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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEI MUNICIPAL Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, 
II C/C ART. 62, AMBOS DA LEI 

Nº 8.666/93)

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Ilson Guilherme de Sá

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

Referentes ao mês de setembro de 2018

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

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 19.988 - 1 – REVOGAR a designação 
constante da Portaria nº 18.947, de 28.08.2017; 2 - 
DESIGNAR Newton Gonçalves Nézio para exercer a 
função de auditor junto à Comissão Especial desig-
nada pela Portaria nº 18.894, de 07.08.2017, para 
acompanhar a correção das provas do Processo Sele-
tivo que tem por finalidade a contratação de agentes 
públicos temporários para prestação de serviços junto 
ao SAS. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em 
vigor na data de sua publicação. Barbacena, 10 de 
outubro de 2018.

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colabora-
ção nº 002/2018. Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.864.570.0001/34. Entidade Conveniada: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 
DE BARBACENA - APAE, inscrita no CNPJ sob o nº 
17.084.062/0001-21. Objeto: Alterar o prazo previs-
to na “Cláusula Quatorze - Do Prazo de Vigência”, do 
Termo de Colaboração originário, ficando prorrogado 
por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 20 de 
outubro de 2018 até 18 de abril de 2019. Data de as-
sinatura: 15/10/2018. Nome das partes que assinam: 
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), 
José Orleans da Costa (Secretário Municipal de Saúde 
e Programas Sociais - SESAPS), e João Bosco Siqueira 
da Silva (Entidade Conveniada).

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colabora-
ção nº 003/2018. Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.864.570.0001/34. Entidade Conveniada: 
ASSOCIAÇÃO FAMÍLIA DE MARIA - INSTITUTO PADRE 
CUNHA, inscrita no CNPJ sob o nº 76.578.244/0045-
39. Objeto: Alterar o prazo previsto na “Cláusula 
Quatorze - Do Prazo de Vigência”, do Termo de Co-
laboração originário, ficando prorrogado por mais 06 
(seis) meses, contados a partir de 20 de outubro de 
2018 até 18 de abril de 2019. Data de assinatura: 
15/10/2018. Nome das partes que assinam: Luís Álva-
ro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), José Orleans 
da Costa (Secretário Municipal de Saúde e Programas 
Sociais - SESAPS), e Ana Gilda de Souza (Entidade 
Conveniada).

Extrato Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Colabora-
ção nº 004/2018. Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.864.570.0001/34. Entidade Conveniada: 
OBRAS SOCIAIS SANTO ANTÔNIO, inscrita no CNPJ 
sob o nº 19.557.636/0001-67. Objeto: Alterar o prazo 
previsto na “Cláusula Quatorze - Do Prazo de Vigên-
cia”, do Termo de Colaboração originário, ficando pror-
rogado por mais 06 (seis) meses, contados a partir 
de 20 de outubro de 2018 até 18 de abril de 2019. 
Data de assinatura: 15/10/2018. Nome das partes que 
assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Mu-
nicipal), José Orleans da Costa (Secretário Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS), e Ilza das 
Graças Simões (Entidade Conveniada).

Extrato Segundo Termo Aditivo ao Termo de Fomen-
to nº 004/2017. Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.864.570.0001/34. Entidade Conveniada: 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE BARBACENA - APAE, inscrita no CNPJ sob o 
nº 17.084.062/0001-21. Objeto: Alterar o prazo pre-
visto na “Cláusula Quatorze - Do Prazo de Vigência”, 
do Termo de Fomento originário, ficando prorrogado 
por mais 06 (seis) meses, contados a partir de 18 de 
outubro de 2018 até 17 de abril de 2019. Data de as-
sinatura: 15/10/2018. Nome das partes que assinam: 

LEI Nº 4.903

“Institui no Município de Barbacena a “Semana pró-
vida” e o “Dia Municipal Contra o Aborto””.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída no Município de Barbacena a 
“Semana Pró-vida” a ser realizada, anualmente, na 
terceira semana de outubro, durante o “Outubro 
Rosa”.
Parágrafo único. A “Semana pró-vida” tem por obje-
tivos:
I – Divulgar os valores éticos e morais da inviolabili-
dade da vida humana e dos direitos que a asseguram;
II - empreender medidas que estimulem ações de in-
centivo à vida, com trabalhos de conscientização que 
levem toda a sociedade a uma reflexão;
III – realizar palestras que alcancem o ensino funda-
mental, médio e superior da rede pública e particular;
IV – realizar oficinas, campanhas, palestras e servi-
ços que orientem a população, em especial os jovens, 
utilizando profissionais de saúde e educação devida-
mente qualificados para prestar orientações a essa 
população e a toda a comunidade.
V – enfatizar a prevenção de uma gravidez indesejada;
VI – oferecer informações e orientações acerca da im-
portância da assistência pré-natal.
Art. 2º Fica instituído no Município de Barbacena o 
“Dia Municipal de luta contra o aborto”, a ser comemo-
rado, anualmente, durante a realização da “Semana 
pró-vida”, no mês de outubro.
Parágrafo único. No “Dia Municipal de luta contra o 
aborto” serão realizados eventos específicos sobre o 
aborto e suas consequências para a mulher e para o 
feto.
Art. 3º A organização dos eventos ficará a cargo do 
Poder Executivo, através dos órgãos responsáveis pe-
las políticas sociais, educacionais e de saúde.
Art. 4º Os eventos de que trata esta Lei ficam incluídos 
no Calendário Oficial do Município de Barbacena.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 17 de outubro de 2018;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 079/2018 – Autoria do Executivo)

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº.  230/2018 - O Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena, Vereador Ilson Guilherme de 
Sá, de acordo com que dispõe os artigos 63, § 1º., in-
ciso I e 65 do Regimento Interno da Casa e tendo em 
vista a aprovação do Requerimento nº. 114, NOMEIA 
uma Comissão Especial composta pelos Vereadores 
Carlos Augusto Soares do Nascimento – Presidente, 
José Jorge Emídio – Secretário e Milton Roman – Rela-
tor,  com a finalidade de tratar do Serviço de Transpor-
te Público municipal conforme audiência pública reali-
zada por esta Casa sobre o tema. A referida Comissão 
tem o prazo de 60 (sessenta) dias prorrogáveis, para 
apresentação de relatório final em Plenário. Gabinete 
do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbace-
na/MG, ao décimo oitavo dia do mês de outubro de 
2016. Vereador Ilson Guilherme de Sá - Presidente. 
Tornou-se pública por afixação no saguão da Câmara 
em 18.10.18. Maria Aparecida Elias de Paula - Secre-
tária Geral.

PORTARIA Nº.  231/2018 - O Presidente da Câmara 
Municipal de Barbacena, Vereador Ilson Guilherme de 
Sá, de acordo com que dispõe os artigos 63, § 1º., in-
ciso I e 65 do Regimento Interno da Casa e tendo em 
vista a aprovação do Requerimento nº. 115 de autoria 
da Vereadora Joanna Bias Fortes Carneiro, NOMEIA 
uma Comissão Especial composta pelos Vereadores 
Carlos Augusto Soares do Nascimento – Presidente, 
José Jorge Emídio – Secretário e Milton Roman – Rela-
tor,  com a finalidade de tratar dos serviços  prestados 
pela COPASA. A referida Comissão tem o prazo de 60 
(sessenta) dias prorrogáveis, para apresentação de 
relatório final em Plenário. Gabinete do Presidente, 
Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao dé-
cimo oitavo dia do mês de outubro de 2016. Vereador 
Ilson Guilherme de Sá - Presidente. Tornou-se pública 
por afixação no saguão da Câmara em 18.10.18. Maria 
Aparecida Elias de Paula - Secretária Geral.

 

 
 
 

Mês Nº  Objeto Data  Fornecedor  Valor Total  

SETEMBRO 

70/2018 

Aquisição de motobomba submersa ( sapo ) para 
drenagem das gaxetas da bomba BR 040 Galego, 
para substituição da bomba que foi roubada do local, 
conforme B.O nº 2018/40399303 

21/9/18 Minas Motores Elétricos Ltda 2.285,00 

71/2018 

Fornecimento e instalação de 25 m2 de vidro 
canelado, para serem instalados nos banheiros dos 
Servidores Operacionais, portas da casa de bomba de 
Correia de Almeida, janelas da casa de bomba 040 
galego, e 17,83 m2 de vidro temperado incolor de 
8mm para serem instalados no Laboratório da ETA II, 
guarita de entrada pátio do SAS e Setor de 
Atendimento ao Público. 

21/9/18 Elisabete Guimarães 
Rodrigues 

16.200,00 

72/2018 

Contratação de empresa especializada em serviço de 
reparação de bombas e bicos injetores diesel, para 
manutenção completa em veículo, Ford - F 4000, ano 
1993, motor MWM 229/4, aspirado pertencente ao 
Setor de Abastecimento de Água 

25/9/18 Auto Mecânica Simões 

2.450,00 

          

  

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), 
José Orleans da Costa (Secretário Municipal de Saúde 
e Programas Sociais - SESAPS), e João Bosco Siqueira 
da Silva (Entidade Conveniada).

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo
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CONSELHO MUNICIPAL DO 
IDOSO – CMID

Presidente: Michael Lemos de Castro Militão

CONSELHOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução do CMID nº 005/2018, de 18 de 

Outubro de 2018.
Dispõe sobre o registro de entidades governamentais 
e não governamentais, com ou sem fins lucrativos, e 
inscrição de seus programas junto ao Conselho Mu-
nicipal do Idoso de Barbacena e estabelece critérios 
para a fiscalização das entidades cadastradas”
O Conselho Municipal do Idoso – COMID, no uso de 
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal  Nº 3742  
de 11 de Abril de 2003, 
CONSIDERANDO o advento da Lei Federal n.º 10.741, 
de 1º de Outubro de 2003 – ESTATUTO DO IDOSO, 
em seus artigos 35, 48, 49 e 50, no Título IV, Capítulo 
II, e ainda, o disposto na referida Lei quanto à fiscali-
zação das Entidades Governamentais e Não Governa-
mentais, com ou sem fins lucrativos, de atendimento 
direto à Pessoa Idosa,
CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 10.741/03 (Es-
tatuto do Idoso), dispõe em seu artigo 52, que as 
entidades governamentais e não governamentais de 
atendimento ao idoso ficam sujeitas à fiscalização pelo 
Conselho Municipal do Idoso de Barbacena, Ministério 
Público, Vigilância Sanitária;
CONSIDERANDO que os programas, projetos e ser-
viços prestados por entidades governamentais e não 
governamentais deverão estar em consonância com o 
conjunto normativo da Lei Federal nº 8.842/94 (Polí-
ticaNacional do Idoso), da Lei nº 10.741/03 (Estatuto 
do Idoso), em vigor;
CONSIDERANDO que o Conselho Municipal do Idoso 
é órgão responsável por formular,  coordenar, super-
visionar e avaliar a politica publica para idoso entre 
outras competências determinadas no Art 1° da lei 
Municipal n° 3742 de 11 de Abril de 2003;

RESOLVE:
Art. 1º – Artigo 1º. A concessão de registro para as 
Entidades Governamentais e Não Governamentais, 
com ou sem fins lucrativos, e Inscrição de seus res-
pectivos programas, de acordo com o que preceitua 
a legislação supracitada, obedecerá ao disposto na 
presente Resolução Normativa.
Parágrafo único – O Certificado a ser concedido pelo 
Conselho Municipal do Idoso terá prazo de validade de 
2 (dois) anos, sendo obrigatória a atualização anual do 
Plano de Ação e Relatório de Atividades. 
Artigo 2º. Somente deverão requerer o Registro e 
Inscrever seus programas no Conselho Municipal do 
Idoso, as Entidades Governamentais e Não Governa-
mentais, com ou sem fins lucrativos, que atuem no 
atendimento e defesa dos direitos da pessoa idosa, 
apresentando seus respectivos programas de atuação 
de acordo com o disposto nos artigos 35, 48, 49 e 50 
do Estatuto do Idoso – Lei n.º 10.741/2003, transcri-
tos nos artigos a seguir.
Artigo 3º. Para a concessão do Registro às entidades, 
e Inscrição dos programas e serviços de atendimento 
à pessoa idosa, devem ser observados os seguintes 
requisitos, consoante disposto nos artigos 35 e 48 do 
Estatuto do Idoso:
I – Oferecer instalações físicas em condições adequa-
das de habitabilidade,higiene, salubridade e seguran-
ça, em conformidade com as Resoluções da Diretoria 
Colegiada - RDC ns. 283 (de 26 de setembro de 2005) 
e 94 (de 31 dedezembro de 2007) da ANVISA.
II – Apresentar objetivos estatuários e plano de tra-
balho compatíveis com os princípios estabelecidos no 
Estatuto do Idoso.
Parágrafo único:  As Entidades Não Governamentais, 
sem fins lucrativos e fundações,devem ainda, observar 
as disposições estabelecidas pelo Conselho Municipal 
de Assistência Social – CMAS de Barbacena.
Artigo 4º. As Entidades que desenvolvam programas 

de institucionalização de longa permanência adotarão 
os seguintes princípios, conforme disposto no artigo 
49, do Estatuto do Idoso:
I – Preservação dos vínculos familiares;
II – Atendimento personalizado e em pequenos gru-
pos;
III – Manutenção da pessoa idosa na mesma institui-
ção, salvo em caso de
força maior;
IV – Participação da pessoa idosa nas atividades co-
munitárias, de caráter
interno e externo;
V – Observância dos direitos e garantias da pessoa 
idosa;
Artigo 5º. Constituem obrigações das Entidades de 
atendimento, conforme disposto no artigo 50 do Es-
tatuto do Idoso:
I – Celebrar contrato escrito de prestação de serviço 
com a pessoa idosa, especificando o tipo de atendi-
mento, as obrigações da Entidade e prestações de-
correntes do contrato, com os respectivos preços, se 
for o caso;
II – Observar os direitos e garantias da pessoa idosa;
III – Fornecer vestuário adequado se for pública, e 
alimentação suficiente;
IV – Oferecer instalações físicas em condições ade-
quadas de habitabilidade;
V – Oferecer atendimento personalizado;
VI – Diligenciar no sentido de preservação dos víncu-
los familiares;
VII – Oferecer acomodações apropriadas para recebi-
mento de visitas;
VIII – Proporcionar cuidados à saúde, conforme a ne-
cessidade da pessoa
idosa;
IX – Promover atividades físicas, psicoeducacionais, 
esportivas, de habilidades
cognitivas, culturais, de lazer e ocupacionais;
X – Propiciar assistência religiosa àqueles que deseja-
rem, de acordo com suas crenças;
XI – Propiciar atendimento médico;
XII – Oferecer alimentação adequada a cada caso clí-
nico;
XIII – Proceder ao estudo social e pessoal de cada 
caso;
XIV – Comunicar a autoridade competente de saúde 
toda ocorrência de pessoa idosa portadora de doenças 
infectocontagiosas;
XV – Providenciar ou solicitar que o Ministério Público 
requisite os documentos necessários ao exercício da 
cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;
XVI – Fornecer comprovante de depósito de bens mó-
veis que receberem das pessoas idosas;
XVII – Manter arquivo de anotações onde constem 
data e circunstâncias do atendimento, nome do idoso, 
responsável, parentes, endereços, cidade, relação de 
seus pertences, bem como o valor de contribuições, e 
suas alterações, se houver, e demais dados que possi-
bilitem sua identificação e a
individualização do atendimento;
XVIII – Comunicar ao Ministério Público, para as pro-
videncias cabíveis, a situação de abandono moral ou 
material por parte dos familiares;
XIX – Manter no quadro de pessoal, profissionais com 
formação específica.
Artigo 6º. Para solicitar o pedido de Registro e Ins-
crição de seus programas no Conselho Municipal do 
Idoso, a Entidade deverá encaminhar os seguintes 
documentos:
A) ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, SEM FINS 
LUCRATIVOS:
I – Requerimento de Registro fornecido pelo Conselho 
Municipal do Idoso, conforme Anexo I (Requerimento 
de Inscrição de Entidade) devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo Representante Legal da En-
tidade;
II – Cópia do alvará de funcionamento, devidamente 
atualizado, ou ainda, protocolo do mesmo;
III – Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, devidamente atu-
alizado;
IV – Alvará Sanitário, expedido pela Secretaria Muni-

cipal de Saúde do Município, devidamente atualizado;
V – Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestan-
do as condições das instalações oferecidas;
VI – Formulário de Registro que disponibiliza as in-
formações sobre a Entidade, fornecido pelo CMID, 
devidamente preenchido, datado e assinado pelo Re-
presentante Legal da Entidade, que deverá rubricar 
todas as folhas;
VII – Cópia do comprovante de Inscrição no Conselho 
Municipal de Assistência Social de Barbacena, 
VIII – Apresentação de modelo do contrato de presta-
ção de serviço com o idoso, de acordo com que precei-
tua o Estatuto do Idoso, em seu artigo 50, I;
IX – Plano de Trabalho anual, com os respectivos pro-
gramas de atendimento,
X – Cópia da Ata de Eleição e Posse da atual Diretoria, 
e qualificação da Diretoria devidamente registrada em 
Cartório;
XI – Cópia do Estatuto Social atualizado, devidamente 
registrado em Cartório;
XII – Relação dos atendidos com nome/RG/fonte de 
renda do idoso;
XIII – Declaração apresentada pela Entidade demons-
trando o percentual contratado com o idoso, para uti-
lização no custeio da Entidade;
XIV – Relatório de Atividades e Avaliação do exercício 
anterior, devidamente assinado pelo Técnico e pelo 
Representante Legal da Entidade.
B) ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS, COM FINS 
LUCRATIVOS:
I – Requerimento de Registro fornecido pelo Conselho 
Municipal do Idoso, conforme Anexo I (Requerimento 
de Inscrição de Entidade), devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo Representante Legal da En-
tidade;
II – Cópia do alvará de funcionamento, devidamente 
atualizado, ou ainda, protocolo do mesmo;
III – Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, devidamente atu-
alizado;
IV – Laudo da Vigilância Sanitária, expedido pela Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município, devidamen-
te atualizado;
V – Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestan-
do as condições das instalações oferecidas;
VI – Formulário de Registro que disponibiliza as infor-
mações sobre a Entidade,
fornecido pelo CMID, consoante o Anexo II (Formulá-
rio de Registro de Entidade), devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo Representante Legal da Enti-
dade, que deverá rubricar todas as folhas;
VII – Apresentação de modelo do contrato de pres-
tação de serviço com o idoso,em conformidade com 
o que preceitua o Estatuto do Idoso, em seu artigo 
50, I;
VIII – Plano de Trabalho anual, com os respectivos 
programas/serviços/projetos de atendimento
IX – Cópia da Ata de Eleição e Posse da atual Diretoria, 
e qualificação da Diretoria devidamente registrada em 
Cartório;
X – Cópia do Estatuto Social atualizado, devidamente 
registrado em Cartório;
XI – Relação dos atendidos com nome/RG/fonte de 
renda do idoso;
XII – Declaração da Entidade do percentual estabe-
lecido com o idoso para utilização no custeio da en-
tidade;
XIII – Relatório de Atividades e Avaliação do exercício 
anterior, devidamente assinado pelo Técnico e pelo 
Representante Legal da Entidade.
C) ENTIDADES GOVERNAMENTAIS (PROJETOS, PRO-
GRAMAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DAS POLÍ-
TICAS PÚBLICAS BÁSICAS DE ATENÇÃO AO IDOSO):
I – Requerimento de Registro fornecido pelo Conselho 
Municipal do Idoso,conforme Anexo I (Requerimento 
de Inscrição de Entidade), devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo Representante Legal da En-
tidade;
II – Laudo da Vigilância Sanitária, expedido pela Se-
cretaria Municipal de Saúde do Município, devidamen-
te atualizado;
III – Laudo/Vistoria do Corpo de Bombeiros, atestan-
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do as condições das instalações oferecidas;
IV – Plano de Trabalho anual, com os respectivos pro-
gramas de atendimento, conforme os Anexos III (For-
mulário de Inscrição de Programas) e IV (Orientações 
para elaboração de Plano de Trabalho);
V – Relatório de atividades e Avaliação do exercício 
anterior, conforme Anexo V (Relatório de Atividades), 
devidamente assinado pelo Técnico e pelo Represen-
tante Legal da Entidade;
Artigo 7º. Os pedidos de Registro e Inscrição deverão 
ser direcionados ao Conselho Municipal do Idoso, e 
apresentados diretamente na Secretaria do Conse-
lho Municipal do Idoso, situada na Coordenadoria de 
Apoio aos Conselhos Municipais – CAC, endereço: Pra-
ça Conde de Prados s/n – Centro Barbacena.
Parágrafo único – Não será recebida documentação in-
completa, em hipótese alguma, objetivando agilidade 
na análise, emissão de parecer e conclusão do pro-
cesso, para a concessão do Registro e Inscrição dos 
programas, conforme o que preceitua a Lei.
Artigo 8º. Os serviços prestados pela Secretaria do 
Conselho Municipal do Idoso e pelo próprio Conselho 
Municipal do Idoso são inteiramente gratuitos, não 
sendo necessária a contratação de terceiros para tra-
tar de assuntos de interesse da Entidade, bem como 
relativos ao processo de solicitação de Registro e Ins-
crição junto a esse órgão.
Artigo 9º. A Entidade Governamental ou Não Gover-

namental poderá solicitar vistas do processo, por meio 
de ofício dirigido ao Conselho Municipal do Idoso, que 
no prazo de 30 dias úteis enviará a resposta à reque-
rente.
Artigo 10º. Para a manutenção do Certificado, as En-
tidades Não Governamentais, com ou sem fins lucra-
tivos, e os projetos, programas e serviços Governa-
mentais, deverão cumprir as seguintes formalidades:
I – sempre que ocorrer qualquer alteração na progra-
mação, nas atividades, nos compromissos sociais da 
Entidade, bem como na razão social, endereço, tele-
fones, composição da Diretoria Executiva, Represen-
tante Legal da Entidade, ou ainda, de Proprietário, ou 
quaisquer outras alterações relevantes, essa deverá 
comunicar ao Conselho Municipal do Idoso, por meio 
de ofício, endereçado ao Presidente do órgão, imedia-
tamente após a alteração ocorrida;
II – Apresentar outras informações e/ou documentos, 
quando solicitados pelo Conselho Municipal do Idoso;
III – Atender criteriosamente, o estabelecido no artigo 
1º, parágrafo único, da presente Resolução .
Artigo 11º. O Conselho Municipal do Idoso efetuará 
visitas quando da solicitação de registro e regulares 
(sem aviso prévio) após a aprovação às Entidades 
Governamentais e Não Governamentais, e verificará a 
execução dos projetos, programas e serviços da área 
Governamental, o atendimento e a
atuação junto à pessoa idosa, conforme disposto no 

Estatuto do Idoso, nos moldes do Roteiro de Visita – 
Avaliação da Entidade,
Parágrafo Único – Caso o parecer da Comissão de Fis-
calização recomendar a readequação de itens avalia-
dos, a Entidade terá o prazo de 10 dias para apresen-
tar o Roteiro para Elaboração do Plano de Melhorias, e 
realizar as adequações nas datas previstas no referido 
plano com aval desse Conselho. Esgotado o prazo, a 
Comissão de Fiscalização fará a reavaliação do proces-
so e emitirá parecer conclusivo.
Artigo 12º. A realização da visita é condicionante para 
a emissão do parecer conclusivo na análise do pro-
cesso, sem a qual não será emitido o Certificado no 
Conselho Municipal do Idoso.
Artigo 13º. As visitas regulares acontecerão sempre 
que o Conselho Municipal do Idoso, por meio de sua 
comissão de fiscalização deliberar em suas reuniões 
ordinárias ou extraordinárias, ou sempre que receber 
alguma denúncia.
Artigo 14º. É vedada a destinação de recursos públi-
cos para auxílios ou subvenções às instituições priva-
das com fins lucrativos.
Artigo 15°. Está resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. Revogam -se dispositivos contrários. 

Michael Lemos de Castro Militão 
Presidente do Conselho Municipal do Idoso - CMID
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