo.
raciemus,ou
sedessi
cote imoverum
Romniam
poenati fecient racturo, Cate te condit,
scervir inicae
DO
CORPO
DOCENTE
E DO CORPO
DISCENTE.
Art.
23. voltum
A participação
do servidor que
em cursos,
seminários
e equivalentes,
nãovirte,
prosenatra
niqui sendierebem,
quem ina,
num furox
nostissenit a ina,
cerceris
a num
sper auctudes
comanu
vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
Seção
I
movidos pela Câmara Municipal,
deverá observar
osleiseguintes procedimentos:
Publique-se
na forma da
conclatuam
in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
Ferreira de
Souza
Das
Gerais
I - solicitação a ser preenchidaGustavo
pelo servidor,
informando:
vir isDisposições
ta, nessi turbis
dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
Secretário
Municipal
de Gabinete do Prefeito
Art. 10.
doina,
Legislativo
poderá
dispor
de corpo
docente
e de
a) o curso, seminário ou
equivalente
pretendido;
pre,
sed AreEscola
avendic
sentem ta
vicervit,
nunum
tabunum
temepermanente
di, viderte llatua
corpo docente temporário para os cursos e programas especiais.
b) instituição promotora do evento;
Parágrafo único. Os servidores da Câmara Municipal poderão integrar seu corpo
c) conteúdo ou programa proposto;
docente, de acordo com o superior imediato.
d) duração e carga horária;
1
Art. 11. O corpo discente da Escola do Legislativo é composto dos participantes nas
e) local e custo de inscrição, se existente;
atividades acadêmicas desenvolvidas, incluindo tanto vereadores e servidores da
f) justificativa para a sua participação sem prejuízo dos serviços, demonstrando a
Câmara Municipal quanto seus diversos públicos externos.
relação com as atividades desempenhadas pelo servidor e quais os benefícios reais
Seção II
a sua participação poderá trazer para a Câmara Municipal;
Dos Direitos e dos Deveres
g) cópia do folder de propaganda ou convite;
Art. 12. São direitos do professor, instrutor, palestrante ou conferencista:
h) razões da escolha da instituição promotora do evento.
I - liberdade de cátedra;
II - declaração de concordância do superior hierárquico, bem como informação da
II - remuneração, nos termos do contrato ou convênio firmados com entidades ou
inexistência de prejuízo para as atividades do setor.
profissionais, observada a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas
III - análise da Divisão de Recursos Humanos, baseada na justificativa apresentada,
alterações.
quanto à compatibilidade entre o conteúdo do curso a ser ministrado e as atribuiParágrafo único. Professor, instrutor, palestrante ou conferencista, quando servidor,
ções do servidor.
perceberá gratificação prevista em Lei.
IV - análise da Escola do Legislativo, baseada nos expedientes anteriores, quanto à
Art. 13. São deveres do professor, instrutor, palestrante ou conferencista:
realização ou não por ela de evento com o mesmo conteúdo para o ano em curso.
I - cumprir a programação estabelecida para o curso sob sua responsabilidade;
V - autorização do Presidente da Câmara Municipal.
II - elaborar o plano de curso e dos instrumentos de avaliação;
Parágrafo único. A critério do Presidente poderá ser determinado que o servidor
III - entregar à Secretaria da Escola, em tempo hábil, os resultados das avaliações
repasse, com orientação da Escola do Legislativo, aos demais servidores as experie da apuração de frequência, quando for o caso;
ências do curso, seminário ou equivalente.
IV - ter assiduidade e pontualidade.
Art. 24. Em todas as hipóteses, o servidor deverá apresentar o certificado de partiArt. 14. São direitos do aluno:
cipação ou declaração de frequência do curso, seminário ou equivalente, bem como
I - conhecer as normas regulamentares que lhe dizem respeito;
relatório de cada uma das atividades de que participou e os encaminhará à Divisão
II - cumprir os programas dos cursos pelo professor;
de Recursos Humanos, dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, a contar do seu retorIII - obter certificado ou declaração de participação, mediante cumprimento das
no à Câmara Municipal, para arquivamento em seu prontuário.
exigências previstas.
TÍTULO III
Art. 15. São deveres do aluno:
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I - observar as normas regulamentares da Escola do Legislativo;
Art. 25.  Os setores administrativos da Câmara Municipal, desde que não haja prejuII - respeitar a programação estabelecida e o calendário geral; e
ízo para suas atividades, poderão liberar seus servidores durante o expediente para
III - ser assíduo e pontual.
que possam participar de cursos a distância, de interesse do Legislativo.
TÍTULO II
§ 1º A participação de servidor em curso à distância, quando liberado de suas
DO FUNCIONAMENTO
atribuições durante o horário de expediente, se dará em espaço próprio da Escola
CAPÍTULO I
do Legislativo.
DA SEDE
§ 2º O superior imediato deverá comunicar, por escrito, à Escola do Legislativo, o
Art. 16. A Escola do Legislativo tem como sede a Câmara Municipal de Barbacena.
servidor liberado de suas atribuições para participar do curso à distância.
Art. 17. As atividades da Escola do Legislativo serão desenvolvidas nas dependên§ 3º O servidor liberado para participar do curso à distância, deverá cumprir o
cias da Câmara Municipal.
disposto no art. 23 desta Portaria.
Parágrafo único. Havendo interesse ou necessidade, a Escola do Legislativo podeArt. 26. A Escola do Legislativo poderá organizar grupos de estudo e pesquisa de
rá, por autorização da Presidência da Câmara Municipal, organizar e desenvolver
assuntos de interesse da Câmara Municipal, sob orientação de profissional devidaatividades em outro local.
mente habilitado.
CAPÍTULO II
Parágrafo único. A participação nos grupos de estudo e pesquisa dará direito a
DO REGIME PEDAGÓGICO
certificado.
Art. 18. A Escola do Legislativo desenvolverá suas atividades de acordo com o proArt. 27. O Conselho Gestor poderá propor à Mesa Diretora da Câmara Municipal a
jeto político pedagógico elaborado e aprovado pelo Conselho Gestor.
publicação de revista ou boletim dos resultados dos estudos e pesquisas dos trabaParágrafo único. A Escola do Legislativo poderá implementar qualquer modalidade
lhos desenvolvidos pela Escola do Legislativo.
e ensino-aprendizagem, vinculados à competência da Escola.
Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência da Escola do Legislativo
CAPÍTULO III
de Barbacena.
DO INGRESSO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO E DA AVALIAÇÃO
Art. 29. Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 19. A inscrição dos servidores nas atividades promovidas pela Escola do Legislativo será feita mediante a anuência do superior imediato, quando houver coinciPORTARIA Nº. 100/2021
dência entre o horário de trabalho e a atividade oferecida.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui§ 1º A Escola poderá reservar vagas para atendimento à demanda de outras insções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
tituições.
RESOLVE:
§ 2º Os estagiários e profissionais das empresas terceirizadas poderão participar
NOMEAR a partir desta data, Comissão de Licitação composta pelos servidores: Jacde cursos específicos, realizados ou supervisionados pela Escola do Legislativo, a
queline Fonseca de Paula – Presidente, Maria Antonieta Barros – Relatora, e Hipólita
critério do Presidente da Escola, com autorização da Presidência.
Maria Lara Miranda Barbosa da Silva – Secretária, para todos os procedimentos liciArt. 20. Serão objetos de avaliação:
tatórios no exercício de 2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal,
I - as atividades promovidas pela Escola;
Barbacena/MG, 26 de janeiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
II - o rendimento do aluno nos cursos.
- Presidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 27.01.2021.
§ 1º A avaliação de que trata o inciso II deste artigo medirá, preferencialmente, a
Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.
percepção de relações e a compreensão de fatos e conceitos, seus instrumentos
serão escolhidos pelo professor de acordo com a natureza da disciplina e a metoPORTARIA Nº. 101/2021
dologia adotada.
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui§ 2º A avaliação dos cursos visará ao aprimoramento dos currículos e das metodoções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
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RESOLVE:
NOMEAR a partir desta PODER
data, ALBINOEXECUTIVO
LUCCIANE PEREIRA DE CARVALHO, como
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares
Nascimento
pregoeiro oficial
da Câmara
Municipal,
tendo
comodoequipe
de apoio a servidora
Jacqueline Fonseca de Paula e a servidora Maria Antonieta Barros. Gabinete do PreD
E
C
R
E
TO
M
U
N
I
C
I
PA
L
sidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 26 de janeiro de 2021. Vereador
Ewerton
José
Duarte Horta
- Presidente.
Tornou-se
públicapris
por larestra?
afixação
Paliuspi
oraesto
vil vesterum
peroJúnior
vir imillatiam
pra avem
it, se constio,
no saguão da Câmara em 27.01.2021. Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
PORTARIA Nº. 102/2021
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiquidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, II, da Lei Orgânica Municipal e
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
art. 31, §1º, I, “p”, do Regimento Interno, RESOLVE:
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
1 – DESIGNAR Comissões Especiais para verificação e certificação dos inventários
tum menti,
noret; nines
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físicos
e financeiros
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Abemo coendest
si is factorum
visitantes;
V - Organizar
e manter
arquivonequonsilia
geral do Centro
de Atendimento
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mactuide potatuus,
urionsu
nihilica;o intem,
resserum
moverfiriam ala
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técnicas
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e
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depse
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VI - Cuidar
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Centroraeti,
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ao
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nonsimp
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Cidadão,
zelando
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e
guarda
dos
mesmos;
com
o
objetivo
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
de
utilização
plena e prolongamento
da vida útil;
– atender
o
pariconservação,
fursum estrissedo,
qua cludactam
niae acturev ilnemquam
meiVII
ponsing
ulleger
público
emsedessi
geral, auxiliando-os
e encaminhando-os
serviço
correspondente;
VIII
raciemus,
cote imoverum
Romniam poenatiao
fecient
racturo,
Cate te condit,
–
fazer pesquisa
e impressão
de certidões
negativas
pela
internet;
senatra
voltum niqui
sendierebem,
que quem
ina, numdisponibilizadas
furox nostissenit
a ina,
virte,
IX – realizar consultas, marcação
de perícias e cadastro junto ao Instituto Nacional
Publique-se na forma da lei
de Seguridade Social; X – providenciar
agendamento
Gustavo Ferreira
de Souza de atendimento para requerimento de seguro desemprego
e divulgação
de vagas
de emprego da semana, em
Secretário Municipal
de Gabinete
do Prefeito
parceria com o Sistema Nacional de Emprego; XI - orientar e encaminhar o público
tário Físico e Financeiro dos valores da Tesouraria. - Maria Antonieta Barros, - Jacaos órgãos e setores prestadores de serviços das políticas públicas de assistência
queline Fonseca de Paula, - Paulo Cezar Reis da Silva. 1.2 – Certidão de Inventário
social do Município de Barbacena; XII – orientar no processo de inscrição, emissão
Físico e Financeiro dos valores dos Materiais em Almoxarifado. - Altamiro Carvalho 1 de segunda via e alteração do CPF - Cadastro de Pessoa Física, bem como impresJúnior, - Hipólita Maria Lara Miranda Barbosa da Silva, - Elaine Dionísio Eleutério da
são de documentos; XIII – imprimir Certidão de Antecedentes Criminas, retiradas
Silva. 1.3 – Certidão de Inventário Físico e Financeiros dos Bens Patrimoniais em
do site da Policia Civil do Estado de Minas Gerais; XIV – emitir e imprimir segunda
uso, Estocados, Cedidos e recebidos e Cessão, se for o caso, inclusive no Imóvel.
via de contas de água, luz e telefone; XV – receber e entregar documentos pesso- Altamiro Carvalho Júnior, - Paulo Cezar Reis da Silva, - Elaine Dionísio Eleutério
ais perdidos aos respectivos cidadãos. XVI – desempenhar tarefas afins. Art. 9º O
da Silva. 1.4 – Certidão de Inventário Físico e Financeiro dos valores do Passivo
Centro de Atendimento ao Cidadão poderá contar com o apoio de colaboradores.
circulante e não circulante. - Vanessa Santana Fernandes, - Jacqueline Fonseca de
§1º Consideram-se colaboradores as instituições de ensino superior e as entidades
Paula, - Wagner Sebastião da Silva. 1.5 – Certidão de Inventário Físico e Financeiro
públicas ou privadas que desenvolvem ações, estudos ou pesquisas relacionadas
dos valores das contas representativas dos Atos potenciais Ativos e Passivos. - Maria
as atividades do CAC, assim como voluntários devidamente regulamentados. §2º
Antonieta Barros, - Hipólita Maria Lara Miranda Barbosa da Silva, - Vanessa Santana
Para a consecução das metas previstas nesta Portaria, fica o Presidente da Câmara
Fernandes. 2 – DISPOR que o prazo das conclusões dos trabalhos tem início à partir
Municipal autorizado a firmar convênios e/ou termos de cooperação com a Adminisda publicação desta Portaria, com término em até 30 (trinta) dias, podendo ser
tração Municipal, instituições públicas ou privadas, sediadas ou não no Município.
prorrogado, por igual período, por uma única vez, desde que justificado. Gabinete
Art. 10 Fica autorizado a Câmara Municipal de utilizar todos os veículos de comudo Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
nicação para fazer chegar aos cidadãos os serviços disponibilizados pelo Centro de
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
Atendimento ao Cidadão. Art. 11 As despesas decorrentes desta Portaria correrão
à conta da dotação orçamentárias própria. Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na
PORTARIA Nº. 103/2021.
data da sua publicação. Sala das sessões, 01 de fevereiro de 2021. Ewerton Jose
“Regulamenta a Resolução n. 365/2018 que instituiu o Centro de Atendimento ao
Duarte Horta Junior - Presidente da Câmara.
Cidadão no âmbito da Câmara Municipal de Barbacena e dá outras providências.”
Art. 1º Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na RePORTARIA Nº. 104/2021
solução 365/2018, que instituiu o Centro de Atendimento ao Cidadão no âmbito
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuida Câmara Municipal de Barbacena. Art. 2º O centro de atendimento ao cidadão
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
funcionará no prédio desta Câmara, nas instalações onde atualmente funciona o
RESOLVE:
CEDOC (Centro de Documentação). §1º O Centro de Atendimento ao Cidadão funNOMEAR, a partir desta data, MARCELO DE BARROS PINTO, ao cargo em comissão
cionará nos dias e horários de funcionamento da Câmara Municipal de Barbacena.
de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da
§2º Contará ainda o CAC com uma estrutura física para a consecução dos fins que
Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Paulo José da Silva, de acordo com a Lei
objetivaram sua criação, cabendo a Mesa Diretora otimizar os recursos físicos para
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
fazer frente às demandas do Centro. §3º O Centro de Atendimento ao Cidadão
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevebuscará interagir com órgãos governamentais do Município, Estado e União, além
reiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
de organizações da iniciativa privada e da sociedade civil. Art. 3º As atividades a
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
serem prestadas pelo Centro de Atendimento ao Cidadão, serão aquelas descritas
Correa Maia - Diretor Geral.
no artigo 4º, incisos I ao XVII, da Resolução 365/2018. Art. 4º O Presidente da
Câmara, por meio de Portaria, designará servidores do quadro efetivo da Câmara
PORTARIA Nº. 105/2021
e/ou cedidos pelo Poder Executivo, através de convênio devidamente constituído,
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuique darão suporte técnico ao funcionamento do CAC, ficando a cargo do Presidente
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
da Câmara, ou pessoa por ele designada, a Coordenação Geral dos Trabalhos. §1º
RESOLVE:
Poderá ainda o Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, também por meio de
NOMEAR, a partir desta data, MÁRCIA CRISTINA CAPRISTRANO, ao cargo de Asportaria, designar servidores contratados e comissionados da Câmara para realizasessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câção dos trabalhos, desde que com as atividades afins constantes da sua descrição
mara, lotada no Gabinete do Vereador Orlando José Garcia, de acordo com a Lei
de cargo. §2º Poderão ser utilizados estagiários para auxílio do funcionamento do
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
CAC nas áreas de Direito e Administração. Art. 5º O Centro de Atendimento ao
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveCidadão de Barbacena tem a seguinte estrutura organizacional: I – 01 (um) Coreiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
ordenador; II – 01 (um) Advogado; III – 02 (dois) Agentes Administrativos; Art.
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
6º Compete ao Coordenador do Centro de Atendimento ao Cidadão de Barbacena:
Correa Maia - Diretor Geral.
I – Coordenar as atividades da equipe, visando a plena satisfação dos objetivos do
Centro de Atendimento ao Cidadão de Barbacena; II – dar tratamento dos dados
PORTARIA Nº. 106/2021
coletados e das demandas apresentadas; III – esgotar as demandas no Centro de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiAtendimento ao Cidadão de Barbacena; IV – encaminhar as demandas a Mesa Dições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
retora da Câmara; V – remeter a Mesa Diretora da Câmara a cada 60 dias relatório
RESOLVE:
circunstanciado das atividades desenvolvidas; VI – remeter aos Vereadores, a cada
EXONERAR, a partir desta data, LUCIANO RESENDE MELLO, do cargo de Assessor
30 dias, relatório sumário de atividades desenvolvidas; VII – estabelecer conexão e
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabimediação entre o Centro de Atendimento ao Cidadão e os demais órgãos integrannete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e
tes da estrutura organizacional da Câmara Municipal de Barbacena; VII – represendemais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete do Presidentar o Centro de Atendimento ao Cidadão de Barbacena perante órgãos públicos e
te, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador
privados, bem como em solenidades e eventos dos quais participa. Art. 7º Compete
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no
ao Advogado: I – prestar assessoramento jurídico ao cidadão que comparecer ao
saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor
CAC e necessitar de esclarecimentos; II – examinar e estudar questões jurídicas
Geral.
ou documentos relativos a direitos e obrigações do interessado; IV – desempenhar
tarefas afins. Art. 8º Compete aos Agentes Administrativos: I - Executar atividades
PORTARIA Nº. 107/2021
gerais de apoio ao Centro de Atendimento ao Cidadão, cuidando da preparação de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiquadros de avisos, divulgações de informações, organização de arquivos e auxilio
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
na preparação de reuniões e treinamentos, conforme solicitações e prioridades defiRESOLVE:
nidas; II - Controlar toda a correspondência do Centro de Atendimento ao Cidadão,
EXONERAR, a partir desta data, MARIA DA CONCEIÇÃO RESENDE DE MELLO, do
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no
saguão
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Câmara
em
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Luizlarestra?
Alberto
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris
Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
PORTARIA Nº. 108/2021
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiquidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
RESOLVE:
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
EXONERAR, a partir desta data, CARLOS ALBERTO NATAL, do cargo de Assessor
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Nº. 115/2021
Publique-se na forma da lei
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE de
BARBACENA,
no uso de suas atribuiGustavo Ferreira
Souza
ções legais e dos poderes
que lhe
conferedeoGabinete
art. 45, XVII,
da Lei Orgânica Municipal,
Secretário
Municipal
do Prefeito
RESOLVE:
Geral.
NOMEAR, a partir desta data, MARCOS MAGALHÃES DRUMOND DIAS, ao cargo de
Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da
PORTARIA Nº. 109/2021
1 Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiMunicipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveRESOLVE:
reiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
EXONERAR, a partir desta data, MARCOS MAGALHÃES DRUMOND DIAS, do cargo
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, loCorrea Maia - Diretor Geral.
tado no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
PORTARIA Nº. 116/2021
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
RESOLVE:
Maia - Diretor Geral.
NOMEAR, a partir desta data, RAFAEL JOSÉ DASMASCENO, ao cargo de Assessor
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no GabiPORTARIA Nº. 110/2021
nete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuidemais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete do Presidenções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
te, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador
RESOLVE:
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no
EXONERAR, a partir desta data, RAFAEL JOSÉ DASMASCENO, do cargo de Assessor
saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor
de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara,
Geral.
lotado no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
PORTARIA Nº. 117/2021
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
RESOLVE:
Maia - Diretor Geral.
NOMEAR, a partir desta data, FABIO RESENDE MELLO, ao cargo de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do
PORTARIA Nº. 111/2021
Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuialterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete do Presidente, Paláções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
cio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador EwerRESOLVE:
ton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no saEXONERAR, a partir desta data, FÁBIO RESENDE MELLO, do cargo de Assessor de
guão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal nº
PORTARIA Nº. 118/2021
4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuido Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
RESOLVE:
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
EXONERAR, a partir desta data, ELIELCIO JOSÉ DE ABREU, ao cargo de Assessor de
Maia - Diretor Geral.
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
no Gabinete do Vereador Thiago Campos Martins, de acordo com a Lei Municipal
PORTARIA Nº. 112/2021
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuido Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
RESOLVE:
por afixação no saguão da Câmarem 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
NOMEAR, a partir desta data, LUCIANO RESENDE DE MELLO, ao cargo de Chefe de
Maia - Diretor Geral.
Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal nº
PORTARIA Nº. 119/2021
4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuido Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
RESOLVE:
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
EXONERAR, a partir desta data, FRANCIANE KELLY SANTOS DE PAULA MARINHO,
Maia - Diretor Geral.
do cargo de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Orlando José Garcia, de acordo
PORTARIA Nº. 113/2021
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui01/02/2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
01 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
RESOLVE:
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto
NOMEAR, a partir desta data, MARIA DA CONCEIÇÃO RESENDE DE MELLO, ao carFrateschi Correa Maia - Diretor Geral.
go de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara,
lotada no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo com a Lei Municipal
PORTARIA Nº. 120/2021
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuido Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
pal,RESOLVE:
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
EXONERAR, a partir desta data, LUIZ PAULO GUIMARÃES JÚNIOR, do cargo de
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Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
EXECUTIVO
no Gabinete do VereadorPODER
Orlando José
Garcia, de acordo com a Lei Municipal nº
Prefeito:
Carlos
Augusto
Soares
do Nascimento
4169/09 e demais
alterações
dela
decorrentes,
a partir
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do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
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2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
Maia - Diretor Geral.
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
erficon se cum non Itat, terture
ntiamedica;
haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
PORTARIA
Nº. 121/2021
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noc fur
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legaissedessi
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senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
pal,RESOLVE:
na forma
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IDINANDO
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de Souza
lações Comunitárias, Símbolo Gustavo
CLC-1, Ferreira
do Quadro
de Servidores da Câmara, lotado
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
no Gabinete do Vereador
José Bonifácio Couto de Andrada, de acordo com a Lei
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevePORTARIA Nº. 122/2021
reiro de 2021.
1
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiVereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica MuniciPresidente
pal,RESOLVE:
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021.
NOMEAR, a partir desta data, LUIZ PAULO GUIMARÃES JÚNIOR, ao cargo de Chefe
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia
de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da Câmara,
Diretor Geral
lotado no Gabinete do Vereador Orlando José Garcia, de acordo com a Lei Municipal
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
PORTARIA Nº. 129/2021
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribui2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipor afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
pal,RESOLVE:
Maia - Diretor Geral.
NOMEAR, a partir desta data, ANTÔNIO ZACARIAS RODRIGUES, ao cargo de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da CâPORTARIA Nº. 123/2021
mara, lotado no Gabinete do Vereador José Bonifácio Couto de Andrada, de acordo
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuicom a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Munici01/02/2021.
pal,RESOLVE:
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveNOMEAR, a partir desta data, FRANCIANE KELLY SANTOS DE PAULA MARINHO,
reiro de 2021.
ao cargo de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Orlando José Garcia, de acordo com a Lei
Presidente
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveLuiz Alberto Frateschi Correa Maia
reiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
Diretor Geral
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
Correa Maia - Diretor Geral.
PORTARIA Nº. 130/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiPORTARIA Nº. 124/2021
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica MuniciO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuipal,RESOLVE:
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica MuniciEXONERAR, a partir desta data, IVO NUNO TEIXEIRA CARVALHO, do cargo de Chepal,RESOLVE:
fe de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da Câmara,
EXONERAR, a partir desta data, MARCELO REIS OTONI, do cargo de Assessor de
lotado no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei Municipal
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
no Gabinete do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveMunicipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
reiro de 2021.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveVereador Ewerton José Duarte Horta Júnior
reiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
Presidente
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021.
Correa Maia - Diretor Geral.
Luiz Alberto Frateschi Correa Maia
Diretor Geral
PORTARIA Nº. 125/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiPORTARIA Nº. 131/2021
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica MuniciO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuipal,RESOLVE:
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
NOMEAR, a partir desta data, MOACIR SALIM NETO, ao cargo de Assessor de ReRESOLVE:
lações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
EXONERAR, a partir desta data, REINALDO BATISTA, do cargo de Assessor Parlano Gabinete do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei
mentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado no Gabinete
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº 4169/09 e deGabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevemais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete do Presidente,
reiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública por afixação no
Correa Maia - Diretor Geral.
saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto F. Correa Maia - Diretor Geral.
PORTARIA Nº. 126/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, MOACIR SALIM NETO, ao cargo de Assessor de
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
no Gabinete do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 132/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, IVO NUNO TEIXEIRA CARVALHO, ao cargo de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº
4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 127/2021

PORTARIA Nº. 133/2021
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Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei
lotado no Gabinete do Vereador Luiz Carlos do Nascimento, de acordo com a Lei
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de feveGabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se 1 reiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
Correa Maia - Diretor Geral.
Correa Maia - Diretor Geral.
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PORTARIA Nº. 135/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, SUZANA APARECIDA DA SILVA NAVARRO PINTO,
do cargo de Chefe de Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de
01/02/2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
01 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto
Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 140/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA BELO, ao cargo de
Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da
Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Luiz Carlos do Nascimento, de acordo
com a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de
01/02/2021. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG,
01 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto
Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 136/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, RAÍSSA PAMELLA DA SILVA ARAÚJO, do cargo de
Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da
Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se
pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi
Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 141/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, MAIKON NUNES DA COSTA SILVA, ao cargo de Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotado
no Gabinete do Vereador Paulo José da Silva, de acordo com a Lei Municipal nº
4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 137/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, SUELI ANDRADE MENDES DA SILVA, ao cargo de
Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada
no Gabinete do Vereador Odair José Ferreira, de acordo com a Lei Municipal nº
4169/09 e demais alterações dela decorrentes, a partir de 01/02/2021. Gabinete
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01 de fevereiro de
2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente. Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto Frateschi Correa
Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 142/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA, do cargo de
Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da
Câmara. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 01
de fevereiro de 2021. Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior - Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 01.02.2021. Luiz Alberto
Frateschi Correa Maia - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 138/2021
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