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Art. 1º Fica prorrogado para o dia 31 de maio de 2021 o vencimento da cota única
Art. 5º O Poder Executivo poderá criar programa permanente de capacitação e atue da primeira parcela das notificações/guias do Imposto sobre a Propriedade Predial
alização em autismo, estruturado e ministrado por equipe multiprofissional, a fim de
garantir informação, treinamento, formação e especialização aos profissionais que 1 e Territorial Urbana – IPTU e das Taxas incluídas nas mesmas guias.
Art. 2º Em decorrência da prorrogação de que trata o art. 1º deste Decreto, o
atuam na prestação de serviços à população com transtorno do espectro autista,
art. 5º do Decreto nº 8.880, de 19 de abril de 2021, passa a viger com a seguinte
tendo como principais objetivos:
redação:
I – O desenvolvimento de instrumentos e metodologias que promovam o aten“Art. 5º O IPTU-TSU/2021 poderá ser pago em parcela única com o desconto condimento especializado das pessoas com transtorno do espectro autista nas suas
cedido pelo art. 4º deste Decreto, ou em até 08 (oito) parcelas mensais, iguais e
dimensões: multidisciplinar, interdisciplinar e transversal;
sucessivas, sem o mesmo desconto, compreendendo:
II – a busca por alternativas curriculares e metodologias mais adequadas, tanto na
I – Pagamento em parcela única com desconto sobre o Imposto:
capacitação de agentes públicos, quanto no desenvolvimento de técnicas e metodologias para o ensino estruturado de pessoas com transtorno do espectro autista;
DESCONTO SOBRE O IMPOSTO
DATA DE VENCIMENTO
III – a produção e a difusão de conhecimentos, metodologias e informações nas
áreas de saúde, educação e assistência social, fundamentados em práticas basea5%
31/05/2021
das em evidências científicas;
IV – a elaboração de estudos que gerem indicadores locais capazes de auxiliar no
II – Pagamento parcelado:
desenvolvimento, fortalecimento e aperfeiçoamento das ações de sensibilização e
ORDEM DAS PARCELAS
DATAS DE VENCIMENTO
conscientização sobre o assunto no âmbito municipal.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei ocorrerão por conta das dotações
01/08
31/05/2021
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 7º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
02/08
21/06/2021
disposições em contrário.
03/08
20/07/2021

PODER EXECUTIVO
EXECUTIVO
PODER

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de maio de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 018/2021 – Autoria do Vereador Paulo José da Silva)
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DECRETOS MUNICIPAIS

07/08

22/11/2021

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.897

08/08

20/12/2021

Parágrafo único. Não haverá parcelamento que gere parcela de valor inferior a R$
20,00 (vinte reais).”
Art. 3º Os agentes credenciados da rede arrecadadora de receitas municipais receberão as notificações/guias do IPTU-TSU/2021, encaminhadas aos contribuintes por
via postal ou emitidas em segundas vias pela internet, observada a prorrogação de
vencimento nos termos deste Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

“Inclui inciso ao art. 3º do Decreto nº 8.854, de 04 de março de 2021, que “Institui
o Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das Atividades Presenciais de Ensino e dá outras providências.””
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1° O art. 3º do Decreto nº 8.854 de 04 de março de 2021, passa a viger acrescido do inciso XX, com a seguinte redação:
“Art. 3º (...)
I – (...);
II - (...)
(...)
(...)
XX – representantes do Conselho Municipal de Educação:
a) Aline Maria Silva;
b) Fabíola Mara de Almeida Elias;
c) Luciano Alves Nascimento.”
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de maio de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 22.694 - 1 - REVOGAR a designação constante da Portaria nº 22.387,
de 06.01.2021. 2 – 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.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 18 de maio de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

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

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.899
“Altera prazo de vencimento da cota única e da primeira parcela do IPTU/TSU
2021.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto nas Leis nºs.
3.246, de 1995 – Código Tributário do Município, 3.998, de 2006 e 4.533, de 2013,
e demais legislações pertinentes; e na forma do inciso I do art. 26 da Constituição
do Município de Barbacena;

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

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
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Publique-se na forma da lei
exarado pela Consultoria Geral
do Município, com efeito retroativo à data óbito
Gustavo Ferreira de Souza
ocorrido em 09.04.2021.
Barbacena,
18 de maio de 2021. Fábio Russo Guimarães
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
- Diretor do SIMPAS.
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EXTRATO DE PORTARIAS

O DIRETOR DO SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVI1
DOR – SIMPAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade com as leis
2

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