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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

LEI MUNICIPAL
LEI Nº 5.075

“Dispõe sobre a destinação, o reaproveitamento e a disposição final ambientalmen-
te adequada de bens móveis no âmbito da administração pública municipal direta 
e indireta.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, 
em seu nome, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a destinação e o reaproveitamento, mediante trans-
ferência, cessão ou alienação; e a disposição final ambientalmente adequada, de 
bens móveis no âmbito da administração pública municipal direta e indireta.
Art. 2º No cumprimento ao disposto nesta Lei, aplicam-se os princípios e objetivos 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de 
agosto de 2010, em especial:
I - A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades hu-
manas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo 
de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustenta-
ção estimada do planeta;
II - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;
III - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
IV - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem eco-
nômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania; e
V - não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos 
e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, os bens inservíveis são classificados como:
I – Ocioso: bem móvel que se encontra em perfeitas condições de uso, mas não é 
aproveitado;
II – recuperável: bem móvel que não se encontra em condições de uso e cujo custo 
da recuperação seja de até cinquenta por cento do seu valor de mercado ou cuja 
análise de custo e benefício demonstre ser justificável a sua recuperação;
III – antieconômico: bem móvel cuja manutenção seja onerosa ou cujo rendimento 
seja precário, em virtude de uso prolongado, desgaste prematuro ou obsoletismo; 
ou
IV – irrecuperável: bem móvel que não pode ser utilizado para o fim a que se 
destina devido à perda de suas características ou em razão de ser o seu custo de 
recuperação mais de cinquenta por cento do seu valor de mercado ou de a análise 
do seu custo e benefício demonstrar ser injustificável a sua recuperação.
Art. 4º A destinação de bens móveis será realizada nas seguintes modalidades:
I – Transferência;
II – cessão; ou
III – alienação.   
§ 1º A destinação dos bens móveis servíveis e o reaproveitamento dos bens móveis 
inservíveis classificados como ociosos e recuperáveis, se darão na forma dos incisos 
I e II deste artigo, ou mediante reutilização dentro do mesmo órgão a que estive-
rem vinculados patrimonialmente.
§ 2º Os bens móveis inservíveis classificados como antieconômicos e irrecuperáveis, 
e aqueles cujo reaproveitamento seja considerado inconveniente ou inoportuno se-
rão alienados em conformidade com a legislação aplicável.
Art. 5º A transferência, modalidade de movimentação de caráter permanente, será 
realizada entre Secretarias e órgãos no âmbito da Administração Direta do Muni-
cípio; ou entre unidades organizacionais dentro das entidades da Administração 
Indireta.
Art. 6º A cessão, modalidade de movimentação de bens de caráter precário e por 
prazo determinado, poderá ser realizada entre a Administração Direta e entidades 
da Administração Indireta.
Parágrafo único. A cessão de bens não considerados inservíveis será admitida, ex-
cepcionalmente, mediante justificativa da autoridade competente.
Art. 7º A alienação, modalidade de destinação de caráter definitivo, será realizada 
em conformidade com o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e suas alterações 
posteriores, indispensável a avaliação prévia. 
§ 1º A doação prevista na alínea “a” do inciso II do caput do art. 17 da Lei nº 8.666, 
de 1993, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após ava-
liação da oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à escolha de 
outra forma de alienação, poderá ser feita em favor de organizações da sociedade 
civil, incluídas as organizações sociais a que se refere a Lei Federal nº 9.637, de 15 
de maio de 1998, e as organizações da sociedade civil de interesse público a que se 
refere a Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999.
§ 2º Excepcionalmente, mediante ato motivado da autoridade competente, os bens 
inservíveis classificados como ociosos ou recuperáveis poderão ser doados às enti-
dades de que trata o § 1º deste artigo, na forma nele prescrita.
§ 3º Observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, os equipamentos, peças e 
componentes de tecnologia da informação e comunicação classificados como ocio-
sos, recuperáveis, antieconômicos e irrecuperáveis poderão ser doados:

I - A organizações da sociedade civil de interesse público e a organizações da socie-
dade civil que participem de programas de inclusão digital do governo federal; ou   
II - a organizações da sociedade civil que comprovarem dedicação à promoção 
gratuita da educação e da inclusão digital.
§ 4º A alienação sob a forma de doação, nos termos dos §§ 1º, 2º e 3º deste 
artigo, será precedida de chamamento público aberto às entidades interessadas, 
para comprovação dos requisitos legais para ingresso, seleção e classificação das 
propostas apresentadas, vedada a doação às entidades que possuírem certidão 
positiva de débitos com o Município. 
§ 5º Verificada a impossibilidade da alienação do bem classificado como antieco-
nômico ou irrecuperável e daqueles cujo reaproveitamento seja considerado in-
conveniente ou inoportuno, a autoridade competente determinará sua descarga 
patrimonial, após a retirada das partes economicamente aproveitáveis porventura 
existentes, e sua disposição final ambientalmente adequada, nos termos da Lei nº 
12.305, de 2010.
Art. 8º Os alienatários e beneficiários da transferência se responsabilizarão pela 
destinação final ambientalmente adequada dos bens móveis inservíveis.
Art. 9º As classificações e avaliações de bens serão efetuadas por comissão espe-
cial, instituída pela autoridade competente e composta por três servidores do órgão 
ou da entidade, no mínimo.
Art. 10. Incumbe à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão e aos órgãos 
correspondentes das entidades da Administração Indireta:  
I – Proceder ao registro e controle patrimonial dos bens móveis e de suas respecti-
vas movimentações na forma estabelecida nesta Lei; 
II - expedir instruções complementares necessárias para a execução do disposto 
nesta Lei; e
III - estabelecer, por meio de sistema de tecnologia da informação, solução inte-
grada e centralizada para auxiliar na operacionalização das disposições desta Lei.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário.              

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 011/2021 – Autoria do Executivo)

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.883

“Revoga o inciso XVI do art. 3º do Decreto nº 8.854, de 04 de março de 2021, que 
“Institui o Comitê Municipal de Acompanhamento do Retorno Gradual e Seguro das 
Atividades Presenciais de Ensino e dá outras providências.”” 
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor; e na forma do art. 26, inciso I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o inciso XVI do art. 3º do Decreto nº 8.854 de 04 de março 
de 2021, incluído pelo Decreto nº 8.875, de 05 de abril de 2021.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 20 de abril de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Secretária: Eliza Maria Firmino

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
DESPORTO E CULTURA - SEDEC

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO nº 001 /2021

Re-estabelece normas para a oferta de Atividades Pedagógicas Remotas (não 
presenciais), aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Barbacena/MG, em de-
corrência da suspensão das aulas motivada pela pandemia do novo Coronavírus 
(COVID-19) no ano de 2021.
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA, no uso das 
atribuições de seu cargo, em conformidade com a legislação em vigor, em especial 
o disposto na Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020,
Considerando o decreto municipal nº 8.882 de 19 de abril de 2021. Considerando 
os termos da Nota de Esclarecimento e Orientações 01/2020 do Conselho Esta-

ERRATA
Nas Portarias nºs. 22.658, 22.659 e 22.660, publicadas no e-DOB - Diário Oficial do 
Município, do dia 19.04.2021, onde se lê “Barbacena, 19 de abril de 2021” leia-se 
“Barbacena, 16 de abril de 2021”.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

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

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

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

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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III - Evitar contato direto (abraços, apertos de mão, etc.); 
IV - Manter distância segura de no mínimo, 2 metros (fazer marcações no local onde 
serão entregues as atividades; preferencialmente ar livre ou área bem ventilada); 
V – Disponibilização de álcool 70% e sabonete no banheiro, para higienização das 
mãos; 
VI - Orientação para que os pais sejam breves e evitem o prolongamento de con-
versas, tendo em vista a segurança de todos; 
VII - Explicitação do horário e o dia da semana de repasse dos roteiros/planos de 
estudo, definido pela escola, para que os pais se organizem para buscá-los. 
Art. 5º - Cada servidor deverá disponibilizar para as APR sua respectiva carga horá-
ria funcional. No(s) dia(s) da semana e no horário de aula/trabalho dos professores, 
estes deverão estar disponíveis nos grupos de “Whatsapp” para atendimento a pais 
e/ou alunos em relação às suas dúvidas sobre as atividades propostas.
Art. 6º As atividades pedagógicas previstas nos roteiros/planos de estudo deverão 
ser planejadas objetivando o desenvolvimento do currículo Bianual 2020- 2021, 
considerando as competências da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e do 
Currículo Referência de Minas Gerais (CRMG) e os objetivos/habilidades de apren-
dizagem mais essenciais dos currículos. As escolas e professores deverão definir o 
planejamento 2021 incluindo os objetivos/habilidades de aprendizagem não con-
templados em 2020 e/ou que necessitam de serem retomados, bem como os ob-
jetivos e habilidades essenciais de aprendizagem da etapa/ano de escolaridade em 
curso em 2021. 
Parágrafo Único: Após a aplicação das avaliações diagnósticas do início do ano 
letivo, as escolas e professores deverão realizar nova análise do currículo bianual 
2020/2021, elaborado pelos professores, por etapa/ano de escolaridade, no final do 
ano letivo de 2020 e fazer as adequações necessárias. Estes currículos estão pre-
vistos no documento de Complementação da Proposta Político Pedagógica de cada 
escola, objetivando desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem remoto, 
mais adequado às necessidades demonstradas pelos alunos. 
§1º As atividades propostas pelos professores nos roteiros de estudo, deverão ser 
entregues pelos alunos no fim de cada semana para serem corrigidas pelos profes-
sores e para que seja comprovada a participação do estudante com preenchimento 
de formulário específico. A forma como as atividades serão enviadas será decidida 
pela equipe de cada escola, podendo ser por meio virtual (fotos via Whatsapp, 
e-mail e outros) ou físico (entrega das atividades impressas na escola).
§2º Os técnicos em educação auxiliarão os professores no planejamento das ati-
vidades e deverão apreciá-las e sugerirem ajustes necessários antes do repasse 
às famílias. Este acompanhamento do técnico em educação é necessário para a 
organização das aulas presenciais, quando retornarem. 
Art. 6º - Os roteiros/planos de estudo devem ser repassados para os alunos da Edu-
cação Infantil e do Ensino Fundamental I e II, contemplando todos os componentes 
curriculares. Portanto, os professores R2, devem, igualmente, planejar atividades 
pedagógicas para os alunos. 
Art. 7º - As avaliações durante o período de atividades pedagógicas remotas deve-
rão ter caráter formativo objetivando a qualidade do vínculo educacional ao longo 
da quarentena, e com insumo para a adoção de estratégias com foco nas lacunas 
pedagógicas do estudante no retorno das aulas presenciais. 
§1º – Para fins de registros legais do desempenho do aluno, as avaliações formati-
vas ocorrerão semestralmente, conforme calendário escolar de 2021. 
§2º – Os conteúdos de cada componente curricular que serão avaliados, tabela de 
conceitos, bem como prazo e formas de envio aos professores, pelos alunos ou seus 
responsáveis e formas a serem adotadas para a devolutiva dos resultados a alunos 
e seus familiares devem ser comunicados às famílias com antecedência. 
§3º - Os professores da Educação Infantil avaliarão o desenvolvimento dos alunos 
considerando a interação e o desempenho demonstrados no retorno das atividades 
propostas. 
§4º - O registro do desempenho dos alunos da Educação Infantil deverá ser feito 
em instrumento próprio, conforme orientações do Setor Pedagógico da Secretaria 
de Educação. 
§5º - É preciso que o processo de avaliação seja constante. O professor deve estar 
sempre atento e promovendo atividades que possibilitam a avaliação do aluno e o 
seu desenvolvimento. Essa avaliação pode ocorrer por meio da observação perma-
nente do professor. Esse deve estar sempre atento e anotando todo o desenvolvi-
mento do aluno, dessa forma será capaz de avaliar as suas atitudes, a sua partici-
pação, o seu interesse, a sua comunicação oral e escrita, o seu desenvolvimento em 
todas as áreas de formação integral. 
Art. 9º - Para os alunos da Educação Infantil deverão ser propostas atividades 
lúdicas e estimulativas. É imprescindível, a proposição de sequências didáticas ali-
nhadas aos diferentes campos de experiências do Currículo Referência de Minas 
Gerais, envolvendo uma diversidade de atividades. 
§1º Para as crianças da creche (0 a 3 anos), podem ser propostas: 
I - leitura de textos pelos pais, 
II - brincadeiras, 
III - jogos, 
IV - músicas de criança, dentre outras. 
§2º Para as crianças da pré-escola (4 e 5 anos), as orientações devem indicar, da 
mesma forma, atividades de estímulo, como: 

dual de Educação - CEE, de 26 de março de 2020, que esclarece e orienta para 
a reorganização das atividades escolares do Sistema Estadual de Ensino de Minas 
Gerais, devido à pandemia COVID-19; Considerando a Resolução CEE nº 474 de 
08 de maio de 2020, que dispõe sobre a reorganização das atividades escolares do 
Sistema Estadual de Ensino de Minas Gerais, devido à pandemia COVID – 19, e dá 
outras providências. Considerando a Orientação ASIE nº 02/2020 de 21 de agosto 
de 2020, que estabelece diretrizes para operacionalização da Resolução CEE nº 474 
de 08 de maio de 2020 pelas escolas do Sistema de Ensino de Minas Gerais. Consi-
derando o Parecer nº 05/2020 do Conselho Nacional de Educação, de 01 de junho 
de 2020, que trata da Reorganização do Calendário Escolar e da possibilidade de 
cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária 
mínima anual, em razão da Pandemia da COVID 19. 2 Considerando o Parecer nº 
09/2020 do Conselho Nacional de Educação, de 08 de junho de 2020, que faz um 
Reexame do Parecer CNE/CP nº 05/2020, que tratou da Reorganização do Calendá-
rio Escolar e da possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da COVID 19. 
Considerando a Portaria nº 544 de 16 de junho de 2020, que dispõe sobre a substi-
tuição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a situação 
de pandemia do novo coronavírus – COVID-19, e revoga as Portarias MEC nº 343, 
de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de março de 2020, e nº 473, de 12 de maio 
de 2020. Considerando o Parecer nº 11/2020, do Conselho Nacional de Educação, 
de 07 de julho de 2020, que apresenta orientações Educacionais para a Realização 
de Aulas e Atividades Pedagógicas Presenciais e Não Presenciais no Contexto da 
Pandemia. Considerando a Lei nº 14040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece 
normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calami-
dade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020; e 
altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009. Considerando o Parecer nº 15/2020, 
do Conselho Nacional de Educação, de 06 de outubro de 2020, que dispõe sobre 
Diretrizes Nacionais para a implementação dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 
de agosto de 2020, que estabelece normas educacionais excepcionais a serem ado-
tadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo 
nº 6, de 20 de março de 2020. Considerando o Parecer nº 19/2020, do Conselho 
Nacional de Educação, de 10/12/2020, que Reexamina o Parecer CNE/CP nº 15, de 
6 de outubro de 2020, que tratou das Diretrizes Nacionais para a implementação 
dos dispositivos da Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, que estabelece nor-
mas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. Consi-
derando os termos dos Decretos Municipais n. 8.616, 8.617 e 8.620/2020, relativa-
mente à declaração de Situação de Emergência em Saúde Pública no Município de 
Barbacena. Considerando a suspensão das atividades de Educação Escolar Básica 
da Rede Municipal de Ensino em consequência da pandemia COVID-19;
Art. 1º - Normatizar, no âmbito das Escolas da Rede Municipal de Ensino de Barba-
cena, a oferta de Regime Especial de Atividades Pedagógicas Remotas (não presen-
ciais), objetivando o estreitamento de vínculo entre os educadores e os alunos das 
escolas da rede municipal e a minimização dos prejuízos pedagógicos já alcançados, 
durante o período de emergência e de implementação das medidas de prevenção 
ao contágio e enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória 
causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), no ano de 2021. 
Art. 2º - Ficam instituídas as APR – Atividades Pedagógicas remotas para a Educa-
ção Infantil e Ensino Fundamental, enquanto perdurar a pandemia da COVID-19; 
tendo por objeto a organização dos roteiros e planos de estudos semanais e dire-
trizes para oferta de atividades remotas (não presenciais) na Rede Municipal de 
Ensino.
Art. 3º - Para o desenvolvimento das atividades pedagógicas não presenciais, os 
professores das Escolas Municipais deverão ofertar aos estudantes, roteiros/planos 
de estudos semanais, de forma remota, através do aplicativo Whatsapp. 
§ 1º- Deverão ser criados grupos de Whatsapp para cada turma das escolas, sendo 
os administradores destes grupos, os professores das respectivas turmas, o(s) téc-
nico(s) em educação e o (a) diretor(a) de cada escola. 
§ 2º- As regras de funcionamento dos grupos de Whatsapp deverão ser definidas 
pelas equipes de cada escola, observando alguns aspectos importantes para o uso 
eficiente da ferramenta, que devem ser compartilhados com alunos e famílias, a 
saber:
I - o objetivo do grupo, 
II - quem irá participar, 
III - o que deve ser postado, somente o que for a respeito das atividades, 
IV- os dias da semana e o horário de aula/trabalho dos professores, em que pais 
e/ou alunos poderão tirar dúvidas a respeito das atividades propostas.Cada servi-
dor deverá disponibilizar para as atividades remotas sua respectiva carga horária 
funcional. 
V - a definição do dia da semana em que as atividades serão repassadas. 
Art. 4º Na impossibilidade de o aluno ter acesso aos roteiros/planos de estudo, de 
forma remota, a escola fará a entrega do material, presencialmente. Neste caso, 
escolas e pais de alunos, deverão seguir todas as orientações recomendadas pelo 
Ministério da Saúde, relacionadas à Pandemia do Coronavírus, sendo: 
I - Horários específicos para turmas, anos de escolaridade ou segmentos; 
II - Uso de máscara por todos no local; 
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I - leitura de textos pelos pais, 
II - desenhos, 
III - brincadeiras, 
IV - jogos, 
V - músicas de criança, 
VI - filmes e programas infantis pela TV, 
VII - algumas atividades em meios digitais quando possível, dentre outras. 
Art. 10 - Para os alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, sugere-se que 
as atividades estejam alinhadas ao Currículo Referência de Minas Gerais e sejam 
organizadas de forma a manter uma conexão acadêmica com a escola, de forma 
estimuladora. Podem ser sugeridas as atividades: 
I – lista de atividades e exercícios, 
II - sequências didáticas, 
III - trilhas de aprendizagem por fluxo de complexidade relacionadas às habilidades 
e aos objetos de aprendizagem; 
IV - sugestões para que os pais realizem leituras com ou para seus filhos; 
V - utilização de horários de TV aberta para levar programas educativos compatíveis 
com as crianças desta idade e orientar os pais para o que elas possam assistir; 
VI - elaboração de materiais impressos compatíveis com a idade da criança para 
realização de atividades (leitura, desenhos, pintura, recorte, dobradura, colagem, 
entre outros); 
VII - distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio links, de acordo 
com a possibilidade de acesso das famílias, seguidos de atividades a serem realiza-
das com a supervisão dos pais; 
VIII - estudos dirigidos com supervisão dos pais, 
IX - exercícios e dever de casa de acordo com os materiais didáticos utilizados pela 
escola, dentre outras. 
Art. 11 - Para os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, sugere-se que 
as atividades estejam alinhadas ao Currículo Referência de Minas Gerais e sejam 
organizadas de forma a manter uma conexão acadêmica com a escola, de forma 
estimuladora e nunca tediosa. Podendo ser sugeridas atividades como: 
I - sequências didáticas construídas em consonância com as habilidades e compe-
tências preconizadas por cada área de conhecimento no Currículo Referência de 
Minas Gerais; 
II - verificar a possibilidade de se utilizar horários de TV aberta para levar progra-
mas educativos compatíveis para adolescentes e jovens; 
III - distribuição de vídeos educativos (de curta duração) por meio de links, obser-
vadas as condições de acesso das famílias, seguidos de atividades a serem realiza-
das com a supervisão dos pais. 
Art. 12 - O Atendimento Educacional será gratuito, mobilizado e orientado por pro-
fessores regentes especializados, com articulação entre as famílias para realização 
das atividades. 
§1º - Os professores do Atendimento Educacional Especializado deverão adequar 
materiais, prover orientações aos alunos e famílias, dando suporte às escolas na 
elaboração de planos de estudo, de acordo com as singularidades de cada aluno. 
Art. 13 - O conjunto de atividades remotas (não presenciais) implementadas no ano 
de 2021, a partir de 22 de fevereiro de 2021, aos alunos de todos os segmentos 
educacionais da rede municipal de ensino de Barbacena, devidamente registradas 
em documento regulamentador próprio, serão utilizadas para cumprimento da car-
ga horária mínima de 800 horas letivas exigidas por lei, enquanto durar a situação 
de emergência de saúde pública. 
Art. 14 – Para a comprovação das atividades propostas aos alunos e da carga 
horária cumprida pelo aluno nas aulas remotas, os professores devem preencher, 
respectivamente, os formulários: REGISTRO DAS ATIVIDADES DO ROTEIRO DE 
ESTUDOS SEMANAL E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA – PERÍODO DA PAN-
DEMIA COVID 19 e REGISTRO SEMANAL DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS NÃO 
PRESENCIAIS E CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA DO ALUNO. (RARES) 
§ 1º - No quinto (5º) dia útil de cada mês, os professores da Educação Infantil e 
Ensino Fundamental devem enviar para o e-mail da escola onde atua os formulá-
rios de Registro das Atividades do Roteiro de Estudos Semanal e Cumprimento da 
Carga Horária – Período da Pandemia COVID-19 e Registro Semanal das Atividades 
Pedagógicas Não Presenciais e Cumprimento da Carga Horária do Aluno assinados 
por eles. 
§2º - Os formulários, após conferência feita pelos técnicos em educação ou pelo 
diretor, deverão ser validados por ambos e arquivados na escola. 
Art. 15 – O Adendo Regimental e o Documento de Complementação da Proposta 
Político Pedagógica, elaborado pelos profissionais da Educação de cada escola, re-
gulamentam diretrizes legais e pedagógicas a serem observadas no desenvolvimen-
to do processo de ensino e aprendizagem remoto da Rede Municipal de Ensino de 
Barbacena/MG, durante a Pandemia da COVID – 19. 

Barbacena, 19 de abril de 2021.
Eliza Maria Firmino

Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura
(Republicado por incorreção)

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Locação de Bem Imóvel nº 
061/2020. Locatário: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, atra-
vés da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Saúde, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob 
o nº 14.675.553/0001-59. Locador: SINDICATO RURAL DE BARBACENA, entidade 
sindical de primeiro grau, inscrito no CNPJ nº 17.715.095/0001-22. Processo Licita-
tório nº 087/2020 - Inexigibilidade Licitatória nº 002/2020. Nos termos do art. 67 
da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão 
e fiscalização serão realizadas pela servidora Tatiana Filardi de Campos, Diretora 
de Administração da SEPLAN, em substituição ao servidor Pablo HerthelCandian, 
conforme consta no Memorando nº 0114/2021 - SEPLAN, datado de 20/04/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 004/2021. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscri-
to no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: A VIEIRA SERVIÇOS - ME, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 09.181.312/0001-13. Processo Licitatório nº 
005/2020 - Pregão Eletrônico nº 030/2020. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 
e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização 
serão realizadas pela servidora Poliana Izabel Dias da Fonseca, em substituição ao 
servidor Bruno dos Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 191/2021 - GAB/
SESAP, datado de 13/04/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 005/2021. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: GRÁFICA TRIÂNGULO LTDA - 
EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 05.961.368/0001-30. Processo Licitatório nº 
005/2020 - Pregão Eletrônico nº 030/2020. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 
e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização 
serão realizadas pela servidora Poliana Izabel Dias da Fonseca, em substituição ao 
servidor Bruno dos Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 191/2021 - GAB/
SESAP, datado de 13/04/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 006/2021. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscri-
to no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: RB COMUNICAÇÃO VISUAL 
EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 27.232.288/0001-86. Processo 
Licitatório nº 005/2020 - Pregão Eletrônico nº 030/2020. Nos termos do art. 67 
da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão 
e fiscalização serão realizadas pela servidora Poliana Izabel Dias da Fonseca, em 
substituição ao servidor Bruno dos Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 
191/2021 - GAB/SESAP, datado de 13/04/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Fornecimento nº 007/2021. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Se-
cretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: SUPER GRÁFICA CARVALHO 
BARBACENA LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 03.572.783/0001-76. 
Processo Licitatório nº 005/2020 - Pregão Eletrônico nº 030/2020. Nos termos do 
art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a 
gestão e fiscalização serão realizadas pela servidora Poliana Izabel Dias da Fonseca, 
em substituição ao servidor Bruno dos Santos Silva, conforme consta no Ofício nº. 
191/2021 - GAB/SESAP, datado de 13/04/2021.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 115/2020 – PE Nº 057/2020. 
Objeto: Aquisição de ambulância tipo A, 0 km, para primeiro emplacamento, para 
transporte de pacientes entre unidades hospitalares/clínicas/unidades básicas de 
saúde dentro da rede de atenção básica do município. Licitante vencedor: SAFIRA 
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 50.238.039/0001-10, lote úni-
co: R$95.000,00. Homologação: 16/04/2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento 
– Prefeito Municipal.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO 006/2018. Par-
tes: Município de Barbacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através do da Secretaria 
Municipal de Assistência Social - SEMAS e a Associação São Miguel Arcanjo  - CNPJ.: 
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Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

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

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
MOBILIDADE URBANA - SETRAM

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 

N.º 021/2021
A da Prefeitura Municipal de Barbacena e Autoridade de Trânsito  deste Município, 
com fulcro no artigo 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 
619/2016 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, considerando que a Em-
presa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autu-
ação por Infração de Trânsito  por não ter localizado os proprietários dos veículos, 
ou porque não comprovou a entrega das Notificações de Autuação por Infração de 
Trânsito aos destinatários, proprietários dos veículos abaixo relacionados, notifica
-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-
lhes, caso queiram, o prazo de trinta dias  contados desta publicação, para interpo-
rem Defesa junto à Autoridade Municipal de Trânsito de Barbacena. 

Nro. AIT Placa Data Hora Local da Infração Cód Infração / 
Desdobramento 

E100235697 LNT2321 01/04/2021 07:56:17 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234840 LPB2026 25/03/2021 21:52:34 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7471 / 0 

E100234850 HFC4507 25/03/2021 15:06:19 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235422 PUW9C58 29/03/2021 06:51:02 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235213 PXJ1778 28/03/2021 17:00:08 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234730 OQK3F10 25/03/2021 10:43:17 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234620 GRG4171 21/03/2021 14:21:07 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235532 KQB4C91 30/03/2021 19:15:17 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100236181 HKR3496 04/04/2021 21:21:51 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235477 HES2033 30/03/2021 14:53:48 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235642 PYN6415 31/03/2021 10:05:03 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236159 GRG3670 04/04/2021 06:05:08 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235026 HKV1896 27/03/2021 16:14:22 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235136 KDF6821 27/03/2021 13:34:55 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235950 OPD9529 05/04/2021 07:48:53 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100236093 FWF1704 03/04/2021 14:03:56 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235675 HGG1174 01/04/2021 11:52:48 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235807 JIG4H35 02/04/2021 10:45:36 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235114 OPV0593 26/03/2021 19:58:02 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 6050 / 3 

E100235610 QUV0307 31/03/2021 22:15:13 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100236115 PWD9977 02/04/2021 13:00:03 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235576 RFY6J08 30/03/2021 14:15:50 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 6050 / 3 

E100235334 HJL2200 28/03/2021 17:00:19 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234652 OLP3A97 22/03/2021 11:55:21 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234520 PZY6722 19/03/2021 06:45:08 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236027 PYX1G32 03/04/2021 14:40:51 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235818 GSF4634 02/04/2021 12:20:46 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234608 HGZ8895 21/03/2021 17:52:53 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235940 QQC0941 04/04/2021 19:56:51 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235796 GSZ7851 02/04/2021 17:40:37 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235983 EFC7072 05/04/2021 22:42:03 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04597277 HGF2645 06/04/2021 11:31:51 RUA MONSENHOR SILVESTRE DE CASTRO, 25  5738 / 0 

E100235246 PVN7519 28/03/2021 06:34:23 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235752 RFX4J82 02/04/2021 07:16:24 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

AG04598918 OLT0928 30/03/2021 10:41:59 RUA SILVA JARDIM, 171  7366 / 2 

E100235004 PZS1A50 26/03/2021 11:38:17 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235466 OQI9455 29/03/2021 13:14:12 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235741 OXA7552 01/04/2021 09:33:09 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 6050 / 3 

E100235499 GVU3018 30/03/2021 09:47:46 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100236005 HIX9E56 03/04/2021 14:06:31 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235840 KPM7A64 04/04/2021 10:44:58 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234498 PPH2J01 19/03/2021 08:19:09 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235939 KPS4619 04/04/2021 14:55:11 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234817 PUJ0945 25/03/2021 15:27:02 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234740 HIC8693 25/03/2021 12:12:15 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100236137 KVT5028 04/04/2021 14:26:35 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234685 GTP9000 24/03/2021 16:08:18 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235774 GSZ8734 02/04/2021 08:31:15 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234619 QNP1036 21/03/2021 21:09:37 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100236170 HNT0486 04/04/2021 17:57:27 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234510 PUM9773 19/03/2021 03:42:47 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235158 GSZ8775 27/03/2021 12:27:49 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

AG04596196 HBJ1847 06/04/2021 17:03:07 RUA DOUTOR JOAQUIM DUTRA, 57  5541 / 4 

E100234729 PXI1623 25/03/2021 07:40:30 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235719 GKS9116 01/04/2021 16:17:49 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235609 GKZ2535 31/03/2021 11:48:43 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235664 OPR9043 01/04/2021 06:02:04 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100234938 HLO3354 26/03/2021 15:36:34 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04596191 OQL5F94 06/04/2021 11:59:59 PRACA PRESIDENTE ANTONIO CARLOS, 15  5819 / 1 

E100235224 OPL3807 28/03/2021 17:41:59 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100234630 QQV5471 22/03/2021 09:13:46 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

AG04598684 QOM3239 06/04/2021 15:36:09 PRACA ANDRADAS, SEM NUME  5550 / 0 

E100235345 LTK4418 28/03/2021 00:28:45 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235598 GNJ4310 31/03/2021 16:05:10 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235356 PVW2619 28/03/2021 13:24:25 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100236236 QPJ8820 05/04/2021 16:04:36 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235103 HOB5045 26/03/2021 12:15:14 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235092 OPN3359 26/03/2021 08:14:56 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235059 GVI0B80 27/03/2021 11:57:23 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 7455 / 0 

E100235367 GSJ4066 28/03/2021 14:34:35 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100236126 QPN2I98 02/04/2021 12:35:07 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235301 OLS6717 28/03/2021 13:02:50 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

AG04598786 HOK9441 05/04/2021 08:50:56 RUA 13 DE MAIO, 253  5185 / 1 

E100234795 PXT1208 25/03/2021 22:32:49 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100236148 PXT1208 04/04/2021 02:37:36 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235125 RFP4C90 27/03/2021 10:41:00 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100236082 QNR5648 03/04/2021 11:01:15 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 6050 / 3 

E100234531 GRG1040 20/03/2021 17:37:46 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235170 QXE8240 28/03/2021 07:52:13 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100236071 HIO6699 03/04/2021 16:07:46 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234894 OPU1900 26/03/2021 15:14:14 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100234641 HGL2810 22/03/2021 11:59:25 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234916 HHB2732 26/03/2021 15:01:17 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04596197 GKZ5745 06/04/2021 16:30:09 RUA HORACIO CAMPOS BELO, 25  5525 / 0 

E100234971 KZO2714 26/03/2021 08:24:42 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236049 HBJ1578 03/04/2021 17:13:08 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235587 LMT0103 31/03/2021 14:03:14 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234949 GRG1336 26/03/2021 17:01:27 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235411 GSB6A01 29/03/2021 21:57:21 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235873 HNB2059 04/04/2021 12:11:41 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234575 GRG1614 21/03/2021 08:22:15 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235720 HDH6300 01/04/2021 06:07:11 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235708 PVJ3E21 01/04/2021 14:05:40 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235048 GRX4959 27/03/2021 06:59:09 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235070 HAV6614 27/03/2021 12:05:54 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235323 OMG9251 28/03/2021 14:51:03 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234905 GKS4784 26/03/2021 13:15:39 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235060 PVC3240 27/03/2021 07:09:37 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235917 GRG6010 04/04/2021 12:35:12 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234861 GVW7955 25/03/2021 19:09:03 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235290 PXO0659 28/03/2021 12:16:15 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234663 IIU5588 24/03/2021 12:44:55 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235378 RMN7A99 29/03/2021 06:15:25 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100234542 HFH8488 20/03/2021 10:21:03 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235565 HFT4318 30/03/2021 06:23:02 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234674 OXA0133 24/03/2021 14:35:07 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234960 PUZ0677 26/03/2021 07:54:24 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234806 PPZ0994 25/03/2021 13:39:20 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235686 EAA8219 01/04/2021 13:21:56 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235851 HNK6984 04/04/2021 11:48:55 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235202 KYY3C90 28/03/2021 13:50:55 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235488 PVK7000 30/03/2021 09:27:05 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235147 QXU7H54 27/03/2021 00:52:54 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7463 / 0 

E100234696 QUA1948 24/03/2021 09:30:29 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235015 QUV5427 26/03/2021 08:35:52 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

AG04593857 RME9J60 05/04/2021 19:22:58 RUA TOMAZ GONZAGA, 466  5967 / 0 

E100235895 RME9B28 04/04/2021 13:57:22 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234762 PZE7C93 25/03/2021 09:43:18 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234509 HOJ0055 19/03/2021 13:01:21 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

00.961.304/0001-15. Objeto: O presente instrumento tem por objeto Prorrogar o 
prazo de vigência constante na “Cláusula Quartoze – Do Prazo de Vigência”; Ade-
quar a forma de pagamento do Subitem 5.1.1 e Atualizar a rubrica orçamentária 
prevista no Item 5.2 da “Cláusula Quinta – Do Valor e dos Recursos Orçamentários 
e Financeiros”, bem como Alterar o gestor/fiscal previsto no Item 8.1 da “Cláusula 
Oitava – Da Nomeação do Gestor”, todas do ajuste originário (fls. 57/61v). Vigên-
cia: 12 (doze) meses a contar do dia 06/04/2021. Data de assinatura: 05 de abril 
de 2021. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nasci-
mento, Prefeito Municipal, e Daniel Martins de Mello Neto, Secretário Municipal de 
Assistência Social e pela Associação São Miguel Arcanjo, Marco Bertoli.
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E100234927 HLO0380 26/03/2021 15:28:17 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235631 HCJ2C80 31/03/2021 09:09:06 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

AG04598850 RMF9D90 06/04/2021 17:07:50 RUA CORONEL TEOFILO, SEM NUME  5541 / 1 

E100234993 GZU4J11 26/03/2021 11:37:54 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235455 OQJ3881 29/03/2021 13:13:29 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7463 / 0 

E100236038 HNV5431 03/04/2021 14:27:18 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235280 NGK5968 28/03/2021 08:07:01 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235928 DHG9I71 04/04/2021 16:14:32 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234872 LMI4I74 25/03/2021 15:20:22 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 6050 / 3 

E100234828 RFP7J57 25/03/2021 15:51:57 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236225 GYL7518 05/04/2021 16:04:35 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04598685 QNN5297 06/04/2021 15:54:24 PRACA ANDRADAS, SEM NUME  7633 / 1 

E100235862 HNL6354 04/04/2021 11:49:13 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

AG04596198 OWP9106 06/04/2021 17:12:10 RUA CORONEL TEOFILO, 332  5550 / 0 

E100235829 HFT7925 02/04/2021 12:53:05 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236214 OWY5119 05/04/2021 10:28:47 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235312 OWY5119 28/03/2021 13:13:50 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

AG04598785 PVI4400 05/04/2021 08:18:06 RUA 13 DE MAIO, 253  5185 / 1 

E100234553 HEX8698 21/03/2021 15:37:51 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100234597 HEX8698 21/03/2021 15:39:59 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235830 PWH6767 02/04/2021 11:41:16 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235653 QOL2042 31/03/2021 21:51:48 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235390 HJH0445 29/03/2021 10:53:08 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04598067 PWF6107 06/04/2021 11:03:08 RUA 13 DE MAIO, SEM NUME  5185 / 1 

E100234883 HAB6778 26/03/2021 06:33:39 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235543 GMZ4510 30/03/2021 04:41:39 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234718 RFV3B31 24/03/2021 15:20:26 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235884 RMG9E78 04/04/2021 12:18:10 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234982 RFS1H63 26/03/2021 11:37:37 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235444 RFH9B87 29/03/2021 08:21:55 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235961 OFW9080 05/04/2021 09:20:20 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235730 QNC5620 01/04/2021 09:47:09 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234784 GRG4032 25/03/2021 16:06:34 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235081 PDT9A00 27/03/2021 14:59:55 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7463 / 0 

AG04598784 OQX8581 05/04/2021 08:16:19 RUA 13 DE MAIO, 253  5185 / 1 

E100236203 GYV2086 04/04/2021 14:26:20 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7463 / 0 

E100236060 CKY7731 03/04/2021 13:29:08 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234773 HHL0451 25/03/2021 10:08:11 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235620 LNK2175 31/03/2021 17:15:06 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 5673 / 2 

E100235994 OQO7394 05/04/2021 07:15:44 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235037 PWO2405 27/03/2021 06:28:37 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100234839 PUL9764 25/03/2021 16:47:57 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

AG04596195 PYE9469 06/04/2021 15:58:00 RUA ANTONIO ARMOND, SEM NUME  5541 / 1 

E100235400 HFK2981 29/03/2021 12:32:40 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235785 AOY6538 02/04/2021 10:23:29 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100236192 GPM6003 04/04/2021 06:21:30 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100234586 QOJ8370 21/03/2021 15:10:56 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235169 HGG4738 28/03/2021 06:14:32 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234707 PYR6J44 24/03/2021 11:23:46 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235510 HIZ7H11 30/03/2021 13:04:26 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235279 HGP1986 28/03/2021 13:03:28 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235389 JEL2400 29/03/2021 14:03:51 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235257 GKS4594 28/03/2021 11:19:54 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04598120 KXK6879 05/04/2021 14:08:41 RUA ANTONIO CARMILO SOUZA, 67  5460 / 0 

E100235268 KOZ6199 28/03/2021 11:32:17 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100236050 KYK1060 03/04/2021 13:21:50 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235521 KOL7283 30/03/2021 14:47:54 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04599027 KON3B99 05/04/2021 07:36:55 RUA BARONESA MARIA ROSA, SEM NUME  5185 / 1 

AG04595873 FHJ5831 05/04/2021 13:30:45 RUA 13 DE MAIO, 253  7366 / 2 

E100236160 OQB4849 04/04/2021 16:04:12 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234564 GUO5641 21/03/2021 00:08:30 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

AG04595872 OPA3A51 05/04/2021 14:50:22 RUA 13 DE MAIO, 253  7366 / 2 

E100235433 NGV4830 29/03/2021 07:07:24 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100235180 LTE8A45 28/03/2021 11:21:46 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235235 KZK2058 28/03/2021 02:35:21 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235500 CKC4A99 30/03/2021 10:31:16 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235554 BDB9G13 30/03/2021 06:04:38 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236104 RFL6C76 03/04/2021 16:10:43 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX2 7455 / 0 

E100235763 RFU3C88 02/04/2021 10:04:16 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100235972 HNO7809 05/04/2021 17:17:11 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100235906 HBD5385 04/04/2021 00:03:04 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX2 6050 / 3 

E100234950 IOF1740 26/03/2021 07:48:11 Av Governador Bias Fortes oposto N260 SBC FX1 7455 / 0 

E100236016 HLL2298 03/04/2021 17:17:09 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

E100234751 FCR5255 25/03/2021 12:43:33 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 6050 / 3 

E100235191 RFJ0G56 28/03/2021 13:15:51 Av Gov Bias Fortes defronte N806 SCB FX1 7455 / 0 

 

NOTIFICAÇÕES
NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO

Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16 
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notifica-
dos, que por força de Acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes  
autos foram cancelados e seus registros arquivados.

AIT PLACA DATA DA INFRAÇÃO PROTOCOLO/DEFESA

AG04595648 PZJ9060 20/11/2020 4456-3 2021

AG04596892 PVD0479 23/11/2020 4459-8 2021

AG04598548 QXL7137 28/01/2021 4437-8 2021

AG04593960 PZA3614 10/12/2020 4463-0 2021

Barbacena, 20 de Abril de 2021
ODILON GROSSI COUTO

Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE CONVERSÃO DE 
PENALIDADE DE MULTA EM PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA

Em face ao recebimento das solicitações de conversão de penalidade de multa em 
penalidade de advertência, com fulcro na Resolução 619/16 do CONTRAN, em seu 
Art. 10º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, que por força de 
acolhimento, os seguintes  autos foram convertidos em penalidades de advertência.

AIT PLACA DATA DA INFRAÇÃO PROTOCOLO

AG04598614 PWP5561 08/02/2021 39-0 2021

AG04594159 PWH7202 08/02/2021 40-8 2021

E100229174 HKO4G13 29/01/2021 41-6 2021

E100225555 PXR6349 24/12/2020 42-4 2021

Barbacena, 20 de Abril de 2021
ODILON GROSSI COUTO

Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16 
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, 
que por força de não acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes  
autos foram convertidos em penalidade.

AIT PLACA DATA DA INFRAÇÃO PROTOCOLO/DEFESA

AG04594153 PWA8828 10/12/2020 4512-5 2021

AG04597804 PZD9057 23/11/2020 4455-5 2021

AG04597463 HFV9472 27/11/2020 4462-2 2021

AG04594969 HHK0328 30/11/2020 4467-3 2021

AG04595979 PZT4106 11/02/2021 4473-2 2021

E100228602 GKS6394 23/01/2021 4474-0 2021

AG04598535 PXF0877 25/01/2021 4431-9 2021

AG04594676 PVN4541 08/01/2021 4448-8 2021

AG04598527 HBS7846 22/01/2021 4429-2 2021

E100226810 NYE0906 07/01/2021 4430-0 2021

E100226050 GTW2034 29/12/2020 4460-6 2021

E100226138 GTW2034 30/12/2020 4461-4 2021

E100223047 PPL4220 20/11/2020 4432-7 2021

E100225280 QOO0134 16/12/2020 4433-5 2021

AG04597754 GPH6335 11/02/2021 4468-1 2021

AG04595995 QOE3832 26/02/2021 4507-4 2021

AG04597831 GAP8G41 15/02/2021 4475-9 2021

AG04598044 OLT5081 01/03/2021 4491-0 2021

AG04595989 HAV3134 23/02/2021 4493-6 2021

AG04598432 HAV3134 22/02/2021 4494-4 2021

AG04598410 ETI0839 20/01/2021 4436-0 2021

AG04595667 OWN2963 17/12/2020 4496-0 2021

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

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

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

inum et factum nox norunte riocam nos iam iam, tatis Ad C. etis hum inte post C. 
Vatient icatque nocte ne fachus, clesultorei paturissil vivast aus fur. Dium perfin 
Etride comne consulto nulvis ignonve rectam, mo is faucomnon hillartem terio, 
Catuderbis.
Robsendam nos ipio, coenatressin nondierurs con verfiri sus opulvidi cons reistru 
muraede essis; ita, quo co pere audes Ad consunt, nonvocris ex ne nit L. At esid 
coendeporae in sede aceperi bustemque num ete rent venator bituro ela vestra in 
scerris cre furs patifec talabem facchum comnesidiem teatus etiu vit; hos adhuidit, 
que cut aus, actua iam audena, conductu menatuit? P. Omprevideri publibem re, Ti. 
Verioctus et red Cupiocae neque inarit; nit, ertesente poentia? Bis, Ti. Utem vasta 
vius horum in Ita, quid atus sidemorum ia que condemque nos aus audacena, non-
sume natqua tessed rei clabeme facturnis. Iceri incum igilii ia? quodit gratra vis, pos 
se nos publissulos, consus audeor la Satiam inte patuam, unc fauciem hilicae itrit
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Barbacena, 20 de Abril de 2021
ODILON GROSSI COUTO

Autoridade Municipal de Trânsito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIAS
O DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de seu cargo, em conformidade 
com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal nº 5.019, de 18 
de dezembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 136/2021 - TORNAR sem efeito as Portarias n° 079/2021, 085/2021, 
087/2021, 104/2021 e 123/2021, de 16 de abril de 2021, publicadas em 16 de 
abril de 2021 no Diário Oficial do Município. Barbacena, 20 de abril de 2021. Daniel 
Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.

PORTARIA Nº. 137/2021 - DESIGNAR o servidor Adriano José Martins, matrícula 
840, para exercer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção I na Diretoria de 
Água e Saneamento do Serviço de Água e Saneamento - SAS, com efeito retroativo 
a 16.04.2021. Barbacena, 20 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL 
DO SAS.

ATA
ATA DE APURAÇÃO ELEIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDEN-
TES - CIPA - GESTÃO 2021/2023 - Aos dezesseis dias do mês de abril, às 14 horas, 
na sede do SAS, reuniram-se na sala de reuniões do SAS os membros da Comissão 
Eleitoral: Isabel Cristina Pacheco Puiati, representante da Diretoria Administrativa 
e Engenheira de Segurança do Trabalho-Prefeitura Municipal de Barbacena, Aluísio 
Vieira Filho, Técnico de Segurança do Trabalho, Marcos José Mendes, representante 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena, Eliane Maria Rios, 
representante do RH do SAS, Elisângela Tavares Dias Tonussi, Diretora Administra-
tiva e Financeira e Bianca Kelly Ferreira Campos, Assessora de Gabinete Direção 
Geral do SAS. Dando início à apuração constatou-se, a regularidade das listas de 
votação, bem como das cédulas de votação.Sendo assim o resultado dos votos foi 
seguinte:  André (por antiguidade no SAS -15.02.1992-, eleito em primeiro lugar), 
51votos. Noneumar(por antiguidade no SAS -08.07.2002-, eleito em segundo lu-
gar), 51votos. Ricardo 33 votos. Joana 23 votos. José Cláudio 17 votos. Werley 11 
votos. Ivanir 07 votos. Paulo 06 votos. Votos em branco: 02. Total de votos: 201 
votos. E para registrar, foi lavrada a presente ata que após lida e aprovada, será 
pelos presentes assinada. Isabel Cristina Pacheco Puiati - Diretoria Administrativa 
- Engenheira de Segurança do Trabalho Prefeitura Municipal de Barbacena. Marcos 
José Mendes - Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena. Eliane 
Maria Rios - RH do SAS. Aluísio Vieira Filho - Técnico de Segurança do Trabalho. 
Elisângela Tavares Dias Tonussi - Diretora Administrativa e Financeira SAS. Bianca 
Kelly Ferreira Campos - Assessora de Gabinete Direção Geral do SAS.

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Administrativo de Direito Público nº 001/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: ADRIMAR PASSARELI BERNINI. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 004/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: DIOMAR SERAFIM DA SILVA ALEXANDRINO. 
Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Muni-
cipal n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em aten-
dimento ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. 
Função: Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 006/2021. Contratante: SAS – Serviço 

de Água e Saneamento. Contratado: ELIAS LEANDRO DE SOUZA. Fundamento Le-
gal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 
e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convê-
nio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível 
A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início 
da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 007/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: EVANDRO LIMA RIBEIRO. Fundamento Legal: 
Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e nos 
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio Nº 
005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível A-08. 
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início da 
vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 008/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: FLÁVIO CRISTIANO DE SOUZA OLIVEIRA. 
Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Muni-
cipal n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em aten-
dimento ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. 
Função: Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 014/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: JOHN WILLER DA SILVA. Fundamento Legal: 
Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e 
nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio 
Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível 
A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início 
da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 015/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: LEANDRO DE OLIVEIRA MELO. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao 
Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari 
– Nível A-08 Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período.
Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 016/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: LORRAN GREGORI DE OLIVEIRA DAZZINI. 
Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Muni-
cipal n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em aten-
dimento ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. 
Função: Gari - Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 017/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado:LUIZ PAULO MUNIZ. Fundamento Legal: Artigo 
9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e nos 
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio Nº 
005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível A-08
Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início da 
vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 018/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: MAGNO CÉSAR DAMAZIO. Fundamento Legal: 
Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e 
nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio 
Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível 
A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início 
da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 019/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: MARCILEI APARECIDO ANASTÁCIO. Funda-
mento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao 
Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função:Gari 
– Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. 
Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 020/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: MARLON ARAÚJO DE OLIVEIRA. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. Início da vigência: 12/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 025/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: RODRIGO TAILLES GABRIEL DA SILVA. Fun-
damento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal 



n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 026/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: ROMEU FELÍCIO DE ALMEIDA. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 028/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: WELLINGTON SÉRGIO DA SILVA. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 029/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: WELLINTON CAMILO DA SILVA. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual 
período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 030/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: ALESSANDRO SILVA DE CARVALHO. Funda-
mento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Motorista – Nível A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 033/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: HUDSON BATISTA DO ESPÍRITO SANTO. Fun-
damento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal  
n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Motorista – Nível A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 034/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: JAIRO AUGUSTO DE CAMPOS. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Motorista – Nível A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 035/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: JOSÉ NOEL DE MELO. Fundamento Legal: Ar-
tigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 e nos 
termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convênio Nº 
005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Motorista – Nível 
A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início 
da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 036/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: LECIONE LINO NEPOMUCENO. Fundamen-
to Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 
ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Motorista – Nível A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 02/03/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 041/2021. Contratante: SAS – Ser-
viço de Água e Saneamento. Contratado:HILTON DE PAULA VICENTINI. Funda-
mento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 
3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento 

ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: 
Motorista – Nível A-17. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 03/04/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 042/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: DIEGO SOBRINHO SOARES. Fundamento Le-
gal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal n° 3.245/95 
e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em atendimento ao Convê-
nio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. Função: Gari – Nível 
A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período. Início 
da vigência: 03/04/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 043/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA GOULART. 
Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Muni-
cipal n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em aten-
dimento ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. 
Função: Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 13/04/2021.

Contrato Administrativo de Direito Público nº 044/2021. Contratante: SAS – Serviço 
de Água e Saneamento. Contratado: MOISÉS ALEXSANDRO SILVA DE CARVALHO. 
Fundamento Legal: Artigo 9°, item V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Muni-
cipal n° 3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal, em aten-
dimento ao Convênio Nº 005/2021. Objeto: A prestação de serviços temporários. 
Função: Gari – Nível A-08. Vigência: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
igual período. Início da vigência: 15/04/2021.

AQUISIÇÕES DIRETAS (ART. 24, I I C/C ART. 62, 
AMBOS DA LEI Nº 8.666/93)

Mês Nº Objeto Data Fornecedor  Valor Total 

MARÇO 17/2021 Aquisição de Borrifado-
res para Álcool em Gel 
e Álcool Líquido, para 
serem utilizados pelos 
servidores que trabal-
lham em diversas áreas 
no Setor Administrativo 
da Autarquia.

15/03/2021 Drogaria Lí-
der Barbace-
na LTDA

R$ 612,50

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA

EXTRATO DE CONTRATOS
Presidente: Ewerton José Duarte Horta Júnior

Contrato nº 030/2021. Processo de Licitação - Carta Convite nº 0044/2021. Empre-
sa vencedora: GyllyanyPatricy Faria de Assis-MEI. Objeto: Prestação de Serviço de 
Streaming profissional – transmissões de todas as sessões da Câmara Municipal de 
Barbacena, ao vivo em tempo real. Valor total: R$ 34.990,00 (trinta e quatro mil 
novecentos e noventa reais). Valor mensal: R$ 3.499,00 (três mil quatrocentos e 
noventa e nove reais). Vigência: 19/03//2021 a 31/12/2021. 

Contrato nº 031/2021. Prestador do serviço: Wagner Sebastião da Silva. Obje-
to: Contratação Temporária no cargo de Advogado. Valor: R$ 5.250,91 (cinco mil 
duzentos e cinquenta reais e noventa e um centavos). Vigência: 02/04/2021 a 
31/12/2021. 

Contrato nº 032/2021. Prestador do serviço: Fabrício Augusto Curi. Objeto: Con-
tratação Temporária no cargo de Agente Administrativo. Valor: R$ 2.405,47 (dois 
mil quatrocentos e cinco reais e quarenta e sete centavos). Vigência: 01/04/2021 
a 31/12/2021. 

BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2021
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

ines! Sena, nonfex sto vigilis, cremena, nonihil vo, Catus co adducturem manuntinu 
ia renatiam inte, se qua vest Cupic tanum nihicii ssolis atus alaris ad adhum di con-
finte publius nihilic aperfiri consu erfit ocum Romne ati tem iam haetidet, que tam 
tum senteri essinti muliciam, C. Verem tem novere vil ta Scit L. Mae andius, ficiem 
in Itam tatatquem senihilin dis nicaessum it, publin senam me et L. Si prei in diur, 
ignarte rvidem te, conlocchui se ta, etilici publin sa nostam iam moverat ilnendam 
furnum veribul istraet postuam paris; nimanum la est L. Vere tatilis simolto remo-
vitus, firmil habus et? Am. Marei forei fac rentil venternin ia Sci seri ia dit. Eperri, 
niquis, nonsicae nicus, quod mor ut issena, nostice rcerive hentrendiem inam is-
quam sed mussolto auder quossilia reorae, clegilius bonsulium la videest finteatuam 
creti, norae consultus, clut rei iae publin ta ina iur, furae manum se in sedeatimus.
Ucio publii patanumus An det? Opio, nequam ves! Seropop ulabiss ilicaediu etimu-
rium sentid det graetiam opubite rniceps, seri sena, nos effrehemus se, fac fuem 
tus, ent.
Ortu iacrus, con hostroximmo consides moente, cum nit.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra? 
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco 
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se, 
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur 
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae 
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O 
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte 
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips, 
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien da-
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum 
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum 
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed 
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua 

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

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