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PORTARIA Nº 22.693 - 1 - REVOGAR a designação de Eliza Maria Firmino como
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
representante da área governamental na Câmara de Educação Básica do Conselho
Municipal de Educação do Conselho Municipal de Educação, constante da Portaria
nº 22.633, de 31.03.2021. 2 - DESIGNAR para compor a Câmara de Educação
Básica do Conselho Municipal de Educação, na qualidade de representante da área 1
governamental, o seguinte membro: “b) Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura: Mara Cristina Piccinin de Souza” 3 – DISPOR que a presente Portaria
entre em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07.05.2021.
Barbacena, 14 de maio de 2021.
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PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 112,
inciso I, da Lei nº. 3.245, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 4.935, de 2019;
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:

Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº. 180/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, Vereador Ewerton José
Duarte Horta Júnior, no exercício de suas atribuições legais e com base no que
dispõe o art. 56, parágrafo 4º, inciso II, da Constituição Municipal de Barbacena,RESOLVE:
NOMEAR, os Vereadores José Bonifácio de Andrada – Presidente; Filipe Luís dos
Santos – Relator e José Newton de Faria - Secretário; para constituírem Comissão
de Assuntos da Lei Orgânica do Município de Barbacena, objetivando dar parecer
ao projeto de Emenda Constitucional nº. 001/21, que “Altera a redação dos incisos
II e III o art. 62 da Lei Orgânica do Município e dá outras providências”.Gabinete
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao vigésimo sexto dia
do mês de abril de 2021.Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 26.04.21.

PORTARIA Nº 22.700 - CEDER a servidora Mariana Dias de Paiva, ocupante do
cargo público de Analista Administrativo, para prestar serviços no Tribunal Regional
Federal da 1ª Região, sem ônus para o órgão de origem, a partir desta data. Barbacena, 17 de maio de 2021.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

PORTARIA Nº. 181/2021
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 de 01/05, AMANDA CELESTE GOMES LEPORATI, do cargo de
Assessor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada
no gabinete do vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presidente,
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 28 de abril de 2021.Vereador Ewerton
José Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da
Câmara em 28.04.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PREGÃO ELETRÔNICO – PE 020/2021
– PRC 048/2021. OBJETO: Aquisição de sacos plásticos. Abertura: 28/05/2021 –
Horário: 14:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Marcos Vinicius do
Carmo – Diretor de Licitações.

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 095/2020.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, e do Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.864.570/0001-34, da Secretaria
Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, inscrito
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: RESTAURANTE LANCHONETE E
BAZAR LABAREDA LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 65.230.005/000156. Processo Licitatório nº 113/2019 - Pregão Eletrônico nº 005/2020. Nos termos
do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017,
a gestão e fiscalização serão realizadas pelo servidor Victor de Souza Moreira, em
substituição ao servidor Enoque Alves de Siqueira, no âmbito do Fundo Municipal
de Saúde Pública/FMS, conforme consta no Ofício nº. 222/2021 - GAB/SEPLAN,
datado de 07/05/2021.

PORTARIA Nº. 182/2021
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 de 03/05, MATEUS BRAGA SILVA, do cargo de Assessor de
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 nº
4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presidente, Palácio da
Revolução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.
Diretor Geral.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PORTARIA Nº. 183/2021
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 de 03/05, WAGNER LOPES JÚNIOR, ao cargo de Assessor de
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 nº
4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presidente, Palácio da
Revolução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.
Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.
Diretor Geral.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 018/2021. Órgão Gerenciador: Município de
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde- FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59.
Empresa Classificada: MERCES LUIZA BARBOSA DA SILVA EIRELI, empresa inscrita
no CNPJ sob o nº 02.858.842/0001-04. Processo Licitatório nº 011/2021 - Pregão
Eletrônico nº 005/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição
de leites e fórmulas alimentares, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, conforme especificações, obrigações, condições comerciais
e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 198.054,00.
Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 26/04/2021. Nomes que assinam:
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte
Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP/FMS) e Paulo Henrique Queiroz Fer-
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O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiforma da lei
a Direção Geral a relação dosPublique-se
servidoresna
designados.Art.
7° - Os visitantes, profisconclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municipal,
Gustavo
Ferreira deverão
de Souza se dirigir ao recepcionista que
sionais de imprensa e prestadores
de serviço
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
RESOLVE:
fará anotação no Livro de Registro constando nome, documento de identidade e sepre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
NOMEAR, a partir de 03/05, LUCIANO DE SOUZA LOURENÇO, ao cargo de Assessor
tor a ser visitado.Art. 8° - Fica vedado o acesso de pessoas nas instalações do Poder
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada no GabiLegislativo Municipal de Barbacena: 1) sem a devida identificação na recepção; 2)
nete do Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior, de acordo com a Lei Municipal
portando arma de qualquer natureza; 3) apresentando comportamento agressivo
1
nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presidente, Palácio
ou desequilibrado, em visível estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias
da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.Vereador Ewerton José
que produzem semelhante resultado; 4) conduzindo animais, exceto cão-guia quanDuarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmado estiver acompanhado de portadores de deficiência visual ou sensorial, desde que
ra em 03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.
esteja portando licença de identificação de cão-guia; 5) para a prática de comércio
e/ou propaganda não autorizada em qualquer de suas formas.Art. 9° - Salvo as
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situações admitidas nesta portaria, o acesso às instalações do Poder Legislativo
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiMunicipal somente será permitido durante o horário de expediente e deverão obrições legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municigatoriamente se dirigir à recepção onde receberão crachá “VISITANTE”.§1° - Para
pal,RESOLVE:
que seja permitido o acesso, será exigido: a) apresentação de carteira de identiEXONERAR, a partir de 03/05, EDUARDA OLIVEIRA RODRIGUES DE PAULA, ao cardade ou documento equivalente; b) registro na recepção do setor que pretende se
dirigir.§2º - Na saída a recepção deve: a) cobrar a devolução do crachá; b) registrar
go de Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores
a hora da saída. §3º - A Direção Geral ou setor competente deverá comunicar ao
da Câmara, lotada no Gabinete do Vereador Filipe Luís dos Santos, de acordo com
gabinete da presidência do Poder Executivo Municipal sobre a visita de autoridades,
a Lei Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presipara adoção das providências cabíveis.§4º - A entrada de prestadores de serviço
dente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.Vereador
vinculados a contrato ou convênio firmado pelo Poder Legislativo se dará mediante
Ewerton José Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saa apresentação de documento de identificação, devendo estar portando o crachá
guão da Câmara em 03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.
de visitante.Art. 10 – Fica proibida a entrada de pessoas portando arma de fogo ou
artefatos capazes de colocar em perigo a integridade físicas dos vereadores e outras
PORTARIA Nº. 187/2021
autoridades, servidores e outras pessoas.Parágrafo único: Ficam excetuadas do disO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuiposto do caput do presente artigo: 1) magistrados e membros do Ministério Público,
ções legais e dos poderes que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Municidesde que devidamente identificados; 2) Policial Federal, Militar, Civil, Rodoviário,
pal,RESOLVE:
Guarda-Municipal, agentes penitenciários, quando a serviço do Poder Legislativo
NOMEAR, a partir de 03/05, RENATA DOS SANTOS BASÍLIO, ao cargo de Assessor
Municipal.Art. 11 – Regras especiais serão adotadas por ocasião de eventos extrade Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da Câmara, loordinários nas dependências do prédio do Poder Legislativo.Art. 12 – Esta portaria
tada no Gabinete do Vereador Filipe Luís dos Santos, de acordo com a Lei Municipal
entra em vigor na data de sua publicação.Gabinete do Presidente, Palácio da Revonº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presidente, Palácio
lução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.Vereador Ewerton José Duarte
da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.Vereador Ewerton José
Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em
Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da Câma03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.
ra em 03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.
PORTARIA Nº. 190/2021
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:
DESIGNAR, a partir de 03/05, a servidora SANDRA REGINA DOS SANTOS RIOS,
para desempenhar a função de COORDENADORA GERAL DO CENTRO DE ATENÇÃO
AO CIDADÃO.Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, 03 de maio de 2021.Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior. Presidente.
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara em 03.05.2021.Luiz Alberto
Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 188/2021
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 de 03/05, TULIO ALEXANDRE DE LIMA JÚNIOR, ao cargo de
Assessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores da
Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Filipe Luís dos Santos, de acordo com a Lei
Municipal nº 4169/09 e demais alterações dela decorrentes.Gabinete do Presidente,
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 03 de maio de 2021.Vereador Ewerton
José Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública por afixação no saguão da
Câmara em 03.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa Maia.Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 191/2021
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:
PRORROGAR, a partir do dia 12 de maio, por mais 60 (sessenta) dias o prazo
previsto na Portaria n°. 159/2021 da Presidência desta Casa, para a conclusão dos
trabalhos e apresentação de relatório final da COMISSÃO ESPECIAL criada com a
finalidade de apurar conduta do Procurador Geral desta Casa Legislativa.
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, 12 de maio
de 2021.Vereador Ewerton José Duarte Horta Júnior.Presidente.Tornou-se pública
por afixação no saguão da Câmara em 12.05.2021.Luiz Alberto Frateschi Correa
Maia.Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 189/2021
Especifica os procedimentos necessários para a circulação e permanência de pessoas nas dependências da Câmara Municipal de Barbacena. O PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA, no uso de suas atribuições legais e regimentais,RESOLVE:
Art. 1° - Essa portaria dispõe sobre os procedimentos necessários para a circulação de pessoas nas dependências da Câmara Municipal de Barbacena, a partir
de 03/05/2021.Art. 2° - Para acesso, circulação e permanência nas dependências
do prédio da Câmara Municipal de Barbacena é obrigatório o cadastro no Livro de
Registro na portaria da Câmara e o uso do crachá de identificação que deverá ser
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