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Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.841
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,
“Revoga o art. 82 do Anexo Único do Decreto nº 8.784, de 14 de dezembro de
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
2020.”
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 49, da
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
Lei Municipal nº 2.828, de 22 de dezembro de 1992; e na forma do artigo 26, inciso
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
I da Constituição do Município de Barbacena;
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien daConsiderando a Lei Municipal nº 4.390, de 14 de novembro de 2011, que “Concede
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
à Administração Direta e Indireta, e ao Poder Legislativo do Município de Barbaceconclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
na, isenção das taxas de limpeza urbana e de coleta de lixo e das tarifas de água e
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
esgoto, e dá outras providências”;
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
Considerando o Parecer nº 055/2021, exarado pela Consultoria Geral do Município;
DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o art. 82 do Anexo Único do Decreto nº 8.784, de 14 de
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
dezembro de 2020, que “Aprova o Regulamento de prestação dos serviços e aten- 1 em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municidimento aos usuários do Serviço de Água e Saneamento - SAS, e dá outras provipal nº 5.031, de 22 de abril de 2020; e na forma do art. 26, II, da Constituição do
dências”.
Município de Barbacena; RESOLVE:
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PORTARIA Nº 22.541 - NOMEAR Betty Ferreira da Silva Candian, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Diretor do Conservatório Municipal “Heitor
Villa-Lobos”, na Secretaria Municipal de Educação, Desportos e Cultura - SEDEC, a
partir desta data. Barbacena, 16 de fevereiro de 2021.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 15 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

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