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Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Ignam, condacivid mod re conlos murnihi contristemus publis consus, poptere sim-
mortus hores catilius cidentus pulin ducerio, quo aciem omnonfecoma, dem rebat. 
Elis? Fauconem te, consus nerument. Linam iuricatus vit que habemni hicit.
Faucons inarbit ad interum rehem supiocam hebus et vit? Ovivivis hic moret ponsi-
mo confeci disquam renatimo nonfenam publis vilinatus, cris, ditifero, verferceriam 
unum pra ilica; hosteste teres ve, neresse fue nihilin verit, quampl. Gultude ntribus 
maximil huit. Ovicia manum maio inpropo sterem porte, noccibus, ur. Pies con duc 
re catam, cio, nox supimoraest atra reseder cerris porum, sid iae recem conc res 
vivast vessendemus, que convocupior hortant entent, mei iu vero, vidiem mores 
horum terentelis pores iptist publi sena, qui iam aus culturario, con Etri confex sed 
confecrit aurnirid mantem publint ebenati libuni peris; es vis M. Se am et quonsce-
reora nicae quon Etra? Illes audam iam, ne mus perfiris? Bultoru depopublic rei in 
Etret rem. Senam sentifex menitumunte inticaes rendac rehebatia nonducte propte 

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
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, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus la-
bessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis 
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At 
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum. 
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam 
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam 
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum 
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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LEI MUNICIPAL
LEI Nº 5.084

“Institui o mês “Abril Azul”, dedicado a ações de sensibilização e conscientização 
sobre o autismo no âmbito municipal”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o mês “Abril Azul”, dedicado a ações de sensibilização e cons-
cientização sobre o autismo no âmbito municipal.
Art. 2º VETADO.
Art. 3º VETADO.
Art. 4º Celebrar convênios de cooperação, parcerias com instituições públicas e 
privadas de ensino, entidades do terceiro setor, órgãos privados e públicos para a 
promoção do mês “Abril Azul”.
Art. 5º O Poder Executivo poderá criar programa permanente de capacitação e atu-
alização em autismo, estruturado e ministrado por equipe multiprofissional, a fim de 
garantir informação, treinamento, formação e especialização aos profissionais que 
atuam na prestação de serviços à população com transtorno do espectro autista, 
tendo como principais objetivos:
I – O desenvolvimento de instrumentos e metodologias que promovam o aten-
dimento especializado das pessoas com transtorno do espectro autista nas suas 
dimensões: multidisciplinar, interdisciplinar e transversal;
II – a busca por alternativas curriculares e metodologias mais adequadas, tanto na 
capacitação de agentes públicos, quanto no desenvolvimento de técnicas e meto-
dologias para o ensino estruturado de pessoas com transtorno do espectro autista;
III – a produção e a difusão de conhecimentos, metodologias e informações nas 
áreas de saúde, educação e assistência social, fundamentados em práticas basea-
das em evidências científicas;
IV – a elaboração de estudos que gerem indicadores locais capazes de auxiliar no 
desenvolvimento, fortalecimento e aperfeiçoamento das ações de sensibilização e 
conscientização sobre o assunto no âmbito municipal.
Art. 6º As despesas com a execução desta Lei ocorrerão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Art. 7º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.              

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)

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.897

“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 Ativida-
des 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 Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° O art. 3º do Decreto nº 8.854 de 04 de março de 2021, passa a viger acres-
cido 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, em 18 de maio de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

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;

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 calami-
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e con-
tingenciamento no âmbito do Poder Executivo Municipal, da epidemia de doença 
infecciosa viral respiratória causada pelo agente Sars-Cov-2 (COVID-19), dispostas 
no Decreto Municipal nº 8.617/2020;
Considerando a necessidade de redução do fluxo de pessoas nas filas dos agentes 
arrecadadores, para evitar causas de aglomerações;
Considerando as medidas de proteção econômica adotadas pela União e pelo Es-
tado de Minas Gerais, em face das adversidades decorrentes da pandemia “COVID 
19”;
Considerando a flexibilização tributária como agente relevante no contexto das ati-
vidades produtivas e familiares;
Considerando o entendimento de que a proteção econômica é elemento inerente 
às ações prioritárias de saúde e de assistência social, potencializadas por toda a 
administração pública; 

DECRETA:
Art. 1º Fica prorrogado para o dia 31 de maio de 2021 o vencimento da cota única 
e da primeira parcela das notificações/guias do Imposto sobre a Propriedade Predial 
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 
art. 5º do Decreto nº 8.880, de 19 de abril de 2021, passa a viger com a seguinte 
redação:
“Art. 5º O IPTU-TSU/2021 poderá ser pago em parcela única com o desconto con-
cedido pelo art. 4º deste Decreto, ou em até 08 (oito) parcelas mensais, iguais e 
sucessivas, sem o mesmo desconto, compreendendo:
I – Pagamento em parcela única com desconto sobre o Imposto:

DESCONTO SOBRE O IMPOSTO DATA DE VENCIMENTO

5% 31/05/2021

II – Pagamento parcelado:

     ORDEM DAS PARCELAS              DATAS DE VENCIMENTO

01/08 31/05/2021

02/08 21/06/2021

03/08 20/07/2021

04/08 20/08/2021

05/08 20/09/2021

06/08 20/10/2021

07/08 22/11/2021

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 rece-
berão 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.

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

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 Consti-
tuição 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.

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO



Diretor: Fábio Russo Guimarães

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS

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

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
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MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO 
050/2021- INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 004/2021 – Objeto: contratação de 
Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais para publicação dos atos relativos a 
processos licitatórios. ADJUDICADO à empresa SECRETARIA DE ESTADO DE GO-
VERNO – CNPJ nº 05.475.103/0001-21 – único item, perfazendo um valor global 
no processo de R$ 26.931,36 (vinte e seis mil novecentos e trinta e um reais e 
trinta e seis centavos). Barbacena, 14 de maio de 2021.Carlos Augusto Soares do 
Nascimento - Prefeito Municipal.

em vigor, em especial o art. 5º da Lei Municipal nº 4.976/2019; RESOLVE:

PORTARIA Nº 13/2021 - CONCEDER pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 
7º, I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003,e art. 229, I, ada Lei Municipal nº 3.245/1995, aRita de Cássia 
Moreira Machado, CPF nº 079.649.056-27, cônjuge do servidor público aposentado 
José de Lima Machado, CPF nº 478.983.056-04, matrícula nº 26190, conforme 
Parecer nº 224/2021 exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retro-
ativo à data óbito ocorrido em 15.04.2021. Barbacena, 18 de maio de 2021. Fábio 
Russo Guimarães - Diretor do SIMPAS.

PORTARIA Nº 14/2021 - CONCEDER pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 
7º, I, da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucio-
nal nº 41/2003, e art. 229, I, ada Lei Municipal nº 3.245/1995, a Maria das Graças 
Piva, CPF nº 078.792.446.62, cônjuge do servidor público aposentado Sebastião 
Piva, CPF nº 181.375.476-49, matrícula nº 25440, conforme Parecer nº 221/2021 
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo à data óbito 
ocorrido em 09.04.2021. Barbacena, 18 de maio de 2021. Fábio Russo Guimarães 
- Diretor do SIMPAS.
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mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala 
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri 
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei 
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus, 
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci 
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger 
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit, 
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
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Irmis cam publicapecis ex sendelis in pubi clus, nem ti sed nostero, con teatia videt 
vivasdactum alienatuast dius crec moreo consus, morsulernius et adem men viris-
silium intrum pra dit is. Si inum tabuntis; num nihicas ciocus nosum popublisque 
nem ocus vis o tam tem hilla opularbeme co in si sces, que nostatum nosturaes vis 
concles tenatra publis vid corum iu eor audam nes bonfectus voctam in turo tus 
adhuide rbist? Tabuspio consuleste huis, quam det? Rus, pricien trivita stremquam 
mentus. Batum tam prarte, factamperi inate condit. Vem P. An se nos in tercescem 
consum etilibultus. Di, culum mo Catimis te, sertea viverbis se aur actamdi pubis 
haciam vitiam vatum poratim ilictat que nonsulinam ad rem aciemo vit, quamerum 
hebus cultil tabuntiemus omnihil larterf ecotifex sendaci iu quam publis, me fatis 
hictort iconturnihil hui pos et; incuppl intrion simis viliendes? Guli is haes capere 

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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