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DECRETOS MUNICIPAIS

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.548

“Dispõe sobre o cancelamento de restos a pagar não 
processados do exercício de 2018”. 
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Fe-
deral nº 4.320, de 1964, e na Lei Municipal nº 4.923, 
de 2018; e na forma do art. 26, inciso I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica o Setor Contábil do Serviço de Água e 
Saneamento – SAS, autorizado a efetuar os lançamen-
tos contábeis de cancelamento de restos a Pagar não 
processados do exercício de 2018, conforme abaixo 
discriminado:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2018

6 Controles da execução do planejamento e or-
çamento

6.3 Execução de restos a pagar

6.3.1 Execução de restos a pagar não processados

6.3.1.1 R$ 454.175,60

Débito

6 Controles da execução do planejamento e or-
çamento

6.3 Execução de restos a pagar

6.3.1 Execução de restos a pagar não processados

6.3.1.9 Execução de restos a pagar não processados 
cancelados

6.3.1.9.9 Outros cancelamentos de res-
tos a pagar

R$ 454.175,60

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 05 dias de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.564

“Regulamenta o inciso III do § 2º do art. 6º da Lei 
Municipal nº 4.293, de 2010, relativamente ao trans-
porte privativo mediante fretamento para execução de 
contratos de prestação de serviço firmados por órgãos 
da Administração Direta e Indireta do Município, e dá 
outras providências”.
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 no art. 
6º da Lei Municipal nº 4.293, de 2010; e na forma 
do art. 26, inciso I da Constituição do Município de 
Barbacena;
Considerando a necessidade de regulamentar a ati-
vidade de transporte privativo mediante fretamento 
para atender, exclusivamente, aos contratos de pres-
tação de serviços de transporte terceirizado celebra-
dos por órgãos públicos da Prefeitura Municipal de 
Barbacena; 
Considerando a Lei Municipal n.º 4.293, de 25 de ou-
tubro de 2010 em especial seu artigo 6º, § 2º, inciso 
III, que prevê a atividade de transporte de passagei-
ros na modalidade fretamento; 

DECRETA:
Art.1º O transporte privativo terceirizado de servidores 
ou usuários de serviços públicos na modalidade freta-
mento, obedecerá ao disposto neste Decreto.
§ 1º Para fins do disposto no caput deste artigo, con-
sidera-se fretamento a atividade de transporte restrita 
a segmento específico e predeterminado de pessoas, 
classificado da seguinte forma:
I - De âmbito municipal: a atividade de transporte pri-

vativo com origem e destino dentro dos limites do Mu-
nicípio de Barbacena, prestado rotineiramente ou não;
II - de âmbito intermunicipal: a atividade de transpor-
te privativo em que o Município de Barbacena figura 
em qualquer hipótese como localidade de referência 
dos trajetos, seja como destino origem ou rota de 
passagem, devendo ser devidamente autorizado pelo 
órgão com jurisdição sobre a via. 
§ 2º A atividade de fretamento deverá ser realizada 
por ônibus, micro-ônibus ou veículos mistos, com ca-
pacidade igual ou superior a 9 (nove) lugares.
§ 3º Ficam as empresas concessionárias ou permis-
sionárias de serviço público de transporte coletivo 
proibidas de utilizarem suas frotas, inclusive à reserva 
técnica, na atividade de fretamento.
§ 4º Os contratados pela Prefeitura Municipal de Bar-
bacena para prestação de serviços de transporte de 
servidores ou usuários de serviços públicos não pode-
rão utilizar um mesmo veículo para contratos distintos 
junto à administração pública municipal.
§ 5º O contratado, pessoa física ou jurídica, deverá 
licenciar o veículo na categoria aluguel, no Município 
de Barbacena, exceto os veículos já contratados, os 
quais deverão se adequar a este regulamento para a 
renovação do contrato.
§ 6º Findo o contrato de prestação de serviços de 
transporte terceirizado, o contratado, pessoa física ou 
jurídica, deverá baixar o veículo da categoria aluguel, 
apresentando cópia e original do CRLV á SETRAM na 
categoria particular ou documento emitido por órgão 
competente para manutenção do referido veículo na 
categoria aluguel em até 60 (sessenta) dias após o 
término do contrato com a Prefeitura Municipal de 
Barbacena. 
§ 7º Os órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Município, gestores dos contratos deverão informar 
oficialmente a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Ur-
bana – SETRAM em até 5 (cinco) dias úteis do término 
do respectivo contrato para realização dos procedi-
mentos a fim de atender ao disposto no § 6 deste 
artigo.
Art. 2º Para os efeitos deste Decreto, considera-se:
I - Transporte contínuo de passageiros: aquele rea-
lizado de forma sistemática, com a mesma origem e 
destino e, basicamente, o mesmo grupo de usuários;
II - transporte eventual de passageiros: aquele reali-
zado com diferentes origens e destinos e/ou diferentes 
grupos de servidores ou usuários.
Art. 3º As atividades de fretamento poderão ser de-
sempenhadas no Município de Barbacena por pessoas 
físicas e jurídicas.
§ 1º A Autorização de Fretamento Contratado da Pre-
feitura Municipal de Barbacena – AFC/PMB será forne-
cida aos contratados que apresentarem os seguintes 
documentos:
I – publicação do ato de extrato de homologação 
oriundo de aprovação do devido processo licitatório e/
ou cópia do contrato/aditivo;
II - inscrição no Cadastro Pessoa Física – CPF ou no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ tratando 
se de empresa;
Art. 4º Para cada veículo que desempenhar a ativida-
de, os contratados deverão apresentar os seguintes 
documentos:
I - Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo 
- CRLV em nome da pessoa física ou empresa con-
tratada;
II – apólice de seguro em conformidade com o edital 
de licitação para contratação do serviço;
III - Laudo de aprovação em vistoria realizado pela Se-
cretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – SETRAM ou 
órgão credenciado pelo INMETRO quando solicitado;
IV - comprovante da idade máxima do veículo de 15 
(quinze) anos contados da data de fabricação, e em 
conformidade com o edital de licitação para contrata-
ção do serviço;
 V - comprovação do atendimento à legislação federal, 
estadual e municipal sobre acessibilidade das pessoas 
com deficiência ou mobilidade reduzida.
Art. 5º O contratado para a atividade de fretamento 
deverá manter, sob a guarda do motorista, os seguin-
tes documentos:

I - A Autorização de Fretamento Contratado da Pre-
feitura Municipal de Barbacena – AFC/PMB expedido 
pela SETRAM;
II - cópia do Contrato e posteriores aditivos vigentes 
de prestação de serviços junto ao município;
III - Carteira Nacional de Habilitação – CNH, constan-
do a observação EAR (exerce atividade remunerada).
Art. 6º Nos veículos destinados ao exercício da ativida-
de de fretamento é vedado o transporte de passagei-
ros em pé, devendo ser respeitada a capacidade ori-
ginal de lotação de passageiros sentados do veículo.
Art. 7º Os veículos utilizados no transporte de fre-
tamento serão submetidos às vistorias semestrais a 
serem reali¬zadas pela Secretaria de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana – SETRAM ou órgão credenciado pelo 
INMETRO quando solicitado.
§ 1º Os veículos utilizados no transporte terceirizado 
deverão ser substituídos por veículo mais novo até 31 
de dezembro do ano em que completarem 15 (quinze) 
anos de fabricação;
§ 2º Por medida de segurança, a qualquer tempo a 
SETRAM poderá submeter o veículo contratado a vis-
toria não programada, podendo ainda retirá-lo de cir-
culação quando não apresentar condições de tráfego;
§ 3º Os veículos dotados de equipamento registrador 
instantâneo inalterável de velocidade e tempo (Tacó-
grafo), deverão manter os comprovantes à disposição 
da Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – SE-
TRAM por até 90 (noventa) noventa dias.
Art. 8º Fica vedada a atividade de fretamento utilizan-
do-se veículo contratado junto ao Município de Barba-
cena para outros serviços de transporte. 
Parágrafo único. Quando o veículo for utilizado em ati-
vidade de transporte fora das previstas no contrato, 
serão de responsabilidade do contratado as sanções 
previstas em legislações vigentes.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 02 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.566 

“Dispõe sobre as Comissões Setoriais de Recebimento 
de Materiais e equipamentos no âmbito da Adminis-
tração Direta do Município, e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes, e na forma do art. 26, inciso I, da 
Constituição do Município de Barbacena;
Considerando a necessidade de normatizar o recebi-
mento de materiais e equipamentos no Município de 
Barbacena;
Considerando que devem ser estabelecidos critérios 
para o recebimento de materiais, bem como as atri-
buições da Comissão de Recebimento de Materiais e 
equipamentos.
Considerando, ainda, o disposto nos artigos 15, § 8º, 
62, 69, 73, 74 e 76, da Lei Federal nº. 8.666, de 1993, 
e suas posteriores alterações; 

DECRETA:
Art. 1º Ficam instituídas as Comissões Setoriais de 
Recebimento de Materiais e equipamentos, com a 
atribuição de receber os produtos, materiais e bens 
adquiridos por meio de processo licitatório, no âmbito 
da Administração Direta do Município de Barbacena, 
na forma deste Decreto.
Art. 2º Recebimento é o ato pelo qual o material ou 
bem adquirido é entregue ao Município no local pre-
viamente designado.
§ 1º O recebimento de bens permanentes e materiais 
de consumo adquiridos, classifica-se em:
I – Provisório: quando da entrega do material pelo 
fornecedor; e
II – definitivo: quando da declaração de aceitação de 
que trata o art. 4º deste decreto.
§ 2º O recebimento provisório do produto, material 
ou bem não implica, necessariamente, na aceitação, 
apenas transfere a responsabilidade pela guarda e 
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conservação do material, do fornecedor à unidade 
recebedora.
Art. 3º A comprovação do recebimento provisório é 
constituída pela assinatura do servidor presente na 
ocasião da entrega no respectivo documento fiscal 
e serve apenas como ressalva ao fornecedor para os 
efeitos da transferência de responsabilidade de que 
trata o § 2º do art. 2º deste Decreto, bem como para 
aferir a data efetiva da entrega do material.
Art. 4º Aceitação é o ato pelo qual as Comissões Seto-
riais de Recebimento de Materiais declaram no Termo 
de Recebimento e Aceitação haverem recebido e acei-
to o bem que foi adquirido, tornando-se, neste caso, 
responsáveis pela quantidade e perfeita identificação 
deste, de acordo com as especificações estabelecidas 
na Nota de
Empenho, Contrato de Aquisição ou outros instru-
mentos, na forma do disposto no art. 62 da Lei n°. 
8.666/93.
Art. 5º O recebimento provisório e definitivo dos pro-
dutos, materiais ou bens permanentes de valores infe-
riores ao limite estabelecido na alínea “a” do inciso II 
do art. 23 da Lei Federal n° 8.666/1993, serão recebi-
dos e aceitos pela o Chefia de Recebimento, Estoque e 
Distribuição ou órgão que venha a substituí-la.
Art. 6º O recebimento definitivo de materiais ou bens 
de valor superior ao limite estabelecido na alínea “a” 
do inciso II do art. 23 da Lei Federal nº 8.666/1993, 
será formalizado pelas Comissões Setoriais de Re-
cebimento de Materiais e equipamentos, compostas 
por, no mínimo, 3 (três) membros designados por ato 
próprio.
Art. 7º As Comissões Setoriais serão compostas por 
1 (um) Presidente, e por 2 (dois) membros titulares, 
com seus respectivos suplentes.
Art. 8º Compete às Comissões Setoriais de Recebi-
mento de Materiais proceder ao recebimento definitivo 
dos produtos, materiais ou bens permanentes adquiri-
dos pelo Município de Barbacena por meio de compra, 
conforme o disposto no art. 15, § 8º, da Lei Federal 
nº 8.666/93.
Parágrafo único. São atribuições das Comissões Seto-
riais de Recebimento de Materiais:
I - Receber e examinar, no que diz respeito à quan-
tidade e à qualidade, o material entregue pelo con-
tratado em cumprimento ao contrato ou instrumento 
equivalente;
II - rejeitar o material sempre que estiver fora das 
especificações do Contrato ou instrumento equivalen-
te, ou em desacordo com a amostra apresentada na 
fase de licitação, podendo submetê-la, se necessário, 
ao exame de órgãos oficiais de Metrologia e Controle 
de Qualidade;
III- expedir termo de Recebimento e Aceitação ou No-
tificação, no caso de rejeição de material, conforme 
o caso;
IV- receber os recursos dirigidos à autoridade superior, 
interpostos contra seus atos;
V- rever seus atos, de ofício ou mediante provocação;
VI- remeter à autoridade superior o recurso, devida-
mente instruído e informado, sempre que mantiver 
sua decisão.
Art. 9º Compete à Chefia Recebimento, Estoque e 
Distribuição a convocação das Comissões Setoriais 
de Recebimento de Materiais e equipamentos para 
proceder à aceitação dos produtos, materiais ou bens 
adquiridos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas do 
seu recebimento provisório.
Art. 10. Quando, para a aceitação do material adqui-
rido, for necessário
conhecimento técnico em área específica, as Comis-
sões Setoriais de Recebimento de Materiais e equipa-
mentos deverão solicitar às unidades técnicas com-
petentes ou ao órgão responsável pela requisição da 
compra a indicação de servidor habilitado para o res-
pectivo exame técnico.
Parágrafo único. O prazo para exame técnico de que 
trata o caput deste artigo será de 5 (cinco) dias úteis.
Art. 11. Ocorrendo atrasos na entrega dos produtos, 
materiais ou bens, a unidade competente pelo recebi-
mento deverá fazer constar no termo circunstanciado 
ou por meio de certidão própria o número de dias em 

atraso.
Art. 12. Em caso de não aceitação do produto, material 
ou bem por qualquer motivo, as Comissões Setoriais 
de Recebimento de Materiais notificarão o fornecedor 
para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis do recebimento 
da Notificação, proceder à regularização.
Art. 13. Após a verificação da qualidade, quantidade e 
validade dos materiais
adquiridos, e estando estes de acordo com as espe-
cificações exigidas, as Comissões Setoriais de Recebi-
mento de Materiais e equipamentos deverão emitir o 
Termo de Recebimento e Aceitação.
Art. 14. Nenhum produto, material ou bem deverá ser 
liberado aos usuários antes de cumpridas as formali-
dades de recebimento, aceitação e registro no com-
petente
instrumento de controle patrimonial, quando for o 
caso.
Parágrafo único. Havendo recebimento e aceitação do 
produto, material ou bem permanente, a despesa po-
derá ser liquidada, ficando o pagamento sob a respon-
sabilidade da Secretaria Municipal de Fazenda, através 
dos órgãos competentes.
Art. 15. Os membros das Comissões, incluindo-se os 
suplentes, deverão ser
servidores efetivos do Município.
Art. 16. Os membros titulares e suplentes das Comis-
sões de desempenharão
suas funções concomitantemente com as atribuições 
de seus cargos ou funções
Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 05 de dezembro de 2019; 
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.567

“Regulamenta o Fundo Municipal do Idoso, instituído 
pela Lei nº 3.741, de 2003, e dá outras providências.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 3.741, de 2003; e na forma do art. 26, 
inciso I da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O Fundo Municipal de Promoção do Idoso, 
instituído pela Lei nº 3.741, de 09 de abril de 2003, 
de natureza simplesmente contábil, integrante da es-
trutura orçamentária da Secretaria Municipal de As-
sistência Social, tem por finalidade receber e aplicar 
recursos destinados ao atendimento de programas e 
projetos voltados à promoção da autonomia, integra-
ção e participação efetiva do idoso na sociedade.
Art. 2º Constituem recursos do Fundo Municipal de 
Promoção do Idoso, os provenientes de:
I - transferências de órgãos da União, do Estado e/ou 
de Municípios;
II - dotações do orçamento geral do Município e de 
eventuais créditos adicionais em cada exercício na for-
ma das respectivas leis;
III - rendimentos de aplicações financeiras de seus 
recursos disponíveis;
IV - doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais 
ou internacionais;
V – resultados financeiros de campanhas coordenadas 
pelo Conselho Municipal do Idoso;
VI – rendas eventuais provenientes de festas, promo-
ções, juros de depósitos e aplicações no mercado fi-
nanceiro, desde que permitidos por Lei, dentre outras 
fontes;
VII - outras receitas legalmente instituídas e vincula-
das ao Fundo.
Art. 3o Os recursos do Fundo Municipal de Promoção 
do Idoso serão aplicados em:
I – financiamento total ou parcial de programas, pro-
jetos e serviços que visem promover a autonomia, in-
tegração e participação efetiva do idoso na sociedade, 
desenvolvidos pelo Município e por outras entidades 
governamentais e não-governamentais;
II – aquisição de materiais permanentes e de consu-

mo, bem como outros insumos necessários ao funcio-
namento de programas sociais executados pelas enti-
dades públicas que prestam atendimento aos idosos;
III – construção, ampliação, reforma, aquisição ou lo-
cação de imóveis destinados à prestação de serviços 
aos idosos;
IV – desenvolvimento de fóruns, pesquisas e estudos 
sobre temas atinentes ao idoso, destinados a subsidiar 
a formulação de diretrizes vinculadas à Política Muni-
cipal do Idoso;
V – desenvolvimento de programas de capacitação e 
aperfeiçoamento de recursos humanos, que atuam 
nos planos, programas e projetos voltados para os 
idosos;
VI – despesas com a administração e funcionamento 
do Conselho Municipal do Idoso.
§ 1o A aplicação de recursos financeiros a que se 
refere o inciso VI deste artigo não poderá ultrapas-
sar a 20% (vinte por cento) do montante disponível 
no Fundo Municipal de Promoção do Idoso, em cada 
exercício.
§ 2o Farão jus à utilização dos recursos do Fundo as 
entidades não-governamentais sem fins lucrativos, de-
claradas de utilidade pública pelo Município, cadastra-
das e credenciadas pelo Conselho Municipal do Idoso.
§ 3o O acesso ao Fundo Municipal de Promoção do 
Idoso pelas entidades mencionadas no § 2o deste ar-
tigo se dará por meio de convênios ou termos congê-
neres, firmados com o Município. 
§ 4º Na aplicação dos recursos do Fundo Municipal de 
Promoção do Idoso deverão ser observadas as exigên-
cias licitatórias, fiscais, orçamentárias, previdenciárias 
e trabalhistas, na forma da lei.
Art. 4º O Fundo Municipal de Promoção do Idoso, terá 
como gestor o titular da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social, ou órgão que venha a substituí-la na es-
trutura organizacional do Município, competindo-lhe:
I - autorizar empenho e pagamento das despesas do 
Fundo;
II - assinar conjuntamente com os titulares da Dire-
toria de Administração Financeira e da Secretaria Mu-
nicipal de Fazenda, as movimentações bancárias, em 
meios físico ou eletrônicos das contas específicas do 
Fundo;
III - submeter ao Conselho Municipal do Idoso as pro-
postas de ações vinculadas às finalidades do Fundo;
IV - apresentar Conselho Municipal do Idoso os re-
latórios de atividades administrativas e de execução 
orçamentária e financeira de cada exercício, até 28 
de fevereiro do exercício imediatamente subsequente;
V - apresentar à Secretaria Municipal de Fazenda, até 
31 de julho de cada exercício a proposta de ações a 
serem financiadas pelo Fundo, devidamente aprovada 
pelo Conselho Municipal do Idoso, para consolidação 
no Orçamento do exercício seguinte.
Art. 5º Os recursos do Fundo Municipal de Promoção 
do Idoso serão movimentados em conta(s) específi-
ca(s) junto ao Banco do Brasil S/A ou Caixa Econômica 
Federal.
Art. 6º As receitas e despesas do Fundo Municipal de 
Promoção do Idoso integrarão o Orçamento Geral do 
Município, na Unidade Orçamentária “Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social”, ou órgão que a substitua, 
e sua contabilização será consolidada pela Contadoria 
Geral do Município, na forma da lei.
Parágrafo único. Eventuais saldos do Fundo Municipal 
de Promoção do Idoso não utilizados no respectivo 
exercício serão transferidos para aplicação a que se 
destinam, no exercício seguinte.
Art. 7º Os projetos específicos de que trata o inciso I, 
do art. 3º deste Decreto, serão incluídos na progra-
mação orçamentária e financeira do Fundo Municipal 
de Promoção do Idoso, anualmente, após análise e 
aprovação do Conselho Municipal do Idoso, que consi-
derará, dentre outros os seguintes aspectos:
I - Orçamentário e financeiro, pela relação “custo-be-
nefício”;
II – socioassistencial, pelo retorno do interesse pú-
blico;
III - transparência, pela clareza e coerência nos ob-
jetivos;
IV - criatividade;
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AVISO DE LICITAÇÃO

Secretário: Silver Wagner de Souza

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR

PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva

Secretária Municipal de Governo em Exercício

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 21.413 - TORNAR nulas e sem efeito as 
Portarias nºs 21.282 e 21.337, de 27.11.2019. Barba-
cena, 17 de dezembro de 2019.

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 na Lei 
Municipal nº 5.005, de 27 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Municí-
pio de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.414 - NOMEAR Denner de Souza 
Martins, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Chefe de Sistemas, na Diretoria de Tecnolo-
gia da Informação e Modernização Administrativa, na 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, com 
efeito retroativo a 27.11.2019. Barbacena, 17 de de-
zembro de 2019.

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 na Lei 
Municipal nº 4.925, 14 de janeiro de 2019, e na Lei 
Municipal nº 4.998, de 27 de novembro de 2019; e na 
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de 
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.415 - NOMEAR Marcelo de Almeida, 
para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de 
Chefe de Fiscalização e Estacionamento Rotativo, na 
Diretoria Administração e Logística de Trânsito e Mobi-
lidade Urbana, na Secretaria de Trânsito e Mobilidade 
Urbana, com efeito retroativo a 27.11.2019. Barbace-
na, 17 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 21.416 - NOMEAR Norma Célia Men-
des Martins, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Diretor de Operações de Trânsito e Mo-
bilidade Urbana, na Secretaria de Trânsito e Mobili-
dade Urbana, a partir desta data. Barbacena, 18 de 
dezembro de 2019.

SAS – PE 040/2019 – PRC 064/2019. OBJETO: Con-
tratação de empresa para a prestação de serviços de 
cópia e impressão. Abertura: 08/01/2020 – Horário: 
14:00 hs. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.
br. Maria A. Eugênia – Diretora de Licitações.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS – PROCESSO Nº 054/2019 -  PREGÃO ELETRÔ-
NICO Nº 007/2019 – Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de combustíveis para 
atender à frota do SAS. Empresas Vencedoras: : AUTO 
POSTO SEGREDINHO LTDA, CNPJ: 24.440.725/0001-
69, item 01 R$3,20 - item 03 R$4,799, item 04 
R$4,199; POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA, 
CNPJ: 19.482.441/0001-03, Item 02 R$4,769, item 05 
R$3,89. Homologado em 18 de dezembro de 2019. 
Bruno Moreira Mota - Diretor Geral – SAS.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 003/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRE-
TÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas 
atribuições legais, tornam público que, cumprindo as 
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional 
interesse público, destinado ao provimento de vagas 
temporárias para prestação de serviços no municí-
pio de Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 
4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas 
estabelecidas no Edital 003/2017 e demais legislações 
vigentes, determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª 
etapa e listados no ANEXO II para que, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da publicação do presente 
ato apresentem na Diretoria de Recursos Humanos, 
situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 
Bairro dos Funcionários, o seguinte item:
a) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do es-
tabelecido na letra a do Item 1, bem como a ausência 
de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do 
presente Edital implicará na desclassificação do candi-
dato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente 
pelo candidato ou por procurador devidamente nome-
ado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 
12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão 
convocados para assinar o contrato e iniciar suas ativi-
dades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem 
as publicações referentes ao Processo Seletivo no site 
oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena (www.
barbacena.mg.gov.br). 

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 18 de dezembro de 2019;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.

Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRA-

TAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibili-
zados para preenchimento e impressão no endereço 
http://barbacena.mg.gov.br/certame/docs.php
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo 
claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;                    
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão elei-
toral
Endereço: http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/cer-
tidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do 
sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP 
(se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se 

PROCESSO SELETIVO

V - importância para o Município;
VI - enriquecimento de referências estatísticas;
VII - princípio da não-cumulatividade por proponente;
VIII - capacidade executiva do proponente.
Art. 8º As despesas do Fundo de Promoção do Ido-
so, constarão de dotações específicas, da subunidade 
orçamentária correspondente, nas Lei Orçamentárias 
dos exercícios seguintes ao de promulgação da pre-
sente Lei.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.
  
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de dezembro de 2019;

177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos

Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva

Secretária Municipal de Governo em Exercício

tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do 
curso exigido, para comprovação da escolaridade exi-
gida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Im-
posto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro 
cargo público*;
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última de-
claração de Imposto de Renda), ou, caso não possua 
bens ou valores, declaração de inexistência de bens 
e valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula 
Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*; 
16) Declaração de idoneidade para o exercício das 
atribuições do cargo de provimento em comissão* 
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar na Medi-
cina do Trabalho e Perícia Médica, que fica no ANGELI-
NA FERREIRA, telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox 
do cartão ou comprovante do contrato bancário. Obs.: 
Pegar carta para abertura de conta no setor de entre-
ga de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por 
meio dos setores de distribuição dos foros criminais 
dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco 
anos, das Justiças Federal e Estadual, e folhas de an-
tecedentes emitidas, no máximo, há seis meses, pela 
Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos 
cinco anos;
As Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos 
seguintes locais:
19.1 - Certidão da Justiça Federal
Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se 
for de Barbacena, gentileza selecionar a opção: Sub-
seção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual
Via internet no Endereço: http://www.tjmg.jus.br
Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pi-
mentel – Barbacena/MG - Telefone: 3339-5000
19.3 - Certidão da Polícia Civil
Via Internet no Endereço: https://wwws.pc.mg.gov.br

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

11842 Alessandro 
Luis da Silva

21/12/1978 5,5 119

11853 Naiara Paula 
de Oliveira

24/06/1985 5,5 120

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva

Secretária Municipal de Governo em Exercício

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

EMENDAS CONSTITUCIONAIS
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 033

“Altera a redação do artigo 166 da Lei Orgânica do 
Município de Barbacena. ”
Art. 1º. O Art. 166 da Lei Orgânica do Município de 
Barbacena passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 106. O Plano diretor, aprovado por Lei municipal, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento 
e expansão urbana, sendo parte integrante do proces-
so de planejamento municipal, nos seguintes termos”.
Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
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Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 16 de dezembro do ano de 2019, 177º. ano da Revolução 

Liberal, 89º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Flávio Maluf Caldas

Vice-Presidente
Vereador José Jorge Emídio

Secretário
Vereador Milton Roman

Tesoureiro
(Projeto de Emenda Constitucional nº. 003/19 – Autoria Vereador 

Ewerton José Duarte Horta Júnior e outros)

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 034

“Inclui os incisos V, VI, VII , VIII e IX ao artigo 166 da 
Lei Orgânica do Município de Barbacena. ”
Art. 1º. Acrescente-se ao artigo 166 da Lei Orgânica 
Municipal os seguintes incisos:
“Art. 166 (...)
V– o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual, incorporará as diretrizes e as priori-
dades do Plano Diretor; 
VI– o plano diretor englobará o território Municipal 
como um todo;
VII– a lei que institui o plano diretor deverá ser revista 
a cada 10 anos;
VIII– no processo de elaboração do plano diretor e 
na fiscalização, os Poderes Legislativo e Executivo mu-
nicipais garantirão: a promoção de audiências públi-
cas e debates com a participação da população e de 
associações representativas dos vários segmentos da 
comunidade; a publicidade quanto aos documentos e 
informações e o acesso de qualquer interessado aos 
documentos e informações produzidas;
 IX– a elaboração deste plano obedecerá integralmen-
te as normas previstas na Lei 10.257 de 10/07/2001, 
ou a que lhe vier a substituí-la”.
Art. 2º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 16 de dezembro do ano de 2019, 177º. ano da Revolução 

Liberal, 89º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Flávio Maluf Caldas

Vice-Presidente
Vereador José Jorge Emídio

Secretário
Vereador Milton Roman

Tesoureiro
(Projeto de Emenda Constitucional nº. 004/19 – Autoria Vereador 

Ewerton José Duarte Horta Júnior e outros)

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº. 035

“Acrescenta Parágrafos e suprime o Parágrafo Único 
do art. 34 da Lei Orgânica Municipal.”
Art. 1º. Ficam acrescentados os §§ 1º ao 5º ao art. 34 
da Lei Orgânica Municipal.
Art. 34. “Omissis”.
(...)
§ 1º. Ao vereador em exercício, licenciado por mo-
léstia devidamente comprovada, em gozo do auxilio 
doença previdenciário do INSS, fará jus ao pagamento 
de auxilio especial, nos casos em que o beneficio do 
INSS for inferior ao subsidio liquido.
§ 2º. O valor do pagamento de auxilio especial será a 
diferença entre o valor do subsídio liquido e o valor do 
auxilio doença recebido do INSS.
§ 3º. O auxilio de que trata o § 1º não será computado 
para o efeito de cálculo do subsidio do vereador, não 
incidindo qualquer desconto dada a natureza de verba 
indenizatória. 
§ 4º. Para fins de recebimento de subsídio, conside-
rar-se-á como em exercício o vereador licenciado para 
desempenhar missões temporárias de caráter cultural 
ou de interesse do Município, nos termos do inciso II, 
do artigo 34 da Lei Orgânica Municipal,  a critério da 
Câmara.
§ 5º.  No caso de licença para tratar de interesse par-
ticular, na forma estabelecida no inciso III, do art. 34 e 
inciso II do art. 38, ambos da Lei Orgânica Municipal, 
o vereador não fará jus a qualquer subsídio.
Art. 2º. Fica suprimido o parágrafo único do art. 34 da 

EXTRATO DE PORTARIA
PORTARIA Nº. 441/2019  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 31, VII, do Regimento Interno, 
RESOLVE:
A Portaria nº. 294 de 12 de  junho de 2019, passa a 
constar a seguinte alteração: - Onde consta “Verea-
dor Glauber Milagres Gava – PMB - Relator”, passa a 
constar “ Vereador  Nilton Cézar de Almeida – PSB 
– Relator”. Gabinete do Presidente, Palácio da Revo-
lução Liberal, Barbacena/MG, ao décimo dia do mês 
de dezembro de 2019. Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade - Presidente. Tornou-se pública por afixação 
no saguão da Câmara em 10.12.19. Maria Aparecida 
Elias de Paula - Diretor Geral.

Lei Orgânica Municipal.
Art. 3º. Esta Emenda Constitucional entra em vigor da 
data de sua publicação.

Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 16 de dezembro do ano de 2019, 177º. ano da Revolução 

Liberal, 89º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade

Presidente
Vereador Flávio Maluf Caldas 

Vice-Presidente
Vereador José Jorge Emídio       

Secretário   
Vereador Milton Roman        

Tesoureiro
(Projeto de Emenda Constitucional nº. 009/19 – Autoria Vários 

Vereadores)

CONSELHO MUNICIPAL DE 
PROMOÇÃO E IGUALDADE 

RACIAL – CMPIR
Presidente: Nivaldo Paulino Teodoro

CONSELHOS MUNICIPAIS

Resolução 005/2019 – Conselho Municipal de 
Promoção da Igualdade Racial – CMPIR 

“Dispõe sobre a proposta do Plano Municipal de Pro-
moção de Igualdade Racial”
O Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Ra-
cial - CMPIR, atendendo o dispositivo da Lei Municipal 
LEI Nº 4006, de 15 de Janeiro de 2007, da Lei Delega-
da 67 e Decreto 7.510/2013 e do Regimento Interno 
do CMPIR,
RESOLVE:
Art. 1º Tornar público a proposta do Plano Municipal 
de Promoção da Igualdade Racial apresentada no I 
Fórum Municipal de Promoção da Igualdade Racial re-
alizado no dia 06 de Dezembro de 2019.
Art. 2º A proposta deverá ser encaminhada ao Chefe 
do Poder Executivo Municipal e ao Secretário Muni-
cipal de Assistência Social para que sejam tomadas 
as devidas providências e apresentada ao Legislativo 
Municipal para apreciação por meio de projeto de lei. 
Art.3º A Chefia dos Conselhos Sócios assistenciais 
ficará responsável por articular e encaminhar as in-
formações necessárias para construção do Projeto de 
Lei a ser encaminhada a Câmara Municipal pelo Poder 
Executivo Municipal. 
Art.4º Se torna parte desta resolução à proposta cons-
tante no Art. 1° desta resolução, que dela faz parte 
como anexo I. 

Barbacena, 18 de Dezembro de 2019
Nivaldo Paulino Teodoro

Presidente do CMPIR 

ANEXO I 
PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL
BARBACENA
__________________________________________
VINGÊNCIA
2020/ 2025

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

__________________________________________              

Governo do Município de BARBACENA – MG
Administração 2017/2020
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS 
 Fundo Municipal de igualdade racial
Endereço: Praça Conde de Prados s/n  -
Centro – Barbacena - MG-CEP 36.200-000
Telefone: 032 3339-2073
Site: www.barbacena.mg.gov.br
E-mail: cmpir@barbacena.mg.gov.br
RESPONSÁVEIS
PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA Luis Álvaro 
Abrantes Campos
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: 
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE PROMO-
ÇÃO DE IGUALDADE RACIAL
Nivaldo Paulino Teodoro
CONSELHEIROS – CMPIR 
CARLOS ALBERTO ALMEIDA -  PMMG
Tem.  ANDRADE  PMMG
ALEX  DA SILVA MARTINS -  OAB
CAMILA    - OAB
SARIA TRINDADE DE SOUZA FURTADO - POVOS IN-
DIGENA PURI
CLEBER PEREIRA DA SILVA - MOVIMENTO NEGRO 
BRASIL – CAFA
NIVALDO PAULINO TEODORO - MOVIMENTO NEGRO 
BRASIL – CAFA
LIDIANE CRISTINA DE LIMA SANTIAGO – GRUPO  
SENZALA DE CAPOEIRA
EDGAR   ALVES MARQUES  -  GRUPO SENZALA CA-
POEIRA
PROFESSOR MARIO DA SIVA – SOCIEDADE SÃO VI-
CENTE DE PAULO
MARCIO JOSÉ DA SILVA  - ASSOCIAÇÃO MORADORES 
BAIRRO DOM BOSCO
MARIA APARECIDA  - ASSOCIAÇÃO MORADORES 
BAIRRO DOM BOSCO
IBRANDINA CRISTINA DE MELO   - ESTUDANTE PSI-
COLOGIA
GABRIELA MAGNUS  - ASSISTÊNTE SOCIAL CRAS 
NOVA CIDADE
PREFACIO
Este documento tem como base o modelo fornecido 
pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento – PNUD; páginas 29 a 40 do Guia de Orien-
tação para a Criação e Implementação de Órgãos. 
Conselhos e Planos de Promoção da Igualdade Racial 
e a Lei 12.288/2010 – Estatuto da Igualdade Racial.  
cabe lembrar que o planejamento e instrumentos re-
sultantes de seu processo são objeto de grande parte 
do arcabouço legal da SEPPIR, A desigualdade racial 
brasileira, associada a formas sutis de discriminação, 
impede o desenvolvimento das potencialidades e o 
progresso social da população. As demandas por in-
serção da temática racial na agenda das políticas pú-
blicas de âmbito federal, bem como respostas pontu-
ais a estas demandas, não são recentes, embora seja 
possível captar momentos de inflexão. Estudiosos das 
questões sociais e dos movimentos sociais são unâ-
nimes em apontar a Constituição de 1988 como um 
marco importante para as mudanças sociais ocorridas 
no país. No que se refere à temática racial, a nova 
Constituição introduziu a criminalização do racismo 
(que posteriormente definiu os crimes resultantes de 
preconceito de raça ou de cor com a lei 7716/1989), 
o reconhecimento ao direito de posse da terra às co-
munidades quilombolas e a criação da Fundação Cul-
tural Palmares. Tais ações podem ser interpretadas 
como uma resposta às reivindicações do Movimento 
Negro e se caracterizam por uma forma de reconhe-
cimento. Ou seja, garantir aos grupos discriminados 
o reconhecimento apropriado de seu valor histórico e 
cultural. No entanto, como será visto adiante, a prin-
cipal justificativa de tais demandas era a existência 
de uma expressiva desigualdade racial no país, de ca-
ráter distributivo, amplamente mapeado em estudos 
acadêmicos.
A partir da segunda metade da década de 1990 acele-
ra-se um processo de mudanças acerca das questões 
raciais, marcado fortemente por uma aproximação en-
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tre o Movimento Negro e o Estado brasileiro. É a partir 
deste momento que as reivindicações por ações mais 
concretas para o enfrentamento das desigualdades 
raciais começam a ser cobradas. Dois acontecimen-
tos — um de âmbito nacional e outro, internacional — 
são destacados consensualmente pelos estudiosos do 
tema como momentos importantes desse processo: 
a Marcha Zumbi de Palmares contra o Racismo, pela 
Cidadania e a Vida, em 1995, ano de comemoração 
do tricentenário da morte de Zumbi dos Palmares, e a 
Conferência de Durban, em 2001.
A Marcha de Zumbi foi, em primeiro lugar, uma es-
tratégia do movimento negro para deslocar o foco 
das atenções da data da Abolição da Escravatura, 
13 de maio, para o dia 20 de novembro, em razão 
do Dia Nacional da Consciência Negra. Em segundo, 
esse evento contou com uma forte mobilização popu-
lar, sendo estimada a participação de 30 mil pessoas 
na Marcha, o que propiciou um destaque incomum à 
temática racial no cenário público brasileiro. Por fim, 
este evento teve a formalização de uma proposta com 
a entrega do “Programa de Superação do Racismo 
e da Desigualdade Racial” ao então presidente Fer-
nando Henrique Cardoso. O documento apresentava 
um diagnóstico da desigualdade racial e da prática do 
racismo, com ênfase nos temas de educação, saúde 
e trabalho. Quanto às reivindicações, elas estavam di-
vididas em tópicos que, além dos três mencionados, 
incluía religião, terra, violência, informação e cultura e 
comunicação. Segundo o documento,
[...] a temática das desigualdades raciais não configu-
ra um problema dos e para os negros, mas se refere à 
essência da invenção democrática.
Reiteramos: a perpetuação das práticas discrimina-
tórias é um grave e manifesto atentado ao princípio 
constitucional da igualdade, pedra angular da demo-
cracia.
Trata-se de um esforço que deverá ter como principal 
escopo tornar a igualdade formal, a igualdade de to-
dos perante a lei, em igualdade substancial: igualdade 
de oportunidades e tratamento3.
Neste dia foi criado, por decreto presidencial, o Gru-
po de Trabalho Interministerial para a Valorização da 
População Negra (GTI), que representou uma im-
portante estratégia de aproximação do movimento 
negro com o Estado. A finalidade do GTI, composto 
por membros da sociedade civil ligados ao Movimento 
Negro e representantes dos ministérios e secretarias 
vinculados à presidência da República, é desenvolver 
políticas para a valorização da população negra4.
A criação de grupos de trabalho que visam acompa-
nhar a formulação e a implantação dessas políticas 
tem sido uma prática recorrente, iniciada na gestão 
FHC e preservada na gestão Lula. Em geral, esses 
grupos agregam diferentes pastas ministeriais e parti-
cipantes da sociedade civil, constituindo um espaço de 
interlocução. A partir de então ações mais específicas 
começaram a ser delineadas, envolvendo alguns mi-
nistérios e buscando formas de ampliar o escopo da 
questão racial no âmbito governamental.
Em 13 de maio de 1996, foi lançado o Programa Na-
cional de Direitos Humanos (PNDH I), outro impor-
tante marco nesse contexto. No documento o gover-
no assume o compromisso de realizar estratégias de 
combate às desigualdades raciais por meio de políticas 
específicas para a população negra. As propostas fo-
ram classificadas segundo prazos de execução (curto 
médio e longo). Entre aquelas consideradas de rápida 
implantação, constavam apoios a grupos de trabalho 
e a criação de conselhos; inclusão do quesito cor em 
todos e quaisquer sistemas de informação e registro 
sobre a população negra e bancos de dados públicos; 
estímulo à presença dos grupos étnicos que compõem 
a população brasileira em propagandas institucionais 
do governo federal; apoio às ações da iniciativa pri-
vada que realizem “discriminação positiva”. Para as 
proposições de médio e longo prazo, destacavam-se 
a formulação de políticas compensatórias que promo-
vam social e economicamente a comunidade negra, 
alteração do conteúdo de livros didáticos, bem como 
a ampliação do acesso de entidades da comunidade 
negra aos diferentes setores do governo5.

A “Conferência Mundial contra o Racismo, a Discrimi-
nação Racial e a Xenofobia e Formas Correlatas de 
Intolerância”, realizada na África do Sul, em 2001, é 
considerada o ponto de inflexão da temática racial na 
agenda governamental. O Brasil teve uma participação 
de grande destaque tanto nas reuniões preparatórias 
como na própria Conferência. Embora muitos projetos 
já estivessem delineados e alguns deles sendo implan-
tada, a posição oficial do Brasil na Conferência, prin-
cipalmente em relação às ações afirmativas, trouxe 
mudanças significativas. As áreas de saúde, educação 
e trabalho foram os temas prioritários nas recomen-
dações do governo brasileiro. Assim, o Brasil ratifica a 
Declaração de Durban, que explicita:
Art.108: Reconhecemos a necessidade de se adota-
rem medidas especiais ou medidas positivas em favor 
das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia 
e intolerância correlata com o intuito de promover sua 
plena integração na sociedade. As medidas para uma 
ação efetiva, inclusive as medidas sociais, devem visar 
corrigir as condições que impedem o gozo dos direitos 
e a introdução de medidas especiais para incentivar 
a participação igualitária de todos os grupos raciais, 
culturais, lingüísticos e religiosos em todos os setores 
da sociedade, colocando todos em igualdade de condi-
ções. Por todo isto e para promover a igualdade racial 
estamos apresentando este Plano para o Município de 
Barbacena, afim de promover a reparação para o povo 
negro,índio,ciganos e quilombolas.
PLANO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 
RACIAL
EIXO 1
EDUCAÇÃO
I – Estimular o acesso, a permanência e a melhoria 
do desempenho de crianças, adolescentes, jovens e 
adultos do povo negro, quilombolas, Índios, ciganos 
e demais grupos discriminados, em todos os níveis, 
da educação infantil ao ensino superior, considerando 
as modalidades de educação de jovens e adultos e a 
tecnológica; Povos de Circo e ciganos deverão ter um 
tratamento específico dado sua condição de nômades.
II – Promover a formação de professores e profissio-
nais da educação nas áreas temáticas definidas nas 
diretrizes curriculares nacionais para a educação das 
relações étnico-raciais e para o ensino de história e 
cultura afro-brasileira e africana; E indígena
III – Promover políticas públicas para reduzir a evasão 
escolar e a defasagem de série dos alunos pertencen-
tes aos grupos étnico-raciais discriminados;  negros, 
índios, quilombolas e ciganos.
IV – Promover formas de combate ao analfabetismo 
entre o povo negro, índios, quilombolas e ciganos.
e demais grupos étnico-raciais discriminados;
V – Promover a implementação da Lei Federal nº 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, 11.645e do disposto 
no art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, do Parecer CNE/CP nº 3/2004 e da Resolução 
CNE nº 01/2004, garantindo seu amplo conhecimento 
pela população;
VI – Promover e estimular a inclusão do quesito raça 
ou cor em todos os formulários de coleta de dados 
de alunos em todos os níveis dos sistemas de ensino, 
público e privado e em todos documentos cadastrais 
do município.
VII – Apoiar as instituições públicas de educação su-
perior no desenvolvimento de programas e projetos 
de ensino, pesquisa e extensão que contribuam para 
a implementação e para o impacto de políticas de pro-
moção da igualdade racial, no ensino de terceiro grau. 
superior
VIII – Promover formas de combate ao analfabetismo 
entre o povo negro, índios, quilombolas e ciganos.
e demais grupos étnico-raciais discriminados;
IX – Promover a implementação da Lei Federal nº 
10.639, de 9 de janeiro de 2003, 11.645e do disposto 
no art. 26-A da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, do Parecer CNE/CP nº 3/2004 e da Resolução 
CNE nº 01/2004, garantindo seu amplo conhecimento 
pela população;
EIXO 2
SAÚDE
I – Ampliar a implementação da POLÍTICA MUNICI-

PAL DE SAÚDE INTEGRAL DA POPULAÇÃO NEGRA; e 
indígena
II – Promover a integralidade, com equidade, na aten-
ção à Saúde da População Negra; e indígena
III – Fortalecer a dimensão étnico racial no Sistema 
Único de Saúde, incorporando a elaboração, imple-
mentação, controle social e avaliação dos programas 
desenvolvidos pela Secretaria Municipal da Saúde;
IV – Aferir e combater o impacto biopsicossocial do 
racismo e da discriminação na constituição do perfil de 
mortalidade do povo negro;
V – Promover ações que assegurem o aumento da ex-
pectativa de vida e a redução da mortalidade do povo 
negro; e indígena
VI – Ampliar o acesso do povo negro e indígena, com 
qualidade e humanização, a todos os níveis de aten-
ção à saúde, priorizando a questão de gênero e idade;
VII – Preservar o uso de bens materiais e imateriais 
do patrimônio cultural das comunidades quilombolas 
e de terreiro;
VIII – Desenvolver medidas de promoção de saúde e 
implementar o programa saúde da família, nas comu-
nidades quilombolas,  indígena e de terreiro;
IX – Assegurar a implementação do programa munici-
pal de atenção integral às pessoas com doença falci-
forme e outras hemoglobinopatias;
X – Desenvolver ações específicas de combate à dis-
seminação de HIV/AIDS e demais DSTs junto ao povo 
negro, ciganos, de terreiro, comunidades tradicionais 
e indígena
XI – Disseminar informações e conhecimento junto ao 
povo negro índios, quilombolas e ciganos.
e demais grupos étnico raciais discriminados, sobre 
suas potencialidades e suscetibilidades em termos de 
saúde, e os conseqüentes riscos de morte mortalida-
de; e
XII – Ampliar as ações de planejamento familiar às co-
munidades de terreiros e quilombolas. Índios,negros 
e ciganos.
EIXO 3
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
I – Promover a inclusão e a igualdade de oportuni-
dades e de remuneração do povo negro, ciganos, de 
terreiro, comunidades tradicionais e indígenas no mer-
cado de trabalho, com destaque para a juventude e as 
trabalhadoras domésticas;
II – Promover a equidade de gênero, raça e etnia nas 
relações de trabalho e combater as discriminações ao 
acesso e na relação de emprego, trabalho ou ocupa-
ção;
III – Combater o racismo nas instituições públicas e 
privadas, fortalecendo os mecanismos de fiscalização 
quanto à prática de discriminação racial no mercado 
de trabalho;
IV – Promover a capacitação e a assistência técnica 
diferenciada ao povo negro; índios, quilombolas, de 
terreiro e ciganos.
V – Capacitar gestores públicos para a incorporação da 
dimensão étnico-racial nas políticas públicas de traba-
lho e emprego; e geração de renda.
VI – Ampliar o apoio a projetos de economia popular 
e solidária nos grupos produtivos organizados negros, 
índios, quilombolas, de terreiro e ciganos. com recorte 
de gênero e idade; e
VII – Propor sistema de incentivo fiscal para empresas 
que promovam a igualdade racial.
EIXO 4
DIREITOS HUMANOS E SEGURANÇA PÚBLICA
I – Apoiar a instituição do Estatuto de Igualdade Ra-
cial;
II – Estimular ações de segurança pública voltadas 
para a proteção de jovens negros, e indígenas, contra 
a violência;
III – Estimular os órgãos de segurança pública muni-
cipal a atuarem com eficácia na proteção das comuni-
dades de terreiros, ciganos e quilombolas e indígena.
IV – Combater todas as formas de abuso aos direitos 
humanos das mulheres negras,povos de terreiro, indí-
genas,ciganas e quilombolas;
V – Estimular a implementação da política municipal 
de enfrentamento ao tráfico de pessoas;
VI– Combater a exploração do trabalho infantil, es-
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pecialmente o doméstico, entre as crianças negras, 
indígenas, ciganas e quilombolas e de terreiro.
VII – Ampliar e fortalecer as políticas públicas para 
reinserção social e econômica de adolescentes e jo-
vens egressos, respectivamente, da internação em 
instituições socioeducativas ou do sistema prisional;
VIII – Combater os estigmas contra pessoas negras; 
indígenas,povos de terreiro, quilombolas e ciganos.e
IX – Estimular ações de segurança que atendam à 
especificidade de negros, comunidades de terreiros, 
ciganos e quilombolas e indígena
EIXO 5
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SEGURANÇA ALIMEN-
TAR
I – Fortalecer as ações de combate à pobreza e à fome 
em Barbacena, incorporando a perspectiva étnico-ra-
cial e de gênero em todas as ações de assistência so-
cial, de segurança alimentar e nutricional, com priori-
dade às mulheres chefes de família;
II – Promover a igualdade de direitos no acesso ao 
atendimento socioassistencial, à segurança alimentar 
e nutricional, sem discriminação étnico-racial, cultural, 
de gênero, ou de qualquer outra natureza;
III – Incorporar as necessidades do povo negro, ciga-
nos, de terreiro, quilombolas e indígena nas diretrizes 
do planejamento das políticas de assistência social e 
de segurança alimentar e nutricional; no Município de 
Barbacena.
IV – Promover a articulação das políticas de assis-
tência social, de renda, de cidadania, de segurança 
alimentar e nutricional e de inclusão produtiva, volta-
das a todos os segmentos étnico-raciais nas diversas 
esferas de governo, principalmente na Secretaria de 
Assistência Social,com o setor privado e junto às enti-
dades da sociedade civil;
V – Desenvolver mecanismos de controle social de po-
líticas, programas e ações de desenvolvimento social 
e combate à fome, garantindo a representação de to-
dos os grupos étnico-raciais nas instâncias de controle 
social;
VI – Garantir políticas de renda, cidadania, assistência 
social e segurança alimentar e nutricional para o povo 
negro, quilombola, índios, ciganos. e de comunidades 
de terreiros;
VII – Registrar identidade étnico-racial dos benefici-
ários nos diversos instrumentos de cadastro dos pro-
gramas de assistência social, de segurança alimentar  
de renda de cidadania;
VIII – Fortalecer as inter-relações do Conselho Munici-
pal de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSANS); 
com os demais conselhos da assistência social; pro-
movendo mensalmente uma reunião entre eles;
IX – Criar, fortalecer e ampliar programas e projetos 
de desenvolvimento social e segurança alimentar e 
nutricional, com ênfase nos saberes e práticas quilom-
bolas, indígenas, ciganos e povos de terreiro.
X – Criar uma ouvidoria para assuntos relacionados a 
violação de direitos étnicos raciais;
EIXO 6
INFRAESTRUTURA
I – Assegurar o acesso do povo negro, índio, ciganos, 
quilombola, e de terreiro; urbano ou rurais, aos pro-
gramas de política habitacional;
II – Estabelecer política de promoção da igualdade ra-
cial nos programas de financiamento de habitação de 
interesse social sob gestão do Governo Municipal; e
III – Promover o saneamento básico, água tratada 
,coleta de lixo  e coleta seletiva, nas áreas habitadas 
pelo povo negro e quilombolas.indígenas e de terreiro.
EIXO 7
DIVERSIDADE CULTURAL
I – Promover o respeito à diversidade cultural dos 
grupos formadores da sociedade e demais grupos ét-
nico-raciais discriminados na luta contra o racismo, a 
xenofobia e as intolerâncias correlatas;
II – Estimular a eliminação da veiculação de este-
reótipos de gênero, raça, cor e etnia nos meios de 
comunicação; penalizando com o rigor da lei quando 
tal ocorrer,
III – Fomentar as manifestações culturais dos diversos 
grupos étnico-raciais  existente no município e ampliar 
sua visibilidade na mídia;

IV – Consolidar instrumentos de preservação do pa-
trimônio cultural material e imaterial junto ao IPHAM 
dos diversos grupos étnicos; existente no município.
V – Garantir as manifestações públicas de valorização 
da pluralidade religiosa no município, conforme dispõe 
a Constituição Federal;
VI – Estimular a inclusão dos marcos históricos signifi-
cativos das diversas etnias e grupos discriminados, no 
calendário festivo oficial do município de Barbacena; e
VII – Estimular a inclusão de cotas para negros e mi-
norias étnicas nas mídias, teatrais e especialmente a 
televisiva, e em peças publicitárias.
EIXO 8
COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBOS, 
INDIOS, CIGANOS E DE TERREIROS
I – Promover o desenvolvimento econômico susten-
tável das comunidades remanescentes de quilombos, 
índios,  ciganos e de terreiros. inserindo-as no poten-
cial produtivo municipal;
II – Promover o efetivo controle social das políticas 
públicas voltadas às comunidades remanescentes de 
quilombos,índios e ciganos e de terreiro;
III – Promover a titulação das terras das comunidades 
remanescentes de quilombos, INDÍGENAS, em todo 
o município;
IV – Promover a proteção das terras das comunidades 
remanescentes de quilombos, índios.
V – Promover a preservação do patrimônio ambiental 
e do patrimônio cultural, material e imaterial, das co-
munidades remanescentes de quilombo e dos índios, 
implementar a pratica de capoeira nas aulas de edu-
cação física.
VI – Promover a identificação e levantamento socioe-
conômico de todas as comunidades remanescentes de 
quilombos e dos índios, no município de Barbacena;
VII – Ampliar os sistemas de assistência técnica para 
fomentar e potencializar as atividades produtivas das 
comunidades remanescentes de quilombos e dos ín-
dios visando o apoio à produção diversificada, seu 
beneficiamento e comercialização;
VIII – Estimular estudos e pesquisas voltados às mani-
festações culturais de comunidades remanescentes de 
quilombos; índios e ciganos;
IX – Estimular a troca de experiências culturais entre 
comunidades remanescentes de quilombos e indíge-
nas, de Barbacena e do Brasil; e
X – Incentivar ações de gestão sustentável das terras 
remanescentes de quilombos e a consolidação de ban-
co de dados das comunidades tradicionais.
EIXO 9
COMUNIDADES TRADICIONAIS DE TERREIROS
I – Assegurar o caráter laico do Estado brasileiro;
II – Garantir o cumprimento do preceito constitucional 
de liberdade de credo;
III – Combater a intolerância religiosa;
IV – Promover o respeito aos religiosos e aos adeptos 
de religiões de matriz africana e aos cultos indígenas, 
no Município, e garantir aos seus sacerdotes,  a cul-
tos e templos os mesmos direitos garantidos às outras 
religiões professadas; de acordo com suas especifici-
dades;
V – Promover mapeamento da situação fundiária das 
comunidades quilombolas, indígenas e tradicionais de 
terreiro, no município de Barbacena ;
VI – Promover melhorias de infra-estrutura nas comu-
nidades tradicionais de terreiro; ciganos, quilombolas 
e indígenas, em Barbacena.
VII – Estimular a preservação de templos certificados 
como patrimônio cultural. 
EIXO 10
 JUVENTUDE
I – Ampliar as ações de qualificação profissional e de-
senvolvimento humano voltadas aos jovens negros, 
especialmente nas áreas de grande aglomeração ur-
bana;
II – Promover ações de combate à violência contra o 
povo negro;
III – Promover políticas públicas nas áreas de ciência, 
tecnologia e inovação que tenham como público alvo 
a juventude negra; indígenas, quilombolas e ciganos.
IV – Assegurar a participação da juventude negra, nos 
espaços institucionais e de participação social;

 V – Reduzir os índices de mortalidade de jovens ne-
gros;
VI – Promover ações de reforço à cidadania e identi-
dade do jovem, com ênfase no povo negro; indígenas, 
quilombolas e ciganos.
VII – Apoiar ações afirmativas que objetivem ampliar 
o acesso e permanência do jovem negro,índios, qui-
lombolas e ciganos. na escola, notadamente na uni-
versidade.
EIXO 11                                
POLÍTICA INTERNACIONAL
I – Aprimorar a articulação e o intercâmbio entre a 
política municipal, as políticas nacionais e os acordos 
internacionais de promoção da igualdade racial;
II – Fomentar o intercâmbio e a cooperação de ex-
periências em matéria de proteção e promoção dos 
direitos humanos  de negros índios, quilombolas, ci-
ganos e de terreiro.
III – Prosseguir na intensificação dos laços políticos, 
econômicos, comerciais e culturais com o Continente 
Africano a América Latina e o Caribe;
IV – Participar, organizar, acompanhar, financiar e se-
diar conferências e eventos nacionais e internacionais 
para promoção da igualdade racial, combate ao racis-
mo e intolerâncias correlatas
--
NIVALDO PAULINO TEODORO

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATA
ATA nº 564 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 18/11/2019 - Ata número quinhentos e 
sessenta e quatro do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena. Ao décimo oitavo dia do mês de novembro 
de dois mil e dezenove, no auditório do prédio onde 
funciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, si-
tuado na Praça Conde de Prados s/n, 2º piso, centro, 
teve início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Muni-
cipal de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas, o 
Presidente Otávio Vieira declarou aberta a sessão que 
contou com a presença dos Conselheiros, conforme 
consta no livro próprio de assinaturas das reuniões 
ordinárias e extraordinárias. Justificaram ausência: 
Flávio Nascimento, Hilda Nalon, Vanderley Silva, Veri-
diane Milagres e Vicente Rosa. Foi lida e votada a ATA 
Nº 563 E APROVADA POR OITO VOTOS A FAVOR e 
CINCO ABSTENÇÕES COM A RESSALVA: ONDE SE LÊ 
06 DE NOVEMBRO, LEIA-SE 04 DE NOVEMBRO. Otávio 
iniciou a reunião com a leitura dos informes: ▪ Leitura 
da Ata do Ibiapaba do dia 23 de outubro de 2019 da 
Comissão de Avaliação e acompanhamento do ins-
trumento de contratualização (ANEXO I). ▪ Ata 34ª 
da Reunião Extraordinária do Comitê Gestor da RUE 
– Centro Sul. Waldir informou que foi constatado em 
ata que o Conselho Municipal de Saúde de Barbace-
na está todo regular (ANEXO II). Otávio informou que 
todas as atas das Comissões são publicadas no Diário 
Oficial do Município para dar transparência. Informou 
sobre o  Recebimento do Ofício nº 743/2019/SEMOP 
em resposta ao Ofício 0048/CMS disponibilizando uma 
servidora para atender a demanda de limpeza e ma-
nutenção dos banheiros públicos da feira de sábado 
do município, atendendo a denúncia do Conselheiro 
Sr. Vanderley. Nilza questionou sobre produção/finan-
ceiro referente aos hospitais e Otávio esclareceu que 
quando se faz a proporcionalidade da produção com 
o financeiro, o valor financeiro é menor por ter um 
valor agregado menor. Otávio ressaltou que todas as 
Unidades Hospitalares passam pelas reuniões da Co-
missão e solicitou à Subsecretária de Regulação Ale-
xsandra que realize o agendamento da Santa Casa. 
Otávio ressaltou que será designado outro Conselheiro 
do Segmento Usuário para substituir o Senhor Vicente 
Rosa para compor as Comissões de Avaliação de Me-
tas do CHPB e IMAIP. Otávio passou a palavra para o 
Conselheiro do Segmento Prestador Rosemberg, re-
presentante do IMAIP, que apresentou à Plenária uma 
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RESOLUÇÃO Nº. 533 de 18 de novembro de 
2019 – ATA Nº. 564.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 
564ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de novembro 
de 2019, no uso de suas competências regimentais e 
atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, 
pela Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013 e pela Re-
solução n° 453 do CNS de 10/05/12. 
Considerando os debates ocorridos no Conselho Muni-
cipal de Saúde em reunião realizada no dia 18/11/19 
conforme lavrado em ata nº. 564;
RESOLVE: 
APROVAR POR UNANIMIDADE A UTILIZAÇÃO DO RE-
CURSO DAS EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOS-
TA 14.675.553000/1160-06 - VALOR: R$2.419.120,0 
( DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E DEZENO-
VE MIL E CENTO E VINTE REAIS) e PROPOSTA 
14.675.553000/1150-03 VALOR: R$1.299.908,50  (UM 
MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVE-
CENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), 

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

Nota em resposta à reclamação publicada por cidadão 
nas Redes Sociais para entendimento do processo que 
o IMAIP está passando (ANEXO III). Rosemberg es-
clareceu que a demanda de Porta do IMAIP aumentou 
muito devido a falta de médicos nas Unidades Básicas 
de Saúde e que houve um sábado em que o médico 
atendeu 200 pacientes. Infomou que a Secretaria de 
Saúde está tentando resolver a situação das Unidades 
Básicas. Disse que o hospital não está conseguindo 
médicos para atender na Policlínica, e que no último 
sábado ficaram sem médico na parte da tarde. Falou 
que o usuário está acostumado a ir direto ao hospital 
ao invés de procurar a Unidade Básica de Saúde. Na 
Sequência, Otávio passou a palavra para a Coordena-
dora do Fundo Municipal de Saúde Polyana Resende 
Monteiro, que informou que estava chegando de uma 
reunião com o Secretário Estadual de Saúde em Belo 
Horizonte.  Informou que o Estado deve ao Fundo 
R$48.000.000,00 (quarenta e oito milhões de reais) 
e que não tem recurso, que, conforme a reunião, os 
Restos a Pagar não serão pagos pela insuficiência de 
financeiro do Tesouro Estadual.  Disse que tem certe-
za que os Restos a Pagar não serão pagos. Informou 
que o recurso de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de 
reais) será destinado para a Atenção Básica de todo 
o Estado, que provavelmente significa para o Fundo 
R$12.000,00 (doze mil reais). Informou que a Secre-
tária de Saúde foi à Brasília no Ministério da Saúde e 
conversou sobre duas Emendas Parlamentares e foi 
informada que os Objetos das Emendas não podem 
ser alterados. Disse que o Recurso foi creditado em 17 
de novembro de 2016 da ondem de R$ 1.299.908,50 
( um milhão, duzentos e noventa e nove mil. nove-
centos e oito reais e cinqüenta centavos) e em 16 de 
março de 2017 sendo da monta de R$2.419.120,00 
(dois milhões, quatrocentos e dezenove mil e cento 
e vinte reais). Que, conforme preconiza a Portaria 
do Ministério da Saúde 3.314, o prazo para utiliza-
ção dos recursos é de 24 meses. Informou que se 
o Processo iniciar agora, podem comprar em 2020. 
Informou que o prazo está vencido e que só podem 
utilizar o recurso se o Conselho de Saúde aprovar. 
Também solicitou ao Conselheiros Waldir que levas-
se a informação ao CEBAMS que, com esse recurso 
financeiro, não é possível o município adquirir equipa-
mentos para a hemodinâmica daquele hospital, visto 
que o equipamento não é contemplado no espelho 
das emendas. Otávio falou para eleger os itens que 
realmente têm necessidade.  Foram feitas algumas 
considerações sobre o assunto. Colocado em votação 
FOI APROVADO POR DOZE VOTOS A FAVOR A UTILI-
ZAÇÃO DO RECURSO DAS EMENDAS PARLAMENTA-
RES - PROPOSTA 14.675.553000/1160-06 - VALOR: 
R$2.419.120,0 ( DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E 
DEZENOVE MIL E CENTO E VINTE REAIS) e PROPOS-
TA 14.675.553000/1150-03 VALOR: R$1.299.908,50  
(UM MILHÃO, DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, 
NOVECENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTA-
VOS). Polyana informou que o sistema TRELLO  foi 
incorporado no planejemento do município, especifica-
mente dos processos de compras (Licitação). Explicou 
que é um sistema que tem um Termo de Referência 
que é alimentado no TRELLO, vai passando para todos 
os setores que o vão alimentando o sIstema conforme 
Decreto Municipal 7.513/2013.. Têm os prazos para 
cumprir e haverá mais agilidade nos processos. Na 
sequência, Polyana iniciou a apresentação da PAS - 
Programação Anual de Saúde 2019 para o exercício 
de 2020 (2ª faze). Ressaltou que a primeira faze da 
Programação Anual de Saúde foi aprovada em 18 de 
fevereiro para levar as Diretrizes para a LDO. Informou 
que a partir de janeiro, o Prefeito irá, dentro das pos-
sibilidades financeiras do município, alocar na saúde 
R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por mês a mais 
do que está previsto. Cada Coordenador das Ações 
fez sua apresentação e foram feitos ajustes nas se-
guintes Ações: ▪ 2024 - MANUTENÇAO DA OUVIDO-
RIA - 85% das demandas apuradas no ano; 85% das 
demandas apuradas no quadrimestre e 1.400 deman-

das concluídas e apuradas. ▪ 2685 MANUTENÇAO DO 
CEM  – acrescentar serviços: RX, Estudo Urodinâmico, 
Exames oftalmológicos, Realização de procedimentos 
com finalidade curativa – escleroterapia; ▪ 2591 -MA-
NUTENÇÃO DO PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA 
– Meta 80%. ▪ 2025 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO 
PRIMÁRIA - Garantir ações voltadas a Saúde da Mu-
lher, através da realização de 6.517 exames citopato-
lógicos (25 a 64 anos) e de 2.636 mamografias (40 a 
69 anos); alterar para 2.327, correspondente a 10% 
da meta pactuada (alteração somente nas mamogra-
fias). Otávio colocou em votação e FOI APROVADO 
POR UNANIMIDADE A PRORROGAÇÃO DA REUNIÃO 
POR MAIS MEIA HORA. DESTAQUES: ◦Ação Manu-
tenção do CEREST – foi informado que a equipe está 
reduzida e, por isso, não está conseguindo atingir a 
meta. ◦Ação Manutenção do NASF – Luciano informou 
que em 2020 será só uma ação e que o Ministério da 
Saúde quer beneficiar quem produz, por qualidade de 
serviço e não por quantidade. Sugestão de Pauta para 
a próxima reunião: 1. Apresentação das UBS Padre 
Brito, São Francisco, Nove de Março e Nova Suíça. 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Otávio agra-
deceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, 
Simone Silveira Discacciati, Agente Administrativo do 
CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 25 de novem-
bro de dois mil e dezenove.
ANEXO I - ATA DO IBIAPABA DO DIA 23 DE OUTUBRO 
DE 2019 DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO E ACOMPA-
NHAMENTO DO INSTRUMENTO DE CONTRATUALIZA-
ÇÃO  

 

 
  

 

 

 
  

ANEXO II - ATA 34ª DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ GESTOR DA RUE – CENTRO SUL

 
 

 
  

 

 

 
  

 
 

   

   

 
 

 

 

  

ANEXO III - NOTA  DO IMAIP EM RESPOSTA À RE-
CLAMAÇÃO PUBLICADA POR CIDADÃO NAS REDES 
SOCIAIS

 
 

   

   

 
 

 

 

  

 
 

 
EMENDAS PARLAMENTARES 

PROPOSTA 14.675.553000/1160-06 

VALOR:R$2.419.120,00 

NÚMERO QUANTITATIVO ITENS VALOR TOTAL 

1 2 APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ECTERICIA E NEONATOLOGIA)  R$        4.600,00   R$           9.200,00  

2 20 ARQUIVO  R$           550,00   R$         11.000,00  

4 5 BALANÇA ANTOPOMÊTRICA INFANTIL  R$        1.000,00   R$           5.000,00  

5 1 BALDE LIXEIRA  R$              70,00   R$                 70,00  

6 10 BERÇO AQUECIDO  R$     11.400,00   R$       114.000,00  

7 60 CADEIRA  R$              90,00   R$           5.400,00  

13 25 CARRO MACA SIMPLES  R$        2.500,00   R$         62.500,00  

16 25 ESCADA COM DOIS DEGRAUS  R$           300,00   R$           7.500,00  

19 64 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO  R$           120,00   R$           7.680,00  

26 51 ESTETOSCÓPIO ADULTO  R$           100,00   R$           5.100,00  

31 8 ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR  R$        2.000,00   R$         16.000,00  

32 5 INCUBADORA NEONTAL  R$     24.500,00   R$       122.500,00  

33 20 LONGARINA  R$           380,00   R$           7.600,00  

35 30 MESA DE ESCRITORIO  R$           300,00   R$           9.000,00  

38 20 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRURGICO  R$     50.000,00   R$   1.000.000,00  

40 10 REGUA DE GASES ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE  R$        1.900,00   R$         19.000,00  

41 1 SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL  R$   251.570,00   R$       251.570,00  

42 1 TENS ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO  R$        1.000,00   R$           1.000,00  

43 17 VENTILADOR PULMONAR  PRESOMÊTRICO E VOLUMÉTRICO  R$     45.000,00   R$       765.000,00  

TOTAL 375      R$   2.419.120,00  
 

EMENDAS PARLAMENTARES 

PROPOSTA 14.675.553000/1150-03 

VALOR:R$1.299.908,50 
NÚMER

O 
QUANTITATIV

O ITENS VALOR TOTAL 

1 1 ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS HEMOGASÔMETRO  R$               30.000,00   R$                      30.000,00  

2 1 APARELHO DE ANESTESIA  R$               50.000,00   R$                      50.000,00  

3 1 APARELHO DE RAIO X MOVEL  R$               80.000,00   R$                      80.000,00  

4 1 AR C0NDICIONADO  R$                 1.000,00   R$                        1.000,00  

ANEXO  - EMENDAS PARLAMENTARES - PROPOSTA 
14.675.553000/1160-06 - VALOR: R$ 2.419.120,0 
e PROPOSTA 14.675.553000/1150-03 VALOR: R$ 
1.299.908,50

 
 

 
EMENDAS PARLAMENTARES 

PROPOSTA 14.675.553000/1160-06 

VALOR:R$2.419.120,00 

NÚMERO QUANTITATIVO ITENS VALOR TOTAL 

1 2 APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ECTERICIA E NEONATOLOGIA)  R$        4.600,00   R$           9.200,00  

2 20 ARQUIVO  R$           550,00   R$         11.000,00  

4 5 BALANÇA ANTOPOMÊTRICA INFANTIL  R$        1.000,00   R$           5.000,00  

5 1 BALDE LIXEIRA  R$              70,00   R$                 70,00  

6 10 BERÇO AQUECIDO  R$     11.400,00   R$       114.000,00  

7 60 CADEIRA  R$              90,00   R$           5.400,00  

13 25 CARRO MACA SIMPLES  R$        2.500,00   R$         62.500,00  

16 25 ESCADA COM DOIS DEGRAUS  R$           300,00   R$           7.500,00  

19 64 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO  R$           120,00   R$           7.680,00  

26 51 ESTETOSCÓPIO ADULTO  R$           100,00   R$           5.100,00  

31 8 ESTIMULADOR NEURO MUSCULAR  R$        2.000,00   R$         16.000,00  

32 5 INCUBADORA NEONTAL  R$     24.500,00   R$       122.500,00  

33 20 LONGARINA  R$           380,00   R$           7.600,00  

35 30 MESA DE ESCRITORIO  R$           300,00   R$           9.000,00  

38 20 MONITOR MULTIPARÂMETROS PARA CENTRO CIRURGICO  R$     50.000,00   R$   1.000.000,00  

40 10 REGUA DE GASES ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE  R$        1.900,00   R$         19.000,00  

41 1 SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL  R$   251.570,00   R$       251.570,00  

42 1 TENS ESTIMULADOR TRANSCUTÂNEO  R$        1.000,00   R$           1.000,00  

43 17 VENTILADOR PULMONAR  PRESOMÊTRICO E VOLUMÉTRICO  R$     45.000,00   R$       765.000,00  

TOTAL 375      R$   2.419.120,00  
 

EMENDAS PARLAMENTARES 

PROPOSTA 14.675.553000/1150-03 

VALOR:R$1.299.908,50 
NÚMER

O 
QUANTITATIV

O ITENS VALOR TOTAL 

1 1 ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS HEMOGASÔMETRO  R$               30.000,00   R$                      30.000,00  

2 1 APARELHO DE ANESTESIA  R$               50.000,00   R$                      50.000,00  

3 1 APARELHO DE RAIO X MOVEL  R$               80.000,00   R$                      80.000,00  

4 1 AR C0NDICIONADO  R$                 1.000,00   R$                        1.000,00  

 
 

5 3 ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELETRICO MÓVEL  R$                 1.560,00   R$                        4.680,00  

6 1 BANQUETA  R$                     280,00   R$                            280,00  

7 2 BIPAP COM MONITOR GRÁFICO  R$               25.000,00   R$                      50.000,00  

8 2 BOMBA DE INFUSÃO  R$                 3.649,00   R$                        7.298,00  

9 12 CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER MECÂNICA  R$                 2.500,00   R$                      30.000,00  

10 3 CARRO DE CURATIVOS  R$                     650,00   R$                        1.950,00  

11 2 CARRO DE EMERGÊNCIA  R$                 1.998,00   R$                        3.996,00  

12 1 CENTRAL DE MONITORAÇAO PARA UTI  R$               30.000,00   R$                      30.000,00  

13 2 CPAP  R$                 3.000,00   R$                        6.000,00  

14 2 DESFIBRILADOR CONVENCIONAL  R$                 6.500,00   R$                      13.000,00  

15 1 ELETROCARDIÓGRAFO  R$                 5.000,00   R$                        5.000,00  

16 9 ESFIGMOMANÔMETRO  R$                       70,00   R$                            630,00  

17 2 ESTETOSCÓPIO  R$                     100,00   R$                            200,00  

18 2 MARCAPASSO CARDIACO EXTERNO  R$               10.500,00   R$                      21.000,00  

19 2 MEDIDOR DE CUFF  R$                 2.500,00   R$                        5.000,00  

20 1 MESA DE ESCRITÓRIO  R$                     300,00   R$                            300,00  

21 1 MONITOR DE PRESSÃO INTRACRANIANA (PIC)  R$               14.000,00   R$                      14.000,00  

22 1 MONITOR DE PRESSÃO NÃO INVASIVA OSCILOMÉTRICO  R$                 6.000,00   R$                        6.000,00  

23 5 REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)  R$                     138,90   R$                            694,50  

24 5 REGUA DE GASES (ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA DE PAREDE)  R$                 1.900,00   R$                        9.500,00  

25 1 TRANSILUMINADOR CUTÂNEO (VENOSCÓPIO)  R$                 1.100,00   R$                        1.100,00  

26 1 ULTRASSOM DIAGNÓSTICO CARDIO EXAMES AVANÇADOS  R$             115.000,00   R$                    115.000,00  

27 2 ULTRASSOM DIAGNOSTICO GINECO/OBSTETRICIA E EXAMES  R$               90.000,00   R$                    180.000,00  

28 1 ULTRASSOM DIAGNOSTICO TRANSESOFÁGICO E EXAMES AVA  R$             190.000,00   R$                    190.000,00  

29 12 VENTILADOR PULMONAR PRESSMÉTRICO E VOLUMETRICO  R$               36.940,00   R$                    443.280,00  

  80      R$                1.299.908,50  
 

 



CONFORME OBJETO ESPECIFICADO NA PROPOSTA.
Barbacena, 03 de dezembro de 2019.
Otávio Augusto Ramos Vieira - Presidente do CMS.
Homologo a Resolução nº. 533/19 do Conselho Muni-
cipal de Saúde, nos termos do art.1º §2º da Lei Fe-
deral nº. 8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 
3695/02 e Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013.
Marcilene Dorlenas de Araújo - Secretária de Saúde 
- SESAPS.

TERCEIROS

Presidente: José Bonifácio Gomes

CONSÓRCIO DE DESENVOLVI-
MENTO DA ÁREA DOS MUNICÍ-
PIOS DA MICRORREGIÃO DA 
MANTIQUEIRA  - CODAMMA

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

CODAMMA – CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA 
ÁREA DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA MAN-
TIQUEIRA - CNPJ: 20.885.172/0001-05 - Presidente: 
José Bonifácio Gomes - Exercício 2019.

Espécie: Primeiro Termo Aditivo nº 001/2019 referen-
te ao Contrato de fornecimento e serviço nº 001/2019 
datado em 02 de abril de 2019. Decorrente do pro-
cesso licitatório nº 002/2019, pregão presencial nº 
001/2019. Objeto: Aquisição de material elétrico 
para manutenção do sistema de iluminação pública 
dos municípios consorciados, ficando aditivados 25% 
(vinte e cinco) por cento dos itens nº 2, 15, 9, 27, 
21 e 32 do presente contrato. Contratada: D.P. DA 
SILVA JUNIOR ELETRICOS – EIRELI inscrita no CNPJ: 

27.261.038/0001-74. Valor total de R$ 6.555,30 (Seis 
mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta centa-
vos) nos termos da cláusula sétima do contrato. Data 
de Assinatura: 03 de outubro de 2019.

Espécie: Segundo Termo Aditivo nº 002/2019 re-
ferente ao Contrato de fornecimento e serviço nº 
001/2019 datado em 02 de abril de 2019. Decorrente 
do processo licitatório nº 002/2019, pregão presencial 
nº 001/2019. Objeto: Aquisição de material elétrico 
para manutenção do sistema de iluminação pública 
dos municípios consorciados, ficando aditivados 25% 
(vinte e cinco) por cento os itens nº 17, 18, 15, 22, 
6 e 7 do presente contrato. Contratada: D.P. DA SIL-
VA JUNIOR ELETRICOS – EIRELI inscrita no CNPJ: 
27.261.038/0001-74. Valor total de R$ 6.116,64 (Seis 
mil cento e dezesseis reais e sessenta e quatro centa-
vos) nos termos da cláusula sétima do contrato. Data 
de Assinatura: 20 de novembro de 2019.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019
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