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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 
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Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.898

“Dispõe sobre o recebimento das obras de urbanização do Loteamento Residencial 
Marino Ceolin.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 3.240, de 1995; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição do Município de 
Barbacena;
Considerando o Relatório de Vistoria nº 01/2021 atestando a conclusão das obras 
de parcelamento do solo, infraestrutura urbana e iluminação pública exarado pela 
Secretaria de Obras Públicas às fls. 370 do Processo Administrativo nº 20.470/74, 
de Celeste Marino Discacciati, em conformidade com o projeto de parcelamento do 
solo urbano aprovado pelo Decreto nº 4.451/1999;  
Considerando o Ofício nº 270/SAS/2021-DG do Serviço de Água e Saneamento – 
SAS certificando a conclusão das obras de saneamento do loteamento “Residencial 
Marino Ceolin”, de fls. 380 do Processo Administrativo nº 20.470/74, de Celeste 
Marino Discacciati;
Considerando o Parecer nº 10/2021, exarado pelo Engenheiro Agrimensor (fls. 396) 
e o Ofício nº 271/2021 – SEMOP, da Secretaria Municipal de Obras Públicas (fls. 
397);

DECRETA:
Art. 1º Ficam recebidas as obras de parcelamento do solo, implantação de infraes-
trutura urbana, iluminação pública e saneamento do loteamento “Residencial Ma-
rino Ceolin”, executadas pela empresa Ceolin Empreendimentos Imobiliários Ltda., 
passando os logradouros públicos decorrentes da urbanização a integrar a malha 
viária do município.
Art. 2º Ficam recebidos os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sani-
tário, passando os equipamentos implantados a integrar as redes de abastecimento 
municipal de água e de coleta e destinação de efluentes domésticos.
Art. 3º Fica recebido o sistema de iluminação pública, passando os equipamentos 
implantados a integrar a rede municipal de iluminação pública.  
Art. 4º Fica autorizada a baixa da caução constante da averbação AV 5, da Matrícula 
nº 8.968, do Ofício do 2º Registro de Imóveis da Comarca de Barbacena.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de maio de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.900

“Autoriza construção de prédio que especifica na área Central, na forma do artigo 
101, I, “b” da Lei Municipal nº. 3.247, de 1995.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal 
nº 3.247/1995, e na forma do art. 26, inciso I da Constituição do Município de 
Barbacena;
Considerando o empreendimento imobiliário constante do processo administrativo 
nº. 0668.002.0001219/2020, em nome de Menfe Incorporações Ltda.;
Considerando a Lei Municipal nº. 3.247, de 1995, que dispõe sobre o Código de 
Obras e Edificações do Município de Barbacena, notadamente a alínea “b”, do inciso 
I do artigo 101;
Considerando o Parecer nº 27/2021 da Diretoria de Regulação Urbana da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas – SEMOP às fls. 442, e a manifestação do Conselho 
Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Barbacena – COMPHA, através do 
Ofício nº 026/2021, de fls. 441, do processo nº 0668.002.0001219/2020.

DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a construção na área Central, do prédio objeto do proces-
so administrativo nº. 0668.002.0001219/2020, em nome de Menfe Incorporações 
Ltda., com até 11 (onze) pavimentos, totalizando 5.642,49m² (cinco mil seiscentos 
e quarenta e dois metros e quarenta e nove decímetros quadrados), situado no 
Largo Marechal Deodoro, nº 101, Centro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de maio de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.901

“Suplementa dotações orçamentárias da Câmara Municipal.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso de suas atribuições de seu 
cargo, em conformidade com as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Federal nº 4.320, de 1964, na Lei Municipal n° 5.056, de 2020; e na forma do art. 
26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício crédito suplementar no valor de R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), às seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Classificação Valor

01.031.0047.2.187 Manutenção de despesas de pessoal da 
Câmara

319004 Ficha 02: Contratação por tempo deter-
minado

R$ 220.000,00

01.031.0047.2.188 Manutenção das atividades da Câmara 
Municipal

339040 Ficha 13: Serv. Tecnol. Inform. e Comu-
nicação - PJ

R$ 80.000,00

Total R$ 300.000,00 

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º, decor-
rem de anulação parcial de dotações orçamentárias:

Unidade Classificação Valor

01.031.0047.2.187 Manutenção de despesas de pessoal da 
Câmara

319011 Ficha 4: Vencimentos e vantagens fixas 
– pessoal civil

R$ 150.000,00

319013 Ficha 5: Obrigações patronais R$ 20.000,00

319113 Ficha 7: Obrigações patronais R$ 20.000,00

01.031.0047.2.189 Reequipamento da Câmara

449052 Ficha 17: Equipamentos e material per-
manente

R$ 40.000,00

28.843.0049.0.011 Amortização do principal da dívida por 
contrato

469071 Ficha 26: Principal da dívida contratual 
resgatado

R$ 30.000,00

01.031.0050.2.351 Reequipamento do corpo legislativo

449052 Ficha 28: Equipamentos e material per-
manente

R$ 40.000,00

Total R$ 300.000,00 

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de maio de 2021;
179° ano da Revolução Liberal, 91° da Revolução de 30.

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no Decreto nº 
8.670, de 02 de junho de 2020; e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição 
do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 22.703 - 1 – REVOGAR a designação dos membros da Comissão 
Intersetorial para elaboração de Plano de Ação de aplicação de recursos federais 
na área socioassistencial e estruturação da rede devido à situação de emergência 
decorrente da pandemia COVID-19, contida na Portaria nº 21.687, de 02 de junho 
de 2020; 2 – DESIGNAR para compor a Comissão Intersetorial para elaboração 
de Plano de Ação de aplicação de recursos federais na área socioassistencial e 
estruturação da rede devido à situação de emergência decorrente da pandemia 
COVID-19, os seguintes membros: 2.1 – representantes da Secretaria Municipal 
de Assistência Social: Daniel Martins de Melo Netto - Presidente, Patrícia Ribeiro de 
Medeiros – Vice-Presidente. a) Centro de Referência Especializado da Assistência 
Social – CREAS - Equipe de Alta Complexidade: Titular: Alexandra Maria da Silva, 
Suplente: Raphaela Risutti da Silva. b) Chefia de Vigilância Socioassistencial: Titu-
lar: Valéria Martin Campos, Suplente: Hendryws Rosberg Pedrosa Cimino. c) Fundo 
Municipal de Assistência Social: Eriko de Paula Voigt. d) Assessoria de Contratos e 
Convênios: Suellen Silva Pereira. e) Chefia de Política Públicas Setoriais: Leonardo 
de Souza Ramos. 2.2 – representantes da Secretaria Municipal de Saúde Pública: 
Getúlio Costa Melo, Ana Cristina de Almeida Rigotti, Polyana Resende Monteiro, 
Janaina Martins Fernandes Sanson. 2.3 - Conselho Municipal de Assistência Social: 
Sônia Maria Oliveira. 2.4 - Conselho Municipal do Idoso: Ariane de Souza Silva. 
2.5 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente: Nayara Rayane de 
Oliveira. 2.6 - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência: Cíntia 
Regina de Oliveira. 3 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor na data de 
sua publicação. Barbacena, 20 de maio de 2021.
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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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CONSELHOS MUNICIPAIS

Presidente: Nayara Rayane de Oliveira

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA

ATA
ATA 314 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA. Aos treze dias do mês de maio de dois 
mil e vinte e um, às 14 horas, realizou-se, de forma remota, a reunião ordinária do 
CMDCA. Estiveram presentes: Conselheiros da Área Governamental - Daniel Mar-
tins Mello Neto (SEMAS); Nayara Rayane de Oliveira (Chefia de Monitoramento de 
Assuntos Estratégicos da Secretaria de Cultura e Presidente do CMDCA); Getú-
lio Costa Melo (SESAP); Paulo Dias Ferreira (SEFAZ); Juliana Augusta Stefani de 
Moura e Silva (SEDEC). Sociedade Civil - Damires Maria Martins Ferreira (Amajw 
e secretária do CMDCA); Alessandra Vicentine Pereira (Amajw, suplente da conse-
lheira Damires); Sônia Maria Oliveira (APAE); Aline de Assis Galdino Alves (Instituto 
Maria Imaculada). Participaram também - Rosimary Alves Faria Ferreira (Chefia 
dos Conselhos Socioassistenciais); Giovanni Tarcisio de Souza (ARCOM/ SC); Ilza 
Simões (OSSA); Leonardo de Souza Passos (Política Públicas Setoriais). Justificou 
ausência: Não justificaram ausência: Aparecida Imaculada Siqueira (Obras Sociais 
Nossa Senhora de Fátima). Rosimary introduziu a reunião realizando a conferência 
dos presentes. Em seguida foi feita a leitura da Ata nº 313 (Reunião Extraordiná-
ria). Sem ressalvas. Sônia inicia perguntando onde se encontra a Lei contestando 
que destinação específica é ilegal, acreditando ser apenas uma orientação. Daniel 
Mello pontuou que a lei do Marco Regulatório nº 13.019 de 31 de julho de 2014, 
menciona sobre a Lei do Chamamento Público. Ilza explica que esteve na reunião 
com o Promotor de justiça e diz não ter encontrado Lei específica. Ressalta que a 
Ambev abriu edital para todas as Entidades na região e a instituição São Miguel Ar-
canjo foi contemplada. Pontuou que da forma como Daniel explanou, as empresas 
poderão ficar desestimuladas a continuar com as doações. Sônia alertou a todos 
sobre as empresas exigirem a Lei que impede doação específica. Ilza questiona 
onde se encontra o dinheiro destinado à Instituição São Miguel Arcanjo, se está 
no FMDCA. Rosimary afirma que o dinheiro se encontra no FMDCA. Daniel Mello 
diz que se a pessoa jurídica que fez a doação tem intenção de fazer uma doação 
direta à Entidade, teria feito direto a instituição, que não é o caso. Diz que é preciso 
seguir o Marco Regulatório, não prejudicando ninguém. Getúlio cita a resolução 
do Conanda, em relação à Lei do M137/2010, que diz do Chamamento Público. 
Seguindo, houve a apresentação da Resolução nº 115 de 08 de abril de 2021, que 
dispõe do Chamamento público para adoção de recursos FIA e do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA. Solicitando a definição das co-
missões e o valor que será destinado para os projetos aprovados e quantos projetos 
serão selecionados. Rosimary perguntou aos conselheiros quem se disponibilizaria 
participar das comissões. Diante da pergunta, Daniel Mello se propôs e indicou Érico 
de Paula Voigt e Ariane de Souza Silva e Fernanda Lana como assistente social. Ilza 
questiona sobre o valor do extrato do FMDCA, sendo que o extrato do dia sete é o 
mesmo da presente data; diz que ela destinou dinheiro ao FIA e esse valor não se 
encontra no extrato. Pontua que compreendeu que quem repassa o Recurso é a 
receita federal e que é preciso esperar até o encerramento do mês, pois entrarão 
mais recursos. Rosimary cita a Resolução 94 de 10 de junho de 2020, sendo que já 
havia a Comissão de Registro, fazendo parte dela: Sônia, Maycon e Aline. Coloca em 
votação a proposta dessa mesma comissão, substituindo apenas Maycon. Aline diz 
não poder continuar, pois está com muita demanda de serviço. Sônia sugeriu que se 
fundissem as Comissões de Registro CMDCA e CMAS, facilitando a disponibilidade 
de todos, sendo a Comissão do CMAS: Sônia Maria Oliveira, Luiza Mara Afonso, 
Giovanni Tarcísio de Souza e Luiz Henrique Alves Donato. Sônia sugere também, 
que Rosimary faça parte da comissão de Registro, a mesma aceitou o convite. Como 
Comissão de Projeto foi sugerido: Patrícia Ribeiro de Medeiros, Érico de Paula Voigt 
e Ariane de Souza Silva. Após todas as sugestões, todos aprovaram as Comissões. 
Nenhuma ressalva mais foi feita. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada 
a reunião, que depois de achada conforme, será assinada por todos os presentes 
e por mim Damires Maria Martins Ferreira, secretária que lavrei a presente Ata. 
Barbacena, 13 de maio de 2021.

EXTRATO DE RESOLUÇÕES
Resolução nº 115 de 13 de maio de 2021– CMDCA

“Instituí a Comissão de Registro de Entidades” O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pelos 
artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te – ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03, da Resolução 139 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança do Adolescente – CONANDA e deliberação do CMDCA em 

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EDITAL
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO INTERNA DE PREVEN-

ÇÃO DE ACIDENTES DO TRABALHO – CIPA - Gestão 2021-2023
Divulga-se na presente data a composição da CIPA GESTÃO 2020-2022 do Serviço 
de Água e Saneamento do município de Barbacena/MG.
• Representantes dos servidores – membros eleitos

André Eugênio das Chagas 51 votos Titular

Noneumar Carmo Bernini 51 votos Titular

Ricardo Luís da Silva 33 votos Titular

Joana D’arc Francelino 23 votos Titular

José Cláudio de Jesus 17 votos Suplente

Werley Henrique da Silva 11 votos Suplente

Ivanir Lopes 07 votos Suplente

Paulo Sérgio Lopes de Carvalho 06 votos Suplente

Obs. Mediante o empate, o regimento prevê em seu Artigo 10, § 1º, assumirá aque-
le que tiver maior tempo de serviço público. Portanto, André Eugênio das Chagas 
fica como primeiro colocado por admitido em 15.02.92) e Noneumar Carmo Bernini 
como segundo colocado, admitido em 08.07.2002.

• Representantes da Direção Geral – membros indicados pelo Diretor

Waldecy da Silva Machado Titular

Flávio Lúcio de Pereira Gonzaga Titular

Geraldo Batista de Carvalho Titular

Paulo Adriano Bráz Titular

Caetano do Espírito Santo Suplente

Willian Ricardo da Fonseca Suplente

José Salvino Martin da Silva Suplente

Adilson de Oliveira Claro Suplente

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

REGISTRO CADASTRAL
MUNICÍPIO DE BARBACENA - REGISTRO CADASTRAL OSC - A Comissão de Seleção 
para processamento e julgamento de Chamamento Público e Credenciamento de 
Organizações da Sociedade Civil - OSC, CREDENCIA, nos termos da lei: Associação 
Mary Jane Wilson – Lar São Caetano, inscrita no CNPJ nº 12.446.110/0003-22 – En-
dereço: Rua Doutor Oswaldo Fortini  –  nº 159  – São José - Barbacena/MG - CEP: 
36.205-110. Certificado expedido em: 20/05/2021 - VÁLIDO ATÉ 20/05/2022 – Bru-
no Arcoverde Cavalcante - Presidente da Comissão.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Extrato Segundo Termo Aditivo aoTermo de Credenciamentonº 001/2020. Cre-
denciante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, do Sistema Municipal de 
Previdência e Assistência ao Servidor - SIMPAS, do Serviço de Água e Saneamento 
- SAS, da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde/
FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Credenciada: CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04. Processo nº 
075/2019 - Inexigibilidade Licitatória nº 003/2019. Objeto: Prorrogação do prazo 
de vigência constante na “Cláusula Terceira - Do Prazo de Vigência”, ficando pror-
rogado por mais 12 (doze) meses, a contar do dia 04.05.2021, bem como adequar 
a disposição do Subitem 1.1.1, inciso III da “Cláusula Primeira - Do Objeto” e 
Subitem 2.1.9 relativo ao item 2.1 da “Cláusula Segunda - Das Obrigações”. Data 
de assinatura: 03/05/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares 
do Nascimento (Prefeito Municipal), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Mu-
nicipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário 
Municipal de Saúde - SESAP), Fábio Russo Guimarães (Diretor Geral do Sistema 
Municipal de Previdência e Assistência ao Servidor - SIMPAS), Daniel Salgarello 
(Diretor Geral do Serviço de Água e Saneamento - SAS), e Wesley Lamy dos Santos 
Fernandes (Credenciada).

Conforme previsto no Art. 12.  do regimento, a Administração designará, dentre 
seus representantes. Fica então, nomeado como Presidente desta comissão Flávio 
Lúcio de Pereira Gonzaga. 
As datas da Posse e do treinamento dos membros da CIPA serão divulgadas em 
breve. Barbacena, 20 de Maio de 2021.



reunião virtual de acordo com a Ata 314; RESOLVE:
Art. 1º – A Comissão de Registro de Entidades será composta por: I – Sônia Maria 
Oliveira, II – Luiz Henrique Alves Donato, III – Luiza Mara Afonso, IV – Giovanni 
Tarcísio de Souza, V – Rosimary Alves Faria Ferreira. Art. 2º – Esta resolução en-
trará em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 13 de maio de 2021. Nayara 
Rayane de Oliveira - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

Resolução nº 116 de 13 de maio de 2021– CMDCA
“Instituí a Comissão de Chamamento Público” O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas pelos 
artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescen-
te – ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03, da Resolução 139 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança do Adolescente – CONANDA e deliberação do CMDCA em 
reunião virtual de acordo com a Ata 314; RESOLVE:
Art. 1º – A Comissão de Chamamento Público será composta por: I – Daniel Martins 
de Mello Neto, II – Érico de Paula Voigt, III – Ariane de Souza Silva, IV – Fernanda 

Lana. Art. 2º – Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Bar-
bacena, 13 de maio de 2021. Nayara Rayane de Oliveira - Presidente do Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

Resolução nº 117 de 13 de maio de 2021– CMDCA
“Instituí a Comissão de Monitoramento de Projetos” O Conselho Municipal dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso de suas atribuições conferidas 
pelos artigos 90 e 91 da Lei Federal nº. 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adoles-
cente – ECA, da Lei Municipal nº. 3.740/03, da Resolução 139 do Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança do Adolescente – CONANDA e deliberação do CMDCA em 
reunião virtual de acordo com a Ata 314; RESOLVE:
Art. 1º – A Comissão de Monitoramento de Projetos será composta por: I – Patrícia 
Ribeiro de Medeiros, II – Érico de Paula Voigt, III – Ariane de Souza Silva. Art. 2º – 
Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 13 de maio 
de 2021. Nayara Rayane de Oliveira - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 20 DE MAIO DE 2021
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BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 08 DE JANEIRO DE 2021
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Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

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

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

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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