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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.975

“Dispõe sobre a estrutura orgânica do Serviço de Água 
e Saneamento - SAS, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O Serviço de Água e Saneamento - SAS, enti-
dade autárquica integrante da estrutura da Adminis-
tração Indireta do Poder Executivo Municipal criada 
pela Lei nº 1.180, de 12 de maio de 1972, de tem por 
finalidade implementar as políticas de fornecimento 
dos serviços de Água, Saneamento e Meio Ambiente, 
com a estrutura organizacional discriminada nesta Lei.
Parágrafo único. À estrutura orgânica do SAS fica vin-
culado o Conselho de Administração do Serviço de 
Água e Saneamento.

DA ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA
Art. 2º O Serviço de Água e Saneamento - SAS, enti-
dade autárquica diretamente subordinada ao Prefeito 
Municipal, tem a seguinte estrutura orgânica:
I - Órgãos Superiores:
a) Diretoria-Geral:
1 - Vice-Diretoria-Geral;
1.1 - Assessoria de Ouvidoria;
2 - Assessoria Executiva;
3 - Assessoria de Controle Interno; e
4 - Assessoria de Gabinete.
II - Unidades Organizacionais:
a) Diretoria de Água e Saneamento:
1 - Diretoria de Engenharia;
2 - Diretoria de Automação;
3 - Diretoria de Manutenção;
4 - Assessoria de Gestão e Controle;
5 - Assessoria Executiva.
b) Diretoria de Meio Ambiente:
1 - Assessoria de Fiscalização Ambiental;
2 - Assessoria de Licenciamento Ambiental;
3 - Assessoria Executiva.
c) Diretoria Administrativa e Financeira:
1 - Diretoria de Contratos e Convênios;
2 - Assessoria de Planejamento;
3 - Chefia do Atendimento ao Contribuinte;
4 - Assessoria Executiva.

DA DIRETORIA-GERAL
Art. 3º O Diretor-Geral, diretamente subordinado ao 
Prefeito Municipal, exercerá função de direção, nível 
I, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de recrutamento amplo, de livre nomeação e 
exoneração pelo Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - Dirigir, diretamente ou por meio de concessão, a 
execução dos serviços de água e saneamento e meio 
ambiente do Município;
II - promover a articulação da prestação de serviços 
do SAS com órgãos da Administração Direta e Indire-
ta do Município, especialmente com a Secretaria de 
Obras Públicas – SEMOP, objetivando a economia de 
meios e a redução dos custos do Município;
III - promover a articulação com a União, o Estado, 
outros Municípios, entidades públicas ou privadas para 
a realização de obras e de serviços de interesse do 
Município, aprovando e assinando os respectivos con-
tratos e convênios;
IV - representar o SAS na assinatura de convênios, 
contratos, demais acordos e seus respectivos adita-
mentos, quando necessário, relativos à execução de 
obras e outros serviços e ao fornecimento de materiais 
e equipamentos na Diretoria-Geral de Água, Sanea-
mento;
V - adotar instrumentos técnicos e administrativos 
para acompanhamento e regulação permanente dos 
contratos de concessão dos serviços de água e sane-
amento e meio ambiente do Município, se for o caso, 
assim como dos respectivos eventuais aditamentos, 
aplicando as penalidades cabíveis;
VI - fornecer as diretrizes para o planejamento das 
políticas de água e saneamento e meio ambiente do 

Município;
VII - propor ao Prefeito Municipal, para sua respectiva 
aprovação:
a) projetos de Lei para ajustes e alterações na estru-
tura organizacional do SAS, criando, extinguindo ou 
transformando unidades funcionais;
b) diretrizes, condições, normas gerais e alterações na 
regulamentação relativas à prestação ou concessão 
dos serviços de água e saneamento e meio ambiente;
c) política de penalidades e arrecadação de multas 
aplicadas a usuários ou concessionários dos serviços 
de água e saneamento e meio ambiente do Município
d) reajuste das tarifas por atualização geral ou por 
alteração dos coeficientes e índices de consumo das 
planilhas de custo ou ainda por repasse de aumento 
de insumos;
e) participação de servidores em cursos, visitas téc-
nicas, congressos, seminários ou outros eventos no 
Brasil ou no exterior;
f) celebração de convênios com órgãos e entidades 
públicas ou privadas, nas esferas municipal, estadual e 
federal, visando à prestação de seus serviços;
VIII - apresentar ao Prefeito a proposta de orçamento 
anual do SAS;
IX - propor ao Chefe do Executivo programas que ge-
rem receitas para o sistema de água, saneamento e 
prestação de serviços relacionados ao meio ambiente;
X - garantir recursos para a implementação e aprimo-
ramento das ações operacionais e administrativas dos 
serviços de água e saneamento e meio ambiente do 
Município;
XI - monitorar continuamente a prestação dos serviços 
de água e saneamento e meio ambiente do Município, 
por meio de dados estatísticos e informações geradas 
pelas diretorias setoriais;
XII - responsabilizar-se pelo aprimoramento do aten-
dimento ao público, de forma presencial, por telefone 
ou pela internet, garantindo pleno acesso dos usuários 
ao SAS, em consonância com as orientações do Con-
selho de Administração;
XIII - indicar para o Chefe do Executivo a necessidade 
e licitar concessões nos serviços de água e saneamen-
to e meio ambiente do Município; 
XIV - encaminhar para a Secretaria de Planejamento e 
Gestão – SEPLAN os Projetos Básicos e Termos de Re-
ferência das licitações necessárias ao bom andamento 
dos serviços de água e saneamento e meio ambiente 
do Município,
XV - solicitar a abertura de licitação quando neces-
sário;
XVI - autorizar as despesas de acordo com as dota-
ções orçamentárias e autorizar pagamentos em con-
sonância com a programação de caixa;
XVII - definir políticas de capacitação dos recursos hu-
manos dos servidores ligados à área de prestação de 
serviços de água e saneamento e meio ambiente do 
Município, visando à melhoria da qualidade dos servi-
ços prestados;
XVIII - admitir, promover, exonerar, aposentar, demitir, 
dispensar e punir o pessoal do quadro de servidores 
do SAS, obedecendo ao Estatuto dos Servidores Públi-
cos Municipais;
XIX - decidir, em última instância, sobre os atos de 
administração de pessoal no âmbito do SAS;
XX - solicitar autorização do Conselho de Administra-
ção, para a realização de concorrências públicas que 
se destinem a alienar materiais e equipamentos des-
necessários ou inservíveis; e
XXI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe do Executivo Municipal.
Parágrafo único. O cargo de Diretor-Geral será exer-
cido por agente público com graduação de nível su-
perior.

DA VICE-DIRETORIA-GERAL
Art. 4º O Vice-Diretor-Geral, diretamente subordinado 
ao Diretor-Geral, exercerá função de direção, nível II, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de recrutamento amplo, de livre nomeação e exo-
neração pelo Diretor-Geral do SAS, competindo-lhe:
I - Promover a articulação com órgãos públicos e pri-
vados, visando o conhecimento de planos, programas, 
projetos e respectivos financiamentos a serem aplica-

dos nos serviços de água e saneamento e meio am-
biente do Município;
II - modernizar as relações institucionais e promover o 
intercâmbio de conhecimento e tecnologia com as em-
presas operadoras dos serviços de água e saneamento 
e meio ambiente do Município;
III - participar das políticas nacionais de água e sane-
amento e meio ambiente;
IV - participar do processo de planejamento urbano, 
econômico e de outras áreas interferentes da cidade, 
em especial do planejamento estratégico de sistemas 
de água e saneamento e meio ambiente;
V - incentivar e promover, por intermédio das direto-
rias setoriais, estudos técnicos necessários à captação 
de recursos externos e supervisionar a sua aplicação, 
se for o caso, por meio de sua assessoria executiva;
VI - estimular e implementar a modernização tecnoló-
gica e gerencial do SAS;
VII - perseguir, como objetivo permanente, um cres-
cente grau de satisfação dos usuários com os servi-
ços prestados, utilizando a Ouvidoria como fonte de 
informação;
VIII - prestar o suporte administrativo pertinente às 
operações do Conselho de Administração;
IX - submeter ao Conselho de Administração, até o 
dia 20 do início de cada trimestre pelo menos, os re-
latórios e balancetes do trimestre ou mês anterior e 
encaminhar, até o último dia do mês de fevereiro, a 
prestação de contas anual e o relatório anual de ativi-
dades para aprovação da Câmara Municipal;
X - substituir o Diretor-Geral em caso de ausência; e
XI - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Diretor-Geral.
Parágrafo único. O cargo de Vice-Diretor-Geral será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 5º O Assessor Executivo, diretamente subordinado 
ao Diretor-Geral, exercerá função de assessoramento, 
nível I, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Dire-
tor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá observar 
os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor-Geral na direção e supervisão 
das atividades das Diretorias e Assessorias;
II - promover e facilitar o relacionamento institucional 
dos diversos setores dentro da Autarquia;
III - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços da Diretoria Ge-
ral;
IV - conferir os processos de prestação de contas da 
Diretoria-Geral;
V - implementar ações preventivas que assegurem a 
correta utilização dos recursos públicos orientando as 
unidades administrativas no cumprimento da legisla-
ção e normatização vigente;
VI - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Autarquia;
VII - representar legalmente o SAS, ativa ou passi-
vamente, em juízo ou fora dele, nas causas judiciais 
ou administrativas em que a Autarquia for parte de 
qualquer forma interessada, quando assim e somente 
determinar a Advocacia Geral do Município;
VIII - estudar e elaborar projetos de leis, decretos e 
outros atos de interesse que lhe forem encaminhados 
ou opinar sobre eles;
IX - promover o levantamento e a instrução de docu-
mentos relativos a cobranças de dívida ativa e demais 
créditos do SAS e encaminhar os respectivos expe-
dientes a Advocacia Geral do Município para promover 
o ajuizamento;
X - manter o Diretor-Geral informado sobre o anda-
mento dos processos, das providências adotadas e das 
decisões e sentenças proferidas de interesse do SAS;
XI - assessorar a Advocacia Geral do Município nas 
causas de interesse do SAS;
XII - realizar análises em processos licitatórios, re-
querimentos, ofícios e outros documentos, quando 
solicitado e encaminhá-los para a Advocacia Geral do 
Município para que a Consultoria emita os necessários 
pareceres;



BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019

2

XIII - verificar junto aos órgãos jurídicos sobre a le-
galidade de atos a serem tomados pela Direção Geral 
do SAS;
XIV - analisar administrativamente minutas de contra-
tos e convênios ou examinar os já elaborados, inclu-
sive os de locação de serviços e outros encargos de 
atividades específicas, antes da assinatura do Diretor-
Geral;
XV - apreciar as questões relativas a direitos, deveres 
e responsabilidades dos servidores e encaminhar para 
a Controladoria do SAS aquelas que ensejarem provi-
dências quanto a inquéritos, sindicâncias ou processos 
administrativos;
XVI – assessorar a organização e divulgação de cole-
tâneas de leis, decretos, regulamentos e documentos 
do Governo Federal, Estadual e Municipal de interesse 
do SAS;
XVII - promover estudos em grupo com a participação 
de servidores nas áreas em que haja necessidade de 
atualização de legislação ou a observância de novas 
exigências legais, aplicáveis às atividades dos SAS, as-
sessorado pela Advocacia Geral do Município;
XVIII - assessorar a Diretoria de Meio Ambiente quan-
to a elaboração de laudos técnicos referentes a análi-
ses ambientais de licenciamentos, fiscalizações e con-
tenciosos que envolvam assuntos de meio ambiente 
de interesse do Município; e
XIX - praticar na sua área de ação, outros atos não 
especificados neste artigo que, por sua natureza, se 
enquadrem nas finalidades da Autarquia, visando 
sempre à preservação dos seus interesses.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.

DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO
Art. 6º O Assessor de Controle Interno, diretamente 
subordinado ao Diretor-Geral, exercerá função de as-
sessoramento, nível II, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-
lhe:
I - Orientar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial do SAS, com 
vistas a regular e racionalizar a utilização dos recursos 
e bens públicos;
II - elaborar, apreciar e submeter ao Diretor-Geral, es-
tudos e propostas das diretrizes, programas e ações 
que objetivem a racionalização da execução das des-
pesas e o aperfeiçoamento da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial e também que objetive a im-
plementação da arrecadação das receitas orçadas;
III - acompanhar a execução física e financeira dos 
projetos e atividades, bem como da ampliação sob 
qualquer forma de recursos públicos;
IV - tomar as contas dos responsáveis por bens e va-
lores;
V - subsidiar os responsáveis pela elaboração de pla-
nos, orçamentos e programação financeira, com infor-
mações e avaliações relativas à gestão da Autarquia;
VI - executar os trabalhos de auditoria contábil, admi-
nistrativa e operacional;
VII - verificar e certificar as contas dos responsáveis 
pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores 
públicos e de todo aquele que, por ação ou omissão 
der causa a perda ou subtração de valores, bens e 
materiais de propriedade ou responsabilidade da Au-
tarquia;
VIII - emitir relatórios sobre as contas e balanço geral 
bimestral e por ocasião do encerramento do exercício;
IX - organizar e manter atualizado o cadastro dos 
responsáveis por dinheiro, valores e bens públicos da 
Autarquia;
X - avaliar o cumprimento das metas previstas no pla-
no plurianual, a execução dos programas de governo 
e o orçamento da Autarquia;
XI - manter condições para que os usuários sejam 
permanentemente informados sobre os dados da 
execução orçamentária, financeira e patrimonial da 
Autarquia;
XII - comprovar a legalidade e avaliar os resultados 

quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, 
financeira e patrimonial da Autarquia;
XIII - exercer o controle das operações de crédito, 
avais e garantias, bem como, os direitos e haveres 
do SAS;
XIV - verificar o cumprimento do programa de traba-
lho expresso em termos monetários e em termos de 
realização de obras e prestação de serviços de acordo 
com as disposições do Plano Plurianual - PPA e a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
XV - criar condições para a eficácia do controle ex-
terno;
XVI - avaliar a veracidade da estimativa do impacto 
orçamentário financeiro, para as despesas obrigatórias 
de caráter continuado, conforme legislação pertinen-
te;
XVII - analisar a comprovação de que a despesa criada 
ou aumentada não afetará as metas de resultados fis-
cais e que não traga impacto orçamentário financeiro 
capaz de comprometer metas de resultados fiscais já 
previstos;
XVIII - avaliar se a concessão ou ampliação de incenti-
vo ou benefício de natureza tributária, de que decorra 
renúncia de receita, esta devidamente acompanhada 
de estimativa de impacto orçamentário e financeiro, 
no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes;
XIX - verificar se os valores de contratos de concessão 
de mão-de-obra que se referem à substituição de ser-
vidores serão contabilizados como “Outras Despesas 
de Pessoal”, ou outro elemento que o substitua após 
parecer da Advocacia Geral do Município sobre a viabi-
lidade legal da referida concessão;
XX - verificar se algum benefício relativo à seguridade 
social foi criado, majorado ou estendido, sem a indica-
ção da fonte de custeio integral, conforme § 5º do art. 
195 da Constituição Federal;
XXI - avaliar se as destinações de recursos da Munici-
palidade para pessoas físicas ou para cobrir déficits de 
pessoas jurídicas, foram autorizadas por lei específica, 
e atenderam às condições contidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias;
XXII - analisar se as operações de crédito por anteci-
pação de receita orçamentária, seguindo as determi-
nações contidas em legislação pertinente;
XXIII - alertar, por escrito, ao Diretor-Geral, durante 
a execução orçamentária, que nos dois últimos qua-
drimestres dos respectivos mandatos, os responsáveis 
legais, devem contrair apenas as obrigações de despe-
sa possíveis de serem cumpridas integralmente dentro 
do último exercício e que haja suficiente disponibilida-
de de caixa para suportar estas despesas;
XXIV - acompanhar a realização da alienação de ativos 
e a correta aplicação da correspondente receita, de 
acordo com o que dispõe a legislação pertinente;
XXV - verificar se novos projetos foram iniciados sem 
a contemplação de recursos para a conservação do 
patrimônio público existente, observando ainda, o dis-
posto no art. 167 da Constituição Federal;
XXVI - analisar se desapropriação de imóvel urbano 
atendeu ao disposto no § 3º do art. 182 da Constitui-
ção Federal ou houve prévio depósito judicial do valor 
da indenização;
XXVII - verificar se os instrumentos de transparência 
da gestão fiscal, previstos em legislação municipal 
pertinente, estão seguindo as determinações consti-
tucionais e legais, bem como, Instruções Sumulares e 
Normativas das Cortes de Contas;
XXVIII - verificar se os instrumentos mencionados no 
inciso XXVII deste artigo foram amplamente divulga-
dos, inclusive por meios eletrônicos e se foram envia-
dos ao Poder Legislativo;
XXIX - verificar, com relação à consolidação das con-
tas, se a disponibilidade de caixa consta de registro 
próprio;
XXX - acompanhar se as receitas e despesas previden-
ciárias estão sendo apresentadas em demonstrativos 
financeiros e orçamentários próprios;
XXXI - analisar se o demonstrativo das variações pa-
trimoniais está dando destaque à origem e ao destino 
dos recursos provenientes da alienação de ativos;
XXXII - acompanhar o envio das contas públicas, para 

o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, até 
30 de abril de cada exercício financeiro, relativo ao 
exercício anterior;
XXXIII - avaliar se o SAS está contribuindo para o cus-
teio de despesas de outros entes da Federação, sem 
autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária, bem como, se houve a assinatura 
de convênios ou instrumento congênere, conforme 
legislação municipal;
XXXIV - acompanhar permanentemente, junto ao se-
tor contábil, o valor da receita corrente líquida;
XXXV - disponibilizar informações para o Portal da 
Transparência da Prefeitura; e
XXXVI - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Controle In-
terno será exercido por agente público com graduação 
de nível superior, preferencialmente Bacharel em Di-
reito, Contabilidade ou Administração.

DA ASSESSORIA DE OUVIDORIA
Art. 7º O Assessor de Ouvidoria, subordinado ao Vice-
Diretor-Geral, exercerá a função de assessoramento, 
nível II, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Dire-
tor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá observar 
os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Receber, encaminhar e acompanhar a análise até 
a solução final de denúncias, reclamações, propostas, 
solicitações de informações, sugestões ou elogios 
oriundos de qualquer cidadão ou entidade, relativos 
aos serviços de água, saneamento e meio ambiente, 
prestados por órgão ou entidade pública municipal ou 
por seus conveniados, que tenham por objeto:
a) a correção de erro, omissão ou abuso de servidor 
municipal;
b) a instauração de procedimentos disciplinares para a 
apuração de ilícito administrativo;
c) a prevenção e a correção de ato ou procedimento 
incompatível com os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Ad-
ministração Pública Municipal; e
d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços 
públicos do SAS;
II - receber denúncia de ato considerado ilegal, irregu-
lar, abusivo, arbitrário, desonesto ou indecoroso prati-
cado por servidor lotado em órgão do SAS;
III - transmitir as soluções dadas ao interessado ou a 
seu representante legal;
IV - propor a adoção de medidas para a prevenção e 
a correção de falhas e omissões dos responsáveis pela 
inadequada prestação do serviço público;
V - propor medidas para a correção de ilegalidade, 
irregularidade ou arbitrariedade comprovada;
VI - sugerir medidas para o aprimoramento da orga-
nização e das atividades de órgão ou entidade pública 
das áreas ambiental e de água e saneamento ou de 
seus concessionários;
VII - sugerir aos responsáveis pelas diretorias relativas 
à água e saneamento, e meio ambiente, às entidades 
afins e aos concessionários a realização de estudos, a 
adoção de medidas e a expedição de recomendações, 
visando à regularidade e ao aperfeiçoamento das ativi-
dades e dos serviços prestados à população;
VIII - propor medidas normativas ou administrativas e 
sugerir ações necessárias para evitar a repetição das 
irregularidades constatadas;
IX - realizar vistoria em órgão ou entidade pública ou 
em seus concessionários quando houver indícios de 
ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na pres-
tação de serviços de água e saneamento e meio am-
biente;
X - manter banco de dados atualizado da documen-
tação relativa às manifestações recebidas (denúncias, 
reclamações, sugestões, solicitações de informação e 
elogios);
XI - produzir estatísticas indicativas do nível de satisfa-
ção dos usuários dos serviços públicos prestados pelo 
SAS, a partir de manifestações recebidas;
XII - elaborar relatório trimestral de suas atividades, 
para divulgação em página própria da internet;
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XIII - produzir apreciação crítica sobre a atuação de 
agentes do SAS, semestralmente e quando oportuno, 
encaminhando-a ao Diretor-Geral, ao Ouvidor-Geral 
de Barbacena e divulgando-a em página própria na 
internet;
XIV - promover pesquisas, palestras ou seminários 
sobre temas relacionados com as atividades de Ou-
vidoria, providenciando a divulgação dos resultados;
XV - prestar informações à Câmara Municipal ou ao 
Prefeito sobre assunto inerente às suas atribuições, 
desde que inquirido por aqueles;
XVI - requisitar a órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal informações e documentos necessá-
rios às atividades da Assessoria de Ouvidoria;
XVII - contribuir para a disseminação das formas de 
participação popular no acompanhamento e na fiscali-
zação da prestação dos serviços públicos;
XVIII - garantir a universalidade de atendimento ao 
cidadão, viabilizando o acesso aos serviços prestados 
pela Assessoria de Ouvidoria e a publicidade nos diver-
sos bairros e distritos do Município;
XIX - manter sigilo da identidade do denunciante / 
reclamante, se solicitado e atuar junto aos órgãos de 
segurança pública para assegurar-lhe proteção, se for 
o caso;
XX - manter intercâmbio e propor a celebração de con-
vênio com entidade pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, que exerça atividades similares;
XXI - executar as atribuições correlatas determinadas 
pelo Ouvidor-Geral de Barbacena;
XXII - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral;
XXIII - elaborar e expedir normas para disciplinar suas 
atividades; 
XXIV - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços 
prestados pelo SAS, com base nas manifestações re-
gistradas na Assessoria de Ouvidoria; e
XXV - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Vice-Di-
retor-Geral.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Ouvidoria 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 8º O Assessor de Gabinete, subordinado ao Di-
retor-Geral, exercerá a função de assessoramento, 
nível VI, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Dire-
tor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá observar 
os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Prestar assessoria ao Diretor-Geral na direção e 
supervisão das atividades das Diretorias, Chefias e 
Assessorias;
II - exercer diretamente a coordenação e supervisão 
das atividades da Diretoria Geral;
III - marcar e cancelar compromissos que ensejem 
a presença do Diretor-Geral como representante do 
SAS;
IV - secretariar reuniões que o Diretor-Geral esteja 
presidindo;
V - prestar assessoria ao Diretor-Geral na preparação 
de apresentações;
VI - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas ao Diretor-Geral, que estejam dentro de sua 
esfera de competência e tenham sido delegadas pelo 
referido Diretor-Geral;
VII - promover e facilitar o relacionamento institucio-
nal dos diversos setores dentro da Autarquia;
VIII - participar de reuniões visando à interação do 
SAS junto às partes interessadas;
IX - identificar e cadastrar órgãos, entidades e insti-
tuições que tenham finalidade e interesse comum aos 
objetivos do SAS;
X - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Autarquia, dentro de 
sua esfera de competência;
XI - implementar ações preventivas que assegurem a 
correta utilização dos recursos de sua esfera de com-
petência, orientando as unidades administrativas no 
cumprimento da legislação e normatização vigente;

XII - prestar assessoria às diretorias com relação às 
atividades referentes à seleção e lotação de estagiá-
rios nos diversos setores, com a colaboração do Chefe 
dos Recursos Humanos do SAS;
XIII - manter atualizado o quadro de pessoal nos or-
ganogramas do SAS;
XIV - efetuar atendimento ao público que se dirige à 
Diretoria-Geral;
XV - despachar os documentos encaminhados ao Di-
retor-Geral atentando para os prazos definidos os re-
feridos documentos;
XVI - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços da Diretoria Ge-
ral;
XVII - identificar o assunto e a natureza das corres-
pondências e dos documentos encaminhados à Dire-
toria-Geral, a fim de determinar a forma de classificar, 
ordenar, cadastrar, catalogar e arquivar os mesmos;
XVIII - organizar as viagens oficiais do Diretor-Geral;
XIX - estruturar eventos; incluindo, mas não se limi-
tando a pesquisar local; reservar e preparar sala; en-
viar convites e convocações; confirmar presença; pro-
videnciar material, equipamentos e serviços de apoio; 
dar suporte durante o evento; providenciar diárias, 
hospedagem, passagens e supervisionar equipes de 
trabalho envolvidas; e
XXV - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gabinete 
será exercido por agente público com ensino médio 
completo.

DA DIRETORIA DE ÁGUA E SANEAMENTO
Art. 9º O Diretor de Água e Saneamento, subordinado 
ao Diretor-Geral, exercerá a função de direção, nível 
II, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Dire-
tor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá observar 
os limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir, orientar, controlar e fiscalizar os serviços 
sob a responsabilidade da Diretoria de Água e Sane-
amento;
II - aplicar corretamente a aplicação dos recursos para 
a implementação e aprimoramento das ações ope-
racionais e administrativas de fornecimento de água 
tratada e saneamento do Município;
III - apresentar ao Diretor-Geral proposta de orça-
mento anual para a realização dos serviços de água e 
saneamento no exercício fiscal seguinte;
IV - autorizar e aprovar a realização de licitações para 
a aquisição de materiais e serviços, obedecidas rigoro-
samente as normas aplicáveis e a legislação em vigor, 
com a anuência do Diretor-Geral;
V - ter ciência da movimentação das contas bancárias 
por meio de assinatura conjunta com o Diretor Admi-
nistrativo e Financeiro, e na ausência desse com o seu 
substituto funcional;
VI - efetuar a análise e aprovação de projetos de redes 
de abastecimento de água, de redes coletoras de es-
goto, de estações de tratamento de esgoto de empre-
endimentos, e de parcelamento do solo urbano, sob a 
forma de loteamentos, desmembramentos ou condo-
mínios urbanísticos, quando solicitado pela Secretaria 
de Obras Públicas – SEMOP.
VII - praticar na sua área de ação, outros atos não 
especificados neste artigo que, por sua natureza, se 
enquadrem nas finalidades da Autarquia, visando 
sempre a preservação do seu patrimônio; e
VIII - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Água e Sa-
neamento será exercido por agente público com 
graduação em curso superior, preferencialmente em 
Engenharia.

DA DIRETORIA DE ENGENHARIA 
Art. 10. O Diretor de Engenharia, subordinado ao Di-
retor de Água e Saneamento, exercerá a função de 
direção, nível IV, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Diretor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá 

observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Efetuar os pareceres preliminares e as análises de 
projetos de implantação de automação, de expan-
são das redes de água e esgoto, de melhorias das 
Estações de Tratamento de Água e das construções 
das Estações de Tratamento de Esgoto do SAS, ado-
tando as providências necessárias para averiguar o 
atendimento e enquadramento à política de gestão 
de projetos vigente, visando subsidiar as decisões do 
Diretor-Geral;
II - analisar documentos técnicos e informações de 
cadastro, a fim de solicitar e/ou complementar as in-
formações/documentos faltantes para a submissão de 
projetos a instâncias superiores;
III - executar procedimentos de ação imediata, nos 
casos de incidentes e acidentes;
IV - dar treinamento ao pessoal da Diretoria de Água 
e Saneamento;
V - estudar catálogos de materiais, peças e equipa-
mentos, a fim de verificar se a qualidade e a vida útil 
dos mesmos são adequadas às demandas das redes 
de água e esgoto, das Estações de Tratamento de 
Água e das Estações de Tratamento de Esgoto do SAS;
VI - dar treinamento aos operadores de bombas sobre 
os cuidados com os equipamentos sob sua respon-
sabilidade;
VII - controlar o consumo de energia elétrica de cada 
unidade operacional do SAS, analisando as variações e 
buscando evitar o desperdício;
VIII - elaborar relatório mensal de atividades do setor, 
apresentando-o ao Diretor de Água e Saneamento;
IX - controlar o consumo de peças, analisando o tem-
po de duração entre reparos ou sua substituição e as 
causas de reposição fora do previsto; e
X - exercer outras atividades correlatas que lhes sejam 
delegadas, mediante ato próprio pelo Diretor de Água 
e Saneamento.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Engenharia 
será exercido por agente público com graduação em 
curso superior de Engenharia.

DA DIRETORIA DE AUTOMAÇÃO
Art. 11. O Diretor de Automação, subordinado ao Di-
retor de Água e Saneamento, exercerá a função de 
direção, nível IV, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Diretor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir o Centro de Controle Operacional (CCO) do 
SAS;
II - dirigir a implantação e a atualização contínua do 
sistema de automação e controle SAS e do Centro de 
Controle Operacional (CCO);
III - dirigir a definição de filosofias a serem adotadas 
para o desenvolvimento de projetos com base no sis-
tema de automação e controle do SAS;
IV - elaborar instruções de operação do sistema de 
automação e controle;
V - elaborar documentos de licitação para aquisição 
de material, serviços e equipamentos necessários à 
atualização contínua Centro de Controle Operacional 
(COO) e à implantação de projetos de automação, me-
lhoria e adequação dos sistemas do SAS;
VI - levantar custos e elaborar orçamentos específicos 
para a atualização contínua Centro de Controle Opera-
cional (COO) e para a implantação de projetos de au-
tomação, melhoria e adequação dos sistemas do SAS;
VII - acompanhar normas e procedimentos aplicados 
aos sistemas de automação e controle do SAS;
VIII - participar de programas de treinamento para 
preparação e reciclagem de equipes do SAS; 
IX - estudar e diagnosticar situação dos sistemas de 
supervisão, automação e controle do SAS; 
X - tomar as providências necessárias para o conserto 
dos equipamentos avariados ou solicitar ao setor com-
petente o encaminhamento dos mesmos às oficinas 
externas, caso o reparo não possa ser realizado no 
SAS;
XI - elaborar relatório mensal de atividades da divisão, 
apresentando-o ao Diretor de Água e Saneamento; e
XII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-



BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019

4

jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor de 
Água e Saneamento.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Automação 
será exercido por agente público com graduação em 
curso superior, preferencialmente em Tecnologia da 
Informação ou Engenharia.

DA DIRETORIA DE MANUTENÇÃO
Art. 12. O Diretor de Manutenção, subordinado ao Di-
retor de Água e Saneamento, exercerá a função de 
direção, nível IV, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de livre nomeação e exoneração 
pelo Diretor-Geral do SAS, cujo recrutamento deverá 
observar os limites e requisitos estabelecidos pela Lei 
Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Elaborar anualmente plano de manutenção pre-
ventiva, programando paradas do sistema, de forma 
a interromper ao mínimo a continuidade dos serviços;
II - controlar e requisitar peças de reposição;
III - chefiar as manutenções preventivas e corretivas 
das redes de água e esgoto, das Estações de Trata-
mento de Água e das Estações de Tratamento de Es-
goto do SAS;
IV - chefiar os reparos mecânicos e elétricos dos veí-
culos e máquinas do SAS, de acordo com a solicitação 
do setor competente;
V - visitar, periodicamente, as casas de bomba do SAS, 
a fim de efetuar a verificação e teste dos componentes 
e realizar a manutenção elétrica, se necessário, além 
de instruir os operadores para os cuidados necessá-
rios;
VI - tomar as providências necessárias para o conserto 
dos equipamentos avariados ou solicitar ao setor com-
petente o encaminhamento dos mesmos às oficinas 
externas, caso o reparo não possa ser realizado no 
SAS;
VII - elaborar relatório mensal de atividades do setor, 
apresentando-o ao Diretor de Água e Saneamento; e
VIII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio pelo Diretor de 
Água e Saneamento.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Manutenção 
será exercido por agente público com graduação em 
curso superior, preferencialmente em Engenharia.

DA ASSESSORIA DE GESTÃO E CONTROLE
Art. 13. O Assessor de Gestão e Controle, diretamente 
subordinado ao Diretor de Água e Saneamento, exer-
cerá função de assessoramento, nível II sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Água e Saneamento a pla-
nejar o trabalho de gestão e controle a ser realizado 
para atender às necessidades dos projetos de implan-
tação de automação, de expansão das redes de água 
e esgoto, de melhorias das Estações de Tratamento de 
Água e das construções das Estações de Tratamento 
de Esgoto do SAS;
II - assessorar o Diretor de Água e Saneamento a di-
rigir pessoas e recursos de acordo com os planos de 
gestão e controle estabelecidos;
III - garantir que os objetivos dos projetos de implan-
tação de automação, de expansão das redes de água 
e esgoto, de melhorias das Estações de Tratamento de 
Água e das construções das Estações de Tratamento 
de Esgoto do SAS sejam atendidos, através de acom-
panhamento, de medições e de tomadas de ações cor-
retivas, quando necessárias;
IV - assegurar que os requisitos de projeto estão sen-
do atendidos pela gestão e controle das atividades de 
abastecimento de água tratada e esgotamento sani-
tário;
V - assegurar que os prazos e os custos de execução 
dos projetos de implantação de automação, de expan-
são das redes de água e esgoto, de melhorias das 
Estações de Tratamento de Água e das construções 
das Estações de Tratamento de Esgoto do SAS estão 
sendo mantidos dentro do planejado;
VI - assessorar o Diretor de Água e Saneamento a 
dirigir o trabalho de elaboração e de implantação dos 
projetos de automação, de expansão das redes de 

água e esgoto, de melhorias das Estações de Trata-
mento de Água e das construções das Estações de 
Tratamento de Esgoto do SAS e avaliar as tarefas e 
atividades realizadas;
VII - definir medições para a aceitação das fases ou 
etapas dos projetos de implantação de automação, de 
expansão das redes de água e esgoto, de melhorias 
das Estações de Tratamento de Água e das constru-
ções das Estações de Tratamento de Esgoto do SAS;
VIII - realizar a prospecção de tecnologias e avaliar a 
viabilidade de sua implementação;
IX - assegurar que os projetos de implantação de au-
tomação, de expansão das redes de água e esgoto, de 
melhorias das Estações de Tratamento de Água e das 
construções das Estações de Tratamento de Esgoto do 
SAS atendam aos critérios de qualidade e que estejam 
de acordo com os padrões estabelecidos para o SAS;
X - elaborar relatórios de avaliação e de acompanha-
mento da situação dos projetos e submetê-los ao Di-
retor de Água e Saneamento;
XI - participar das reuniões de acompanhamento e de 
revisão dos projetos de implantação de automação, de 
expansão das redes de água e esgoto, de melhorias 
das Estações de Tratamento de Água e das constru-
ções das Estações de Tratamento de Esgoto do SAS; e
XII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio pelo Diretor de 
Água e Saneamento.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gestão e Con-
trole será exercido por agente público com graduação 
em curso superior, preferencialmente em Engenharia.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 14. O Assessor Executivo, diretamente subor-
dinado ao Diretor de Água e Saneamento, exercerá 
função de assessoramento, nível VII, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
com a atribuição de prestar apoio administrativo e 
assessoramento ao Diretor de Água e Saneamento, 
competindo-lhe:
I - Exercer diretamente a coordenação e supervisão 
das atividades da Diretoria de Água e Saneamento;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Diretoria de Água e 
Saneamento;
III - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas ao Diretor de Água e Saneamento que estejam 
dentro de sua esfera de competência e tenham sido 
delegadas pelo referido Diretor;
IV - prestar assessoria ao Diretor de Água e Sanea-
mento na preparação de apresentações;
V - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Diretor de 
Água e Saneamento;
VI - despachar os documentos encaminhados ao Dire-
tor de Água e Saneamento, atentando para os prazos 
definidos os referidos documentos;
VII - pesquisar bibliografia e elaborar documentos per-
tinentes ao bom andamento das ações da Diretoria de 
Água e Saneamento;
VIII - promover a organização e divulgação de cole-
tâneas de leis, decretos, regulamentos e outros docu-
mentos do Governo Federal, Estadual e Municipal de 
interesse do Diretor de Água e Saneamento; 
IX - conferir os processos que estão em andamento 
no setor;
X - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e processos da Diretoria de Água e Sa-
neamento; e
XI - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor de 
Água e Saneamento.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.

DA DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
Art. 15. O Diretor de Meio Ambiente, subordinado ao 
Diretor-Geral, exercerá a função de direção, nível II, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor-Ge-

ral do SAS, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Dirigir as atividades de licenciamento, de controle 
e de fiscalização preventiva e corretiva dos vários seg-
mentos sócio-econômicos, desenvolvendo, inclusive 
ações sócio-educativas; 
II - aplicar corretamente os recursos para a imple-
mentação e aprimoramento das ações operacionais e 
administrativas de Meio Ambiente do Município;
III - apresentar ao Diretor-Geral proposta de orça-
mento anual para a realização dos serviços de meio 
ambiente no exercício fiscal seguinte;
IV - interpretar, cumprir e fazer cumprir os atos nor-
mativos referentes à legislação vigente de meio am-
biente, seguindo, quando houver, orientação da Advo-
cacia-Geral do Município;
V - atender às diligências dos órgãos públicos fiscaliza-
dores e acompanhar o cumprimento das recomenda-
ções decorrentes nos assuntos referentes à aplicação 
da legislação vigente de meio ambiente;
VI - acompanhar a legislação ambiental e as suas re-
soluções sugerindo propostas modificadoras no âm-
bito municipal sempre que se fizerem necessárias à 
evolução da legislação em benefício do Município;
VII - dirigir diretamente todas as atividades de coletas 
de dados, testes laboratoriais e análises de processos 
que envolvam qualquer impacto no meio ambiente do 
Município de Barbacena;
VIII - dirigir a equipe técnica na elaboração de laudos, 
mediante vistorias que subsidiarão os procedimentos 
de licenciamento, regularização e fiscalização sobre 
intervenções ambientais e supressão de vegetação;
IX - encaminhar para o Assessor Executivo para análi-
se e, se for o caso, também para a Advocacia Geral do 
Município, os laudos de vistoria e outros documentos 
que possam suscitar ações judiciais para o Município;
X - dirigir a equipe técnica nas análises dos estudos 
ambientais e dos riscos das atividades modificadoras 
do meio ambiente; 
XI - garantir suporte técnico à Prefeitura nos assuntos 
relativos a legislação vigente de meio ambiente; 
XII - dirigir os trabalhos relativos ao licenciamento 
ambiental das atividades consideradas poluidoras que 
comprometam a qualidade de vida de uma região ou 
causem danos aos recursos naturais, conforme legis-
lações ambientais das esferas Municipal, Estadual e 
Federal;
XIII - dirigir o controle e a fiscalização das ativida-
des utilizadoras dos recursos naturais, no Município 
de Barbacena, conforme legislação vigente de meio 
ambiente;
XIV - fiscalizar o cumprimento da legislação vigente de 
meio ambiente no Município de Barbacena;
XV - dirigir a equipe técnica de fiscalização de acordo 
com as legislações ambientais das esferas Municipal, 
Estadual e Federal;
XVI - atender as denúncias ambientais, realizando la-
vratura de autos de notificação, conforme legislações 
ambientais das esferas Municipal, Estadual e Federal;
XVII - propor metodologias para o monitoramento e 
controle ambiental;
XVIII - dirigir o desenvolvimento de atividades volta-
das para orientação e educação sócio-ambiental;
XIX - elaborar e atualizar anualmente um plano de 
ações para divulgação, implantação e expansão das 
atividades de licenciamento e fiscalização ambiental 
no Município e apresentá-lo ao Diretor-Geral;
XX - firmar convênios com órgãos de meio ambiente 
para colaboração em atividades de interesse da Admi-
nistração, como fiscalização ambiental;
XXI - propor ao Diretor-Geral a atualização da legis-
lação ambiental municipal, sempre que pertinente, 
principalmente com referência à aplicação de multas 
para os entes públicos e privados que infringirem as 
legislações ambientais das esferas Municipal, Estadual 
e Federal no Município de Barbacena;
XXII - veicular propaganda nos meios de divulgação 
oficiais sobre as ações educativas, de licenciamento e 
de fiscalização do meio ambiente da Prefeitura;
XXIII - aplicar multa para os entes públicos e privados 
que infringirem as legislações ambientais das esferas 
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Municipal, Estadual e Federal no Município de Barba-
cena, quando sua regulamentação estiver em vigor; e
XXIV - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Meio Ambiente 
será exercido por agente público com graduação em 
curso superior, preferencialmente em Direito, Enge-
nharia, Administração, Meio Ambiente, ou curso de 
tecnólogo completo na área específica.

DA ASSESSORIA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
Art. 16. O Assessor de Fiscalização Ambiental, su-
bordinado ao Diretor de Meio Ambiente, exercerá 
função de assessoramento, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Meio Ambiente no controle 
e fiscalização das atividades utilizadoras dos recursos 
naturais; 
II - supervisionar a equipe técnica de fiscalização de 
acordo com as legislações ambientais das esferas Mu-
nicipal, Estadual e Federal; 
III - elaborar laudos em conjunto com a equipe téc-
nica, mediante vistorias que subsidiarão os procedi-
mentos de licenciamento, regularização e fiscalização 
sobre intervenções ambientais e supressão de vege-
tação; 
IV - acompanhar a legislação ambiental e as suas re-
soluções sugerindo propostas modificadoras no âm-
bito municipal sempre que se fizerem necessárias à 
evolução da legislação em benefício do Município; 
V - supervisionar as atividades de licenciamento, de 
controle e de fiscalização preventiva e corretiva dos 
vários segmentos sócio-econômicos, desenvolvendo, 
inclusive ações sócio-educativas; e
VI - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio pelo Diretor de 
Meio Ambiente.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Fiscalização 
Ambiental será exercido por agente público com gra-
duação em curso superior, preferencialmente em Di-
reito, Engenharia, Administração, Meio Ambiente ou 
curso de tecnólogo completo na área específica.

DA ASSESSORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 17. O Assessor de Licenciamento Ambiental, 
subordinado ao Diretor de Meio Ambiente, exercerá 
função de assessoramento, nível II, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Supervisionar a elaboração de laudos e análises dos 
estudos ambientais e dos riscos das atividades modifi-
cadoras do Meio Ambiente; 
II - assessorar o Diretor de Meio Ambiente nos tra-
balhos relativos ao licenciamento ambiental das ati-
vidades consideradas poluidoras, que comprometam 
a qualidade de vida de uma região ou causem danos 
aos recursos naturais do Município, conforme legisla-
ção vigente de Meio Ambiente das esferas Municipal, 
Estadual e Federal; 
III - acompanhar os processos relacionados ao licen-
ciamento ambiental municipal de classes 1 a 4, de 
acordo com as legislações ambientais das esferas Mu-
nicipal, Estadual e Federal;
IV - elaborar laudos em conjunto com equipe técnica, 
mediante vistorias que subsidiarão os procedimentos 
de regularização sobre intervenções ambientais e su-
pressão de vegetação; 
V - desenvolver atividades voltadas para orientação e 
educação sócio-ambiental; 
VI - acompanhar a legislação ambiental e as suas re-
soluções sugerindo propostas modificadoras no âm-
bito municipal sempre que se fizerem necessárias à 
evolução da legislação em benefício do Município; e
VII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio pelo Diretor de 
Meio Ambiente.

Parágrafo único. O cargo de Assessor de Licenciamen-
to Ambiental será exercido por servidor com curso 
superior, preferencialmente em Direito, Engenharia, 
Administração, Meio Ambiente ou curso de tecnólogo 
completo na área específica.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 18. O Assessor Executivo, diretamente subordina-
do ao Diretor de Meio Ambiente, exercerá função de 
assessoramento, nível VII, sendo cargo de confiança, 
de livre nomeação e exoneração pelo Diretor-Geral do 
SAS, cujo recrutamento deverá observar os limites e 
requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, 
de 2018, com a atribuição de prestar apoio administra-
tivo e assessoramento ao Diretor de Meio Ambiente, 
competindo-lhe:
I - Exercer diretamente a coordenação e supervisão 
das atividades da Diretoria de Meio Ambiente;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Diretoria de Meio 
Ambiente;
III - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas ao Diretor de Meio Ambiente que estejam 
dentro de sua esfera de competência e tenham sido 
delegadas pelo referido Diretor;
IV - prestar assessoria ao Diretor de Meio Ambiente na 
preparação de apresentações;
V - elaborar e encaminhar convites e convocações 
para reuniões da Diretoria de Meio Ambiente;
VI - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Diretor de 
Meio Ambiente;
VII - despachar os documentos encaminhados ao 
Diretor de Meio Ambiente, atentando para os prazos 
definidos os referidos documentos;
VIII- pesquisar bibliografia e elaborar documentos 
pertinentes ao bom andamento das ações da Diretoria 
de Meio Ambiente;
IX - promover a organização e divulgação de coletâ-
neas de leis, decretos, regulamentos e outros docu-
mentos do Governo Federal, Estadual e Municipal de 
interesse do Diretor de Meio Ambiente; 
X - conferir os processos que estão em andamento 
no setor;
XI - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e processos da Diretoria de Meio Ambien-
te; e
XII - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor de 
Meio Ambiente.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.

DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Art. 19. O Diretor Administrativo e Financeiro, subor-
dinado ao Diretor-Geral, exercerá a função de dire-
ção, nível II, sendo cargo de confiança, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
competindo-lhe:
I - Dirigir as atividades relativas ao controle funcional 
e de frequência dos servidores do SAS;
II - aprovar a escala de férias do pessoal, estudando 
a sua compatibilização às necessidades do serviço da 
Autarquia;
III - dirigir as atividades relativas a recrutamento e 
seleção do pessoal do SAS;
IV - dirigir o treinamento funcional de pessoal do SAS;
V - organizar cursos de treinamento de pessoal a ser-
vidores admitidos por concurso, contratados através 
de processo seletivo ou comissionados;
VI - dirigir a execução das atividades de aquisição de 
material de consumo, material permanente ou servi-
ços pelas modalidades previstas na legislação perti-
nente;
VII - dirigir as atividades de guarda, controle de esto-
que, distribuição e controle da aplicação de material 
de consumo e permanente;
VIII - dirigir a execução das atividades de tombamen-
to, registro, controle e de utilização e baixa dos bens 
patrimoniais do SAS;
IX - dirigir as atividades de recebimento, classificação, 

guarda, conservação de processos, papéis, livros e ou-
tros documentos de interesse do SAS;
X - dirigir as atividades de distribuição e controle do 
andamento de documentos nos órgãos do SAS;
XI - autorizar a incineração periódica de papéis admi-
nistrativos de acordo com a legislação vigente;
XII - dirigir as atividades relativas à zeladoria, portaria 
e segurança do SAS;
XIII - garantir a universalidade de atendimento aos 
usuários dos serviços do SAS, presencialmente, por 
telefone ou pela internet;
XIV - assegurar o aprimoramento do atendimento ao 
público na garantia do pleno acesso dos usuários ao 
órgão;
XV - tomar conhecimento, diariamente, do movimento 
financeiro do SAS;
XVI - autorizar o pagamento de despesas previstas 
na programação financeira do SAS, inclusive aquelas 
relativas à pessoal;
XVII - assinar, juntamente com o Diretor-Geral, ou na 
sua ausência com a chefia pertinente, os cheques emi-
tidos pelo SAS, correspondentes às despesas previstas 
na programação financeira da Autarquia;
XVIII - apresentar diariamente ao Diretor-Geral de-
monstrativo de arrecadação diária, confrontada com o 
que foi arrecadado nos meses anteriores e com o que 
havia sido orçado;
XIX - determinar a realização de auditoria contábil que 
tenha por objetivo salvaguardar os interesses financei-
ros da Autarquia;
XX - propor ao Diretor-Geral a fixação de tarifas para 
os serviços executados pelo SAS;
XXI - articular-se com os órgãos fazendário e de plane-
jamento da Prefeitura Municipal visando a satisfação 
de interesses recíprocos em administração;
XXII - propor ao Diretor-Geral a aplicação de penali-
dades aos servidores lotados nos órgãos subordinados 
à Diretoria;
XXIII - dirigir as atividades de processamento de da-
dos para a atualização do cadastro de usuários e para 
a cobrança das tarifas e outros programas administra-
tivos que venham a ser desenvolvidos pelo SAS atra-
vés do sistema de processamento de dados;
XXIV - preparar as informações que devam ser presta-
das ao Conselho de Administração do SAS, à Prefeitura 
e à Câmara Municipal;
XXV - promover a realização de estudos e serviços de 
natureza administrativa e financeira, necessários ou 
convenientes ao melhor funcionamento e à expansão 
das atividades adjetivas do SAS;
XXVI - dirigir, orientar e fiscalizar as atividades desem-
penhadas pelos setores de Contabilidade e Finanças, 
de Administração e de Gestão Comercial;
XXVII - disponibilizar para o Assessor de Controle In-
terno as informações pertinentes à publicação no Por-
tal da Transparência da Prefeitura; e
XXVIII - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral.
Parágrafo único. O cargo de Diretor Administrativo 
e Financeiro será exercido por agente público com 
graduação em curso superior, preferencialmente em 
Administração, Gestão Pública, Engenharia, Ciências 
Contábeis ou Direito.

DA DIRETORIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS
Art. 20. O Diretor de Contratos e Convênios, direta-
mente subordinado ao Diretor Administrativo e Finan-
ceiro, exercerá função de direção, nível IV sendo cargo 
de confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
com a atribuição de prestar assessoramento ao Dire-
tor Administrativo e Financeiro no que se refere aos 
contratos vigentes, em elaboração e em negociação, 
competindo-lhe:
I - Dirigir as ações dos gestores de contrato a fim de 
elaborar Projetos Básicos ou Termos de Referência 
com a colaboração dos setores interessados, atenden-
do aos prazos mínimos para a realização das licitações 
ou contratações pretendidas, inclusive em casos de 
término da garantia do fabricante;
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II - verificar junto ao setor de compras a autuação 
os processos administrativos para anexar os Projetos 
Básicos ou Termos de Referência devidamente apro-
vados pela autoridade competente para dar-lhes o 
andamento devido;
III - verificar junto ao setor de compras o fornecimen-
to aos órgãos competentes do rol de documentos re-
queridos para compras diretas e apontar, nos próprios 
autos, a ausência ou expiração da validade de algum 
documento, quando for o caso;
IV - acompanhar o processo licitatório em todas as 
suas fases, até a assinatura do contrato, de maneira a 
evitar, inclusive, descontinuidades;
V - inserir no sistema os contratos, as atas e os termos 
aditivos, executar o Termo de Abertura do Processo 
Administrativo de Gestão e encaminhar o processo 
para o setor de compras para o controle de sua exe-
cução financeira.
VI - notificar a contratada, para que regularize os do-
cumentos fiscais, quando necessário;
VII - controlar o prazo de vigência dos contratos e 
encaminhar para o setor pertinente o Processo Admi-
nistrativo de Gestão de Termo Aditivo ou de nova con-
tratação, em prazo hábil para que não haja desconti-
nuidade na prestação do serviço ou no fornecimento 
do material;
VIII - analisar os pedidos de prorrogação de prazos, 
de interrupções do objeto, de serviços extraordinários, 
de modificações no projeto ou alterações de cláusulas 
contratuais, de modo a subsidiar a decisão final por 
parte do Diretor Administrativo e Financeiro;
IX - apresentar, mensalmente ou quando solicitado, 
ao Diretor Administrativo e Financeiro, relatório cir-
cunstanciado de acompanhamento de execução dos 
contratos;
X - informar ao Diretor Administrativo e Financeiro as 
ocorrências que possam gerar dificuldades à execu-
ção do objeto do contrato por parte da contratada ou 
da contratante que ultrapassarem a sua competência 
de atuação, objetivando a regularização da execução 
contratual;
XI - fazer o levantamento da execução contratual jun-
to aos gestores, registrando as ocorrências em acom-
panhamento próprio;
XII - receber dos gestores e analisar quaisquer pe-
didos de alteração em fornecimento de materiais e 
serviços, acompanhado das devidas justificativas, ob-
servando a legislação pertinente para propor alteração 
contratual;
XIII - anotar em formulário próprio todas as ocorrên-
cias relacionadas com a execução do contrato, de-
terminando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados, e juntando, tempestiva-
mente, ao processo de futuras contratações;
XIV - estabelecer prazo para a contratada e/ou para 
os setores envolvidos da contratante para a correção 
de eventuais pendências na execução do contrato, ve-
rificando a possibilidade de não conclusão do objeto 
na data aprazada;
XV - dirigir as ações dos gestores de contrato sobre 
como realizar tratativas junto aos contratados para 
dirimir as irregularidades cometidas e sugerir penali-
dades, com o aval do Assessor Executivo e, quando for 
o caso, da Advocacia Geral do Município, após esgota-
dos os meios junto contratada;
XVI - verificar continuamente se a execução físico-fi-
nanceira do contrato está em conformidade com o seu 
período de vigência;
XVII - acompanhar junto aos gestores do contrato o 
fiel cumprimento do objeto pela contratada, encami-
nhando à autoridade competente eventuais pedidos 
de modificações, substituições de materiais e equipa-
mentos, formulados pela contratada;
XVIII - comunicar ao Diretor Administrativo e Finan-
ceiro eventuais atrasos nos prazos de entrega e/ou 
execução do objeto que ensejem prorrogação de vi-
gência;
XIX - solicitar ao gestor competente esclarecimentos 
de dúvidas relativas ao contrato sob responsabilidade 
do mesmo;
XX - receber e dar encaminhamento aos gestores de 
contrato ou a qualquer outro setor competente as dú-

vidas ou os questionamentos feitos pela contratada, 
centralizando as informações;
XXI - manter contínuo contato com os gestores de 
contrato e Assessor de Controle Interno, a fim de se 
manter atualizado com relação à:
a) fiel execução dos serviços contratados ou recebi-
mento dos materiais conforme quantidade e qualidade 
especificados em contrato;
b) recebimento das notas fiscais oriundas das contra-
tadas, discriminadas conforme serviços corretamente 
executados e recebidos ou materiais entregues e re-
cebidos no almoxarifado na quantidade e qualidade 
corretas
c) confrontação dos preços, especificações e quantida-
des de material, constantes no documento fiscal, com 
aqueles especificados no contrato, bem como a con-
frontação das medições dos serviços prestados com 
aqueles especificados no contrato, antes de atestar o 
recebimento no documento fiscal;
d) medições precisas e de acordo com as regras con-
tratuais;
e) livro-diário em caso de contrato de obra no local, 
com o registro de todas as ocorrências relevantes;
f) desconformidades na execução contratual constata-
dos pelos gestores, fixando prazos para as contratadas 
as corrigirem;
g) recebimento, provisório e definitivo, dos materiais 
ou serviços sob a responsabilidade dos gestores de 
contrato, almoxarifado ou Comissão de Recebimento;
h) publicação no Portal da Transparência dos dados de 
execução dos contratos;
XXII - manter, em arquivo próprio, todas as observa-
ções relativas a contratos de mesma natureza, feitas 
pelos gestores de contrato, setor de compras, Asses-
sor de Controle Interno e Advocacia Geral do Municí-
pio, se for o caso, para incorporar experiências adqui-
ridas nas contratações futuras com o mesmo objeto;
XXIII - acompanhar os procedimentos de execução 
contratual dos gestores e do setor de compras para 
atestar a eficácia e a eficiência de suas ações e propor 
melhorias;
XXIV - acompanhar o saldo contratual, mantendo-se 
sempre informado acerca das liquidações realizadas e 
das emissões de novos empenhos, quando necessário, 
e desde que haja prévia aprovação da despesa, 
XXV - manter o controle da execução das notas de 
empenho para as quais sejam emitidos subempenhos;
XXVI - acompanhar a evolução dos preços de merca-
do referentes ao objeto contratado para negociação 
de novos contratos com mesmo objeto, para a emis-
são de Termo Aditivo com atualização de preços ou 
ainda para o caso da contratada solicitar reequilíbrio 
econômico-financeiro, como membro da Comissão de 
Reajuste de Preços;
XXVII - receber, analisar e encaminhar para a Comis-
são de Reajuste de Preços os pedidos de reajuste/re-
pactuação e reequilíbrio econômico financeiro;
XXVIII - dar início às providências de nova contrata-
ção ou emissão de Termo Aditivo, observando o tempo 
requerido pelo setor de licitações da Secretaria de Pla-
nejamento para condução dos processos até a adjudi-
cação e publicação; e
XXIX - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor 
Administrativo e Financeiro.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Contratos e 
Convênios será exercido por agente público com gra-
duação em curso superior, preferencialmente em Di-
reito, Contabilidade ou Administração.

DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
Art. 21. O Assessor de Planejamento, diretamente 
subordinado ao Diretor Administrativo e Financeiro, 
exercerá função de assessoramento, nível II, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Diretor-Geral do 
SAS, cujo recrutamento deverá observar os limites e 
requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, 
de 2018, com a atribuição de prestar assessoramen-
to ao Diretor Administrativo e Financeiro no que se 
refere planejamento administrativo e financeiro, com-
petindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor Administrativo e Financeiro 

no planejamento financeiro do exercício seguinte, es-
timando a previsão de faturamento e de gastos com 
custeio e investimento;
II - promover e manter o acompanhamento regular de 
toda a parte financeira do SAS;
III - auxiliar os demais setores do SAS, no que tange 
a seus conhecimentos administrativos ou financeiros 
dos gestores;
IV - informar ao setor contábil até 1o de dezembro 
de cada ano as obrigações financeiras não liquidadas 
no exercício, visando à obtenção de reforço, cancela-
mento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta 
de restos a pagar;
V - encaminhar ao setor contábil, no início de exercício 
financeiro de cada ano, pedidos de novos empenhos 
com a colaboração dos gestores de contrato para fa-
zer face às despesas correntes, executando prioritaria-
mente os saldos em restos a pagar;
VI - prestar, no prazo requerido, as informações soli-
citadas pelo Ministério Público, Tribunais de Contas, 
órgãos do Poder Judiciário, órgãos de fiscalização e 
demais órgãos dos governos estadual e federal infor-
mações pertinentes a execução das verbas de custeio 
e de investimento, devendo tais informações ser trans-
mitidas aos referidos órgãos pelo Diretor-Geral, após 
análise do Diretor Administrativo e Financeiro e da 
Advocacia Geral do Município;
VII - analisar de modo a identificar possíveis proble-
mas e situações de melhoria nas finanças do SAS, 
além de sugerir ao Diretor Administrativo e Financeiro 
o que pode ser feito nesses casos, de modo a propor-
cionar um maior equilíbrio financeiro;
VIII - identificar situações que proporcionem redução 
de custos para o SAS, além de apoiar a implantação 
de métodos que incentivem o aumento da eficácia e 
da eficiência no gasto das verbas de custeio e inves-
timento;
IX - identificar oportunidades para ampliar a arreca-
dação da empresa, em colaboração com o setor de 
faturamento;
X - analisar projetos para verificar a viabilidade e o 
impacto financeiro dos mesmos, de modo a garantir 
que as implantações sejam benéficas para o sistema 
de abastecimento de água tratada e esgotamento sa-
nitário do município;
XI - participar e apoiar as tomadas de decisões estra-
tégicas do Diretor-Geral e do Diretor Administrativo e 
Financeiro;
XII - elaborar relatórios gerenciais que demonstram 
a situação financeira do SAS e os planejamentos fu-
turos;
XIII - acompanhar e analisar os resultados das áre-
as de abastecimento de água tratada, esgotamento 
sanitário e fiscalização de meio Ambiente, de modo a 
poder reportar com efetividade, os resultados obtidos 
pelas mesmas; e
XIV - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor-
Geral.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Planejamento 
será exercido por agente público com graduação em 
curso superior, preferencialmente em Direito, Contabi-
lidade ou Administração.

DA CHEFIA DO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
Art. 22. O Chefe do Atendimento ao Contribuinte, 
diretamente subordinado ao Diretor Administrativo e 
Financeiro, exercerá função de chefia, nível VII, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Diretor-Geral do 
SAS, cujo recrutamento deverá observar os limites e 
requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, 
de 2018, com a atribuição de chefiar o atendimento 
ao usuário do sistema de água e saneamento, com-
petindo-lhe:
I - Chefiar o atendimento aos usuários do Serviço de 
Água e Saneamento no tocante aos serviços presta-
dos, a fim de orientá-los com base nos regulamentos 
da Autarquia;
II - realizar o primeiro nível de atendimento aos usu-
ários, identificando as falhas nos serviços prestados 
pelo SAS, registrando tais ocorrências e encaminhan-
do-as para as áreas competentes e, se necessário, 
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realizando o acompanhamento da solicitação até a 
completa solução do problema;
III - analisar relatórios de atendimentos anteriores 
para apresentar propostas de soluções compatíveis, a 
fim de prevenir eventuais falhas;
IV - encaminhar para a Ouvidoria do SAS as manifes-
tações que exijam acompanhamento contínuo e / ou 
envolvimento de instâncias superiores;
V - levantar as demandas de recursos de tecnologia 
de informação necessários ao aperfeiçoamento e à 
ampliação dos serviços de atendimento ao usuário; e
VI - exercer outras atividades correlatas que lhes se-
jam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor Ad-
ministrativo e Financeiro.
Parágrafo único. O cargo de Chefe do Atendimento 
ao Contribuinte será exercido por agente público com 
ensino médio completo.

DA ASSESSORIA EXECUTIVA
Art. 23. O Assessor Executivo, diretamente subordi-
nado ao Diretor Administrativo e Financeiro, exercerá 
função de assessoramento, nível VII, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Diretor-Geral do SAS, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
com a atribuição de prestar apoio administrativo e as-
sessoramento ao Diretor Administrativo e Financeiro, 
competindo-lhe:
I - Exercer diretamente a coordenação e supervisão 
das atividades da Diretoria Administrativa e Financei-
ra;
II - propor medidas que assegurem a consecução dos 
objetivos, metas e finalidades da Autarquia;
III - fornecer informações sobre demandas encami-
nhadas ao Diretor Administrativo e Financeiro que es-
tejam dentro de sua esfera de competência e tenham 
sido delegadas pelo referido Diretor;
IV - prestar assessoria ao Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro na preparação de apresentações;
V - elaborar e encaminhar convites e convocações 
para reuniões da Diretoria Administrativa e Financeira;
VI - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e solicitação de serviços do Diretor Admi-
nistrativo e Financeiro;
VII - despachar os documentos encaminhados ao Di-
retor Administrativo e Financeiro, atentando para os 
prazos definidos os referidos documentos;
VIII - promover a organização e divulgação de cole-
tâneas de leis, decretos, regulamentos e outros docu-
mentos do Governo Federal, Estadual e Municipal de 
interesse do Diretor Administrativo e Financeiro; 
IX - conferir os processos que estão em andamento 
no setor;
XI - acompanhar o andamento interno e externo dos 
expedientes e processos da Diretoria Administrativa e 
Financeira; e
XII - exercer outras atividades correlatas que lhes 
sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor 
Administrativo e Financeiro.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Executivo será 
exercido por agente público com ensino médio com-
pleto.

DOS ÓRGÃOS COMPONENTES DO SAS
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SAS

Art. 24. O Conselho de Administração do SAS será 
composto por 05 (cinco) membros titulares e 05 (cin-
co) suplentes, representantes dos seguintes segmen-
tos: 
I - Representante do Poder Executivo Municipal, in-
dicado pelo Prefeito Municipal, seu Presidente nato; 
II - Diretor-Geral, Secretário permanente do Conselho; 
III - um membro indicado pelo Poder Legislativo Mu-
nicipal; 
IV - um representante dos usuários do sistema; e
V - um representante do setor empresarial do muni-
cípio.
§ 1º O membro indicado pelo Prefeito Municipal não 
terá suplente automático, ficando o Chefe do Execu-
tivo Municipal autorizado a indicar o nome de seu re-
presentante em até 24 (vinte e quatro) horas antes da 
reunião do Conselho de Administração.
§ 2º Para os demais membros, os suplentes serão in-

dicados conjuntamente com os titulares.
§ 3º Os membros titulares e suplentes a serem indi-
cados na forma dos incisos III a V deste artigo terão 
mandato de dois anos, vedada a recondução.
§ 4º Os membros titular e suplente indicados pela Câ-
mara Municipal serão escolhidos em votação, na forma 
regimental, sendo vedada a escolha de vereador.
§ 5º A escolha dos membros enumerados nos incisos 
IV e V desse artigo será feita pelo Prefeito Municipal 
mediante indicações das respectivas entidades repre-
sentativas, em listas tríplices de membros titulares e 
suplentes.
Art. 25. Ao Conselho de Administração compete:
I - Opinar sobre os planos gerais e os programas anu-
ais de trabalho da Autarquia;
Il - opinar sobre o orçamento anual da receita e des-
pesa da Autarquia;
III - apreciar os balancetes e relatórios de prestação 
de contas anual; 
IV - opinar sobre os convênios, acordos e contratos a 
serem celebrados pela Autarquia; 
V - opinar sobre as operações financeiras que forem 
necessárias à execução dos planos e programas da 
Autarquia;
VI - propor normas sobre as prestações de serviços 
da Autarquia;
VII - propor alterações no quadro de pessoal da Au-
tarquia;
VIII - fiscalizar e emitir parecer sobre os contratos, 
convênios, acordos ou ajustes, realizados pela Au-
tarquia, quando solicitado pelo Diretor-Geral ou pelo 
Prefeito Municipal;
IX - propor a realização de auditoria contábil na Au-
tarquia;
X - opinar sobre matéria que lhe seja submetida por 
qualquer membro do Conselho;
XI - votar, por maioria absoluta, pedido de destitui-
ção do Diretor-Geral, a ser encaminhado ao Prefeito 
Municipal, com as devidas razões e respectivo con-
traditório;
XII - propor a realização de sindicância ou inquéri-
to administrativo para apurar eventual irregularidade 
ocorrida na Autarquia; e
XIII - elaborar o seu próprio regimento interno.
Art. 26. O Conselho de Administração reunir-se-á ex-
traordinariamente sempre que necessário e ordinaria-
mente em cada trimestre, com a presença, no mínimo 
de 03 (três) dos membros, sendo que as decisões 
serão tomadas por maioria simples, cabendo ao Presi-
dente o voto de qualidade.
§ 1° O Conselho de Administração reunir-se-á extra-
ordinariamente por convocação do Prefeito Municipal 
ou do Diretor-Geral.
§ 2° Não havendo quórum na primeira reunião, será 
marcada outra, dentro do prazo mínimo de 48 (qua-
renta e oito horas), dando-se ciência aos membros 
titulares e respectivos suplentes.
§ 3° Será destituído o conselheiro que faltar a duas 
reuniões consecutivas, ou a três alternadas, passando 
o respectivo suplente a conselheiro titular, salvo se as 
faltas ocorrerem por motivos devidamente justificados 
e aceitas pela maioria dos membros do Conselho.
§ 4° No dia marcado para a segunda reunião, esta se 
realizará com qualquer quórum, ocupando cada su-
plente o lugar do membro efetivo que faltar.
Art. 27. Poderão tomar parte nas reuniões, a critério 
do Conselho, com direito a voz, mas sem voto, re-
presentantes de órgãos federais, estaduais e munici-
pais e de entidades privadas e de representação de 
classes, bem como outras pessoas cuja audiência seja 
considerada útil para o esclarecimento de assuntos de 
interesse da Autarquia.
Art. 28. É vedado ao Diretor-Geral, no exercício da 
função de membro do Conselho de Administração, o 
direito de voto nas decisões sobre as matérias dos in-
cisos III, IX e XII do art. 20.
Art. 29. Os membros do Conselho, com exclusão do 
Diretor-Geral e do Prefeito Municipal, receberão remu-
neração por efetiva participação em cada sessão igual 
a 20% (vinte por cento) do salário mínimo mensal em 
vigor.
§ 1º Os membros do Conselho pertencentes ao qua-

dro de servidores do Município somente farão jus ao 
recebimento da remuneração quando as reuniões 
ocorrerem fora do horário regular de expediente.
§ 2º O número de sessões remuneradas não poderá 
ultrapassar a quatro sessões por mês 
§ 3º Para fazer jus ao pagamento da remuneração 
pela atuação nas reuniões, deverá ser comprovada, 
através de lista de presença e da ata da reunião, a 
efetiva participação do membro do Conselho.
Art. 30. O Diretor-Geral fará publicar no Diário Oficial 
Eletrônico do Município de Barbacena – e-DOB, no 
endereço eletrônico www.barbacena.mg.gov.br, edital 
para convocação das entidades interessadas em parti-
cipar da indicação de membros efetivos e suplentes do 
Conselho de Administração do SAS, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias da vigência desta Lei.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 31. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 32. O organograma do SAS se encontra especifi-
cado no Anexo I e níveis funcionais e requisitos para 
provimento dos cargos ora instituídos são estabeleci-
dos no Anexo II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 33. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 34. Ficam extintos os cargos de Diretor-Geral, 
Assessor Jurídico, Assessor de Controle Interno, Vi-
ce-Diretor, Assessor de Ouvidoria Adjunto, Diretor 
Administrativo e Financeiro, Gerente de Contratos e 
Convênios, Diretor de Água e Saneamento, Gerente 
de Controle Operacional e Automação, Gerente de En-
genharia e Manutenção, Superintendente de Inovação 
Tecnológica, Diretor de Tecnologia da Informação e 
Comunicação e Diretor de Meio Ambiente, existentes 
na atual estrutura do Serviço de Água e Saneamento.  
Art. 35. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a Lei nº. 4.382, de 24 de outubro de 2011, as 
Leis Delegadas nºs. 33, 49 e 53, de 2013, e os Decre-
tos nºs. 7.847 e 7.890, de 2015. 
Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 053/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I 
ORGANOGRAMA DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEA-

MENTO
 

 
 
 

 

ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DO SERVIÇO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO
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Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 

Diretor-Geral Direção I Superior 
completo  R$ 7.200,00 

 Assessor Executivo Assessoramento I Superior 
completo  R$ 4.200,00 

 Assessor de Controle Interno Assessoramento II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

 Assessor de Gabinete Assessoramento VI Médio 
completo R$ 1.800,00 

 Vice-Diretor-Geral Direção II Superior 
completo  R$ 6.300,00 

  Assessor de Ouvidoria Assessoramento II Superior 
completo R$ 3.600,00 

 Diretor de Água e 
Saneamento Direção II Superior 

completo  R$ 6.000,00 

  Diretor de Engenharia Direção IV Superior 
completo  R$ 4.800,00 

  Diretor de Automação Direção IV Superior 
completo  R$ 4.800,00 

  Diretor de Manutenção Direção IV Superior 
completo  R$ 4.800,00 

  Assessor de Gestão e 
Controle Assessoramento II Superior 

completo  R$ 3.600,00 

  Assessor Executivo Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

 Diretor de Meio Ambiente Direção II Superior 
completo  R$ 6.000,00 

  Assessor de Fiscalização 
Ambiental Assessoramento II Superior 

completo  R$ 3.600,00 

  Assessor de 
Licenciamento Ambiental Assessoramento II Superior 

completo  R$ 3.600,00 

  Assessor Executivo Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

 Diretor Administrativo e 
Financeiro Direção II Superior 

completo  R$ 6.000,00 

  Diretor de Contratos e 
Convênios Direção IV Superior 

completo  R$ 4.800,00 

  Assessor de Planejamento Assessoramento II Superior 
completo  R$ 3.600,00 

  Chefe do Atendimento ao 
Contribuinte Chefia VII Médio 

completo R$ 1.800,00 

  Assessor Executivo Assessoramento VII Médio 
completo R$ 1.500,00 

 
 

 
 
 
 

LEI Nº 4.976

“Dispõe sobre a estrutura orgânica do Sistema Munici-
pal de Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS, 
entidade da Administração Indireta do Poder Executi-
vo do Município, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º O Sistema Municipal de Previdência e Assistên-
cia ao Servidor – SIMPAS, autarquia municipal criada 
pela Lei nº 3.244, de 11 de dezembro de 1995, com 
personalidade jurídica de direito público, integrante da 
administração pública indireta, tem por finalidade o 
gerenciamento e a operacionalização do Regime Pró-
prio de Previdência Social do Município de Barbacena, 
com autonomia administrativa, patrimonial e gestão 
financeira própria.
Art. 2º Para execução dos seus serviços, o SIMPAS de-
verá ter pessoal requisitado do Poder Executivo dentre 
seus servidores efetivos, com todos os seus direitos e 
as vantagens asseguradas pelo mesmo.
Art. 3º O SIMPAS será gerido de forma colegiada, ca-
bendo as funções deliberativas e de fiscalização a um 
Conselho de Administração e a um Conselho Fiscal, 
respectivamente, e as funções gerais a uma Diretoria 
executiva.

DA ORGANIZAÇÂO ADMINISTRATIVA
Art. 4º O Sistema Municipal de Previdência e Assis-
tência ao Servidor – SIMPAS tem a seguinte estrutura 
orgânica:
I - Órgãos Superiores:
a) Diretoria do SIMPAS.
II - Unidades Organizacionais:
a) Chefia de Tesouraria;
b) Chefia de Benefícios;
1 - Chefia de Compensação Previdenciária;
d) Chefia de Controladoria; e
e) Chefia de Contabilidade Previdenciária;
Parágrafo único. Os servidores designados para os 
cargos de que trata este artigo deverão ser qualifi-
cados para a função e com comprovada habilitação 
profissional, sendo escolhidos entre servidores efeti-
vos que detenham conhecimento compatível com o 
cargo a ser exercido.

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA DIRETORIA DO SIMPAS

Art. 5º O Diretor do SIMPAS, diretamente subordinado 
Prefeito, exercerá função de direção, nível III, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
recrutamento limitado, de livre nomeação e exonera-
ção pelo Chefe do Executivo, competindo-lhe:
I - Exercer a administração geral do SIMPAS;
II - representar o SIMPAS em juízo ou fora dele, pes-
soalmente ou por procurador legalmente habilitado;
III - decidir sobre requerimentos e solicitações de be-
neficiários;
IV - expedir ordens de serviços e portarias relativas ao 

funcionamento interno do SIMPAS;
V - disciplinar procedimento a serem adotados para 
concessão de benefícios previdenciários através Por-
tarias;
VI - assinar atos de aposentadorias, pensões e benefí-
cios concedidos pelo SIMPAS;
VII - propor alterações de estruturas básicas de or-
ganização e modificações no quadro de pessoal do 
SIMPAS, expedindo instruções correlatas;
VIII - realizar concorrências públicas, tomadas de pre-
ços e convites para compra, obras e serviços, na forma 
estabelecida pela legislação em vigor;
IX - assinar contratos, acordos, convênios e demais 
termos em que o SIMPAS for parte interessada direta 
ou indiretamente;
X - assinar conjuntamente com o Chefe de Tesouraria 
todos os atos de movimentação financeira do SIMPAS 
e com o Chefe da Contabilidade todos os documentos 
atinentes â escrituração e aos registros contábeis da 
entidade;
XI - proceder conjuntamente com o Chefe de Tesou-
raria, as aplicações financeiras em títulos de renda, de 
eventuais disponibilidades do SIMPAS e aos respecti-
vos resgates, de acordo com aprovação prévia do Con-
selho de Administração da entidade e em conformida-
de com Instruções Normativas e Resoluções do Banco 
Central do Brasil aplicáveis aos Regimes Próprios de 
Previdência Social – RPPSs;.
XII - submeter à aprovação do Conselho de Adminis-
tração do SIMPAS até o dia 30 de julho de cada ano a 
proposta orçamentária do exercício seguinte e o Plano 
de Custeio Anual, acompanhado de parecer;
XIII - orientar o Poder Executivo quanto às metas da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei do Plano Pluria-
nual, no tocante à política previdenciária do Município 
e aos indicativos dos Cálculos Atuariais da entidade 
para cada exercício;
XIV - elaborar e aprovar, nos prazos previstos nas 
legislações federal, estadual e municipal pertinentes 
e resoluções do Tribunal de Contas Estadual, os re-
latórios de Gestão Fiscal do SIMPAS e submetê-lo à 
aprovação do Conselho Administração e do Conselho 
Fiscal;
XV - convocar e propor ao Conselho de Administração 
e ao Conselho Fiscal do SIMPAS reuniões que tenham 
por objetivo tratar de interesses peculiares do SIM-
PAS;
XVI - propor ao Chefe do Executivo Municipal a aber-
tura de créditos adicionais ao Orçamento do SIMPAS, 
com aprovação prévia do Conselho de Administração;
XVII - convocar e propor aos Conselhos de Adminis-
tração e Fiscal do SIMPAS a aquisição, alienação e 
construção de imóveis, assim como de constituição de 
ônus ou direitos reais sobre eles;
XVIII - instaurar inquéritos administrativos, decidir so-
bre as conclusões correspondentes, graduar e aplicar 
penalidades;
XIX - aprovar normas reguladoras de aplicação de 
multas e de pagamento parcelado de débitos previ-
denciários, constitutivos de sua receita, de acordo com 
normativos do setor competente do Governo Federal;
XX - declarar a perda da qualidade de beneficiário;
XXI - praticar os demais atos necessários ao funcio-
namento do SIMPAS, não previstos ou ressalvados 
expressamente;
XXII - mediante aprovação do Conselho de Administra-
ção, contratar, na forma da lei, empresas legalmente 
habilitadas para prestação de serviços de consultoria 
atuarial, previdenciária e auditoria, para cumprimento 
dos dispositivos legais regulamentados pelos órgãos 
fiscalizadores; e
§ 1º O cargo de Diretor do SIMPAS será exercido por 
servidor com graduação, preferencialmente em Admi-
nistração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Eco-
nomia ou bacharel em Direito.
2º O Diretor será substituído, em suas funções ad-
ministrativas, quando de seus impedimentos ou afas-
tamentos previstos em lei, pelo Chefe de Benefícios, 
sem prejuízo das atribuições deste cargo.
§ 3º Em caso de impedimento ou afastamento por 
mais de 30 (trinta) dias, o Prefeito Municipal deverá 
designar Diretor interino para o SIMPAS.

DA CHEFIA DE TESOURARIA
Art. 6º O Chefe de Tesouraria, subordinado ao Diretor 
do SIMPAS, exercerá função de Chefia, nível I, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
recrutamento limitado, de livre nomeação e exonera-
ção pelo Diretor do SIMPAS, competindo-lhe:
I - Executar as operações de Tesouraria, especifica-
mente o pagamento de despesas e o recebimento de 
receitas do SIMPAS;
II - conferir e aprovar previamente aos pagamentos, 
todos os documentos que os originam, dando conhe-
cimento ao Controle Interno da entidade das anorma-
lidades e incompletudes impeditivas dos pagamentos;
III - realizar, conjuntamente com o Diretor, as movi-
mentações financeiras da entidade, os pagamentos de 
despesas, as aplicações financeiras e resgates, toda 
a movimentação bancária, por meios físicos ou ele-
trônicos, registrando na forma legal todos os atos da 
Tesouraria;
IV - elaborar as conciliações bancárias diárias e men-
sais, bem como o arquivo de toda a documentação de 
receita e despesa da entidade, disponibilizando-os à 
Chefia de Contabilidade para os lançamentos, na for-
ma da lei; 
V - apresentar ao Diretor e ao Conselho Fiscal da en-
tidade, os relatórios de execução financeira, sempre 
que solicitados; e
VI - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem determinadas pelo Diretor do SIMPAS.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Tesouraria do 
SIMPAS será exercido por servidor com graduação de 
nível superior, preferencialmente em Contabilidade ou 
Economia.

DA CHEFIA DE BENEFÍCIOS
Art. 7º O Chefe de Benefícios, subordinado ao Diretor 
do SIMPAS, exercerá função de Chefia, nível I, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
recrutamento limitado, de livre nomeação e exonera-
ção pelo Diretor do SIMPAS, competindo-lhe:
I – Chefiar as atividades de recebimento e autuação 
todos os processos de requerimentos de benefícios 
previdenciários no âmbito do SIMPAS;
II - elaborar os processos para análise e conclusão 
sobre a concessão de benefícios;
III - propor ao Diretor, se for o caso, a solicitação de 
manifestações dos órgãos jurídicos, para a conclusão 
sobre requerimentos de benefícios de competência da 
entidade;
IV - elaborar os atos de concessão de benefícios para 
assinatura do Diretor; 
V – chefiar o registro dos atos de decisão sobre bene-
fícios previdenciários no âmbito da entidade;
VI – chefiar a organização e a manutenção dos ar-
quivos de informações funcionais dos segurados do 
SIMPAS;
VII - convocar, a pedido do Diretor, as reuniões do 
Conselho de Administração, elaborar pautas e redigir 
atas das referidas reuniões;
VIII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem determinadas pelo Diretor do SIMPAS.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Benefícios do 
SIMPAS será exercido por servidor com graduação de 
nível superior, preferencialmente Bacharel em Direito.

DA CHEFIA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Art. 8º O Chefe de Compensação Previdenciária, dire-
tamente subordinado ao Chefe de Benefícios, com a 
função de chefia, nível IV, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de recrutamento limita-
do, de livre nomeação e exoneração pelo Diretor do 
SIMPAS, competindo-lhe:
I - Assegurar a implantação de todos os processos 
com potencial de compensação previdenciária no 
sistema Programa de Compensação Previdenciária 
(COMPREV);
II - diagnosticar preventivamente os requerimentos 
existentes no Programa de Compensação Previdenci-
ária (COMPREV), procedendo às revisões necessárias, 
bem como a complementação documental obrigatória;
III - validar os processos disponíveis no sistema e ela-
borar relatório de prioridade para subsidiar a análise 
do INSS, a partir dos processos consistentes;
IV - reprocessar os processos indeferidos pelo INSS, 
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adotando providências para a minimização das incon-
sistências que provocaram os indeferimentos;
V - catalogar as informações coletadas para orientar a 
formação de banco de dados e imagens, necessários 
à emissão dos requerimentos de compensação previ-
denciária exigidos pela legislação federal;
VI - planejar e executar a metodologia a ser utilizada 
para a transferência de dados e imagens dos servi-
dores aposentados e pensionistas para obtenção da 
compensação;
VII - monitorar o controle dos valores a serem reem-
bolsados, referentes ao Fluxo Atrasado / Fluxo Mensal 
(pro-rata);
VIII - organizar sistemas de controle e suporte opera-
cional para agilização do programa de qualidade refe-
rente à aprovação das imagens digitalizadas;
IX - identificar todos os benefícios de aposentados, 
passíveis de enquadramento no Programa de Com-
pensação Previdenciária (COMPREV);
X - diagnosticar, de forma detalhada, os processos 
implantados no Programa de Compensação Previden-
ciária (COMPREV) com documentação parcial, identi-
ficando e sanando as pendências que venham a com-
prometer o reembolso financeiro;
XI – chefiar a instrução dos expedientes relativos a 
pedidos de Compensação Financeira;
XII - chefiar a digitalização da documentação repro-
duzida, necessária à formação dos expedientes que 
instruirão os pedidos de compensação financeira;
XIII - chefiar a atualização dos dados cadastrais e for-
necimento de banco de dados informatizado, adequa-
do para emissão dos requerimentos de compensação 
previdenciária no Programa de Compensação Previ-
denciária (COMPREV);
XIV - monitorar os créditos com a checagem dos va-
lores compensados, levando-se em consideração as 
informações prestadas, quando do envio do Reque-
rimento de Compensação Financeira Previdenciária;
XV - disponibilizar os relatórios de acompanhamento 
do trabalho, indicando as atividades realizadas, os en-
traves identificados e os respectivos encaminhamen-
tos, sempre que solicitados pelo Diretor do SIMPAS; e
XVI - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem determinadas pelo Gerente de Benefí-
cios ou pelo Diretor do SIMPAS.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Compensação 
Previdenciária do SIMPAS será exercido por servidor 
com ensino médio completo.

DA CHEFIA DE CONTROLADORIA
Art. 9º O Chefe de Controladoria, subordinado ao Di-
retor do SIMPAS, exercerá função de Chefia, nível I, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de recrutamento limitado, de livre nomeação e 
exoneração pelo Diretor do SIMPAS, competindo-lhe:
I - Atualizar as informações sobre leis e projetos legis-
lativos federais, estaduais e municipais de interesse 
do SIMPAS;
II - avaliar o cumprimento das metas previstas no pla-
no plurianual e a execução do orçamento do SIMPAS;
III - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia, efetividade e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial do SIMPAS, 
bem como a aplicação de recursos públicos;
IV - exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres do SIM-
PAS;
V - assinar em conjunto com os responsáveis legais 
o Relatório de Gestão Fiscal e o Relatório Resumido 
da Execução Orçamentária previstos em legislação 
pertinente;
VI - fiscalizar quanto à legalidade, à legitimidade e à 
economicidade os atos de concessão de vantagens, 
aposentadorias e pensões;
VII - apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional;
VIII - executar a auditoria interna preventiva e de con-
trole do SIMPAS;
IX - promover a interlocução contínua com a Ouvido-
ria-Geral do Município para dar encaminhamento às 
informações coletadas por esse órgão;
X - supervisionar e executar as atividades correcionais 
e disciplinares no SIMPAS;

XI - assessorar, em sua área de competência, o Dire-
tor do SIMPAS; o Controlador Geral do Município, os 
dirigentes de órgãos e entidades no desempenho de 
suas funções; e
XII - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem determinadas pelo Diretor do SIMPAS.
Parágrafo único. O cargo de Chefe da Controladoria 
do SIMPAS será exercido por servidor com graduação, 
preferencialmente em Contabilidade ou Economia.

DA CHEFIA DE CONTABILIDADE PREVIDENCIÁRIA
Art. 10. O Chefe de Contabilidade Previdenciária, su-
bordinado ao Diretor do SIMPAS, exercerá função de 
Chefia, nível I, sendo cargo de confiança, de provi-
mento em comissão, de recrutamento limitado, de 
livre nomeação e exoneração pelo Diretor do SIMPAS, 
competindo-lhe:
I - Responder pelas obrigações da Contabilidade do 
SIMPAS, emissões de empenhos, liquidações, lança-
mentos, elaboração de relatórios para a Tesouraria, 
organização e conferência do arquivo contábil do SIM-
PAS;
II - atender às diretrizes da Diretoria de Contabilidade 
da Secretaria Municipal de Fazenda e cumprir os pra-
zos determinados pela referida Secretaria de Fazenda, 
com a remessa de balancetes, relatórios, balanços e 
propostas orçamentárias anuais, para os fins de con-
solidação das contas do Município;
III - elaborar relatórios da execução contábil, orça-
mentária, financeira e patrimonial do SIMPAS, para 
atendimento a solicitações do Diretor e do Conselho 
de Administração;
IV - elaborar as prestações de contas do SIMPAS e en-
caminhá-las ao Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, na forma legal e operacional exigidas;
V - encaminhar ao setor competente vinculado ao 
Governo Federal o Cálculo Atuarial Anual do SIMPAS, 
bem como, encaminhar mensalmente as informações 
sobre a execução orçamentária, financeira e contábil 
do SIMPAS, exigidas para a regularização do Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, junto ao referido 
Ministério;
VI - elaborar a Prestação de Contas Anual, os balanços 
(orçamentário, financeiro e patrimonial) do SIMPAS, 
relativos ao exercício anterior, e encaminhá-los à Di-
retoria de Contabilidade de Secretaria Municipal de 
Fazenda para consolidação, até o dia 30 de janeiro de 
cada exercício; e
VII - elaborar, até 30 de julho de cada ano, a propos-
ta orçamentária do SIMPAS para o exercício seguinte, 
encaminhá-la à Diretoria de Contabilidade de Secreta-
ria Municipal de Fazenda para consolidação até o dia 
30 de agosto de cada ano, atentando para a aprova-
ção prévia do Conselho de Administração do SIMPAS;
VIII - analisar o Cálculo Atuarial anual do SIMPAS e 
propor ao Diretor as providências necessárias à imple-
mentação das medidas nele sugeridas;
IX - desempenhar, na forma da lei, outras atribuições 
que lhe forem determinadas pelo Diretor do SIMPAS.
Parágrafo único. O cargo de Chefe da Controladoria 
do SIMPAS será exercido por servidor com graduação 
de nível superior, preferencialmente em Contabilidade 
ou Economia.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 11. O Conselho de Administração é órgão superior 
de deliberação colegiada, não remunerado, constituí-
do de sete membros titulares nomeados por ato pró-
prio do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Art. 12. O Conselho de Administração terá como mem-
bros natos dois servidores efetivos indicados pelas Se-
cretarias Municipais de Planejamento e Gestão e de 
Fazenda, respectivamente.
Art. 13. O Conselho de Administração será composto 
por 02 (dois) representantes dos servidores ativos, 02 
(dois) representantes dos servidores inativos (aposen-
tados e/ou pensionistas) e 01 (um) representante do 
governo.
Art. 14. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
e a Associação dos Servidores Públicos Municipais de-
verão apresentar listas tríplices indicando servidores 
ativos e inativos, respectivamente.
§ 1º O Conselho de Administração funcionará sempre 
com maioria integrada pelos membros titulares ou, 

nos impedimentos daqueles, decidindo por maioria de 
votos.
§ 2º Os membros do Conselho de Administração ele-
gerão seu Presidente e seu substituto legal.
§ 3º O mandato dos membros do Conselho de Ad-
ministração será de 02 (dois) anos, permitida uma 
recondução.
§ 4º Todos os membros do Conselho de Administração 
deverão ter escolaridade mínima compatível ao ensino 
médio completo.
§ 5º Os membros do Conselho de Administração não 
poderão votar sempre que tiverem interesse pessoal 
na deliberação.
§ 6º O Conselho de Administração reunir-se-á ordina-
riamente uma vez por trimestre e extraordinariamente 
por convocação do Diretor do SIMPAS ou por solici-
tação de pelo menos três de seus membros efetivos.
§ 7º Os membros do Conselho de Administração não 
receberão jeton ou qualquer remuneração adicional.
§ 8º As reuniões do Conselho de Administração deve-
rão ocorrer de preferência no horário normal de traba-
lho de seus membros, sem prejuízo de suas funções 
de rotina.
Art. 15. O membro do Conselho de Administração será 
destituível ad nutum ou em caso de vacância, assim 
entendida a ausência não justificada em três reuniões 
consecutivas ou em quatro intercaladas no mesmo 
ano, perdendo o mandato e sendo imediatamente 
investido no cargo outro conselheiro, escolhido pelo 
mesmo processo do titular e nomeado por ato próprio 
do Chefe do Poder Executivo Municipal para comple-
tará o mandato.
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRA-

ÇÃO
Art. 16. Compete ao Conselho de Administração, den-
tre outras atribuições correlatas, as seguintes:
I - Estabelecer a estrutura técnico-administrativa do 
SIMPAS, podendo, se necessário, contratar entidades 
independentes legalmente habilitadas;
II - aprovar a política e diretrizes de investimentos dos 
recursos do SIMPAS;
III - autorizar o pagamento antecipado da gratificação 
natalina;
IV - autorizar a aceitação de doações;
V - determinar a realização de inspeções e auditorias;
VI - autorizar a contratação de auditores independen-
tes;
VII - decidir nos processos de justificação administra-
tiva;
VIII - funcionar como órgão de aconselhamento à Di-
retoria do SIMPAS, nas questões por ela suscitadas; e
IX - instaurar processo administrativo para apuração 
e julgamento de falta grave ou descumprimento das 
atribuições do Diretor ou membro do Conselho.
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 17. Compete ao Presidente do Conselho de Ad-
ministração:
I - Presidir as atividades do Conselho;
II - convocar e instalar as reuniões do Conselho;
III - designar seu substituto eventual;
IV - avocar o exame e a solução de quaisquer assun-
tos pertinentes ao SIMPAS; e
V - praticar os demais atos atribuídos por esta Lei de 
sua competência.

DO CONSELHO FISCAL
Art. 18. O Conselho Fiscal é órgão superior colegiado 
de fiscalização, não remunerado, constituído de sete 
membros titulares, nomeados por ato próprio do Exe-
cutivo Municipal.
Art. 19. O Conselho Fiscal terá como membros natos 
um servidor efetivo indicado pela Secretaria Municipal 
de Governo e o Diretor de Contabilidade Geral da Pre-
feitura Municipal.
Art. 20. O Conselho Fiscal será composto por 02 (dois) 
representantes dos servidores ativos, 02 (dois) repre-
sentantes dos servidores inativos (aposentados e/ou 
pensionistas), 01 (um) representante do governo; no-
meado pelo Prefeito.
Art. 21. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 
e a Associação dos Servidores Públicos Municipais de-
verão apresentar listas tríplices indicando servidores 
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ativos e inativos, respectivamente.
§ 1º O Conselho Fiscal funcionará com maioria inte-
grada pelos membros titulares, podendo também fir-
mar decisões por maioria de votos nos impedimentos 
daqueles.
§ 2º Os membros do Conselho Fiscal do SIMPAS ele-
gerão seu Presidente e seu substituto legal.
§ 3º O mandato dos membros do Conselho Fiscal será 
de 02 (dois) anos, permitida uma recondução.
§ 4º Todos os membros do Conselho Fiscal deverão 
ter escolaridade mínima compatível ao ensino médio 
completo.
§ 5º Os membros do Conselho Fiscal não poderão 
votar sempre que tiverem interesse pessoal na deli-
beração.
§ 6º O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente 
uma vez por bimestre e extraordinariamente por con-
vocação do Diretor do SIMPAS ou por solicitação de 
pelo menos três de seus membros efetivos.
§ 7º Os membros do Conselho Fiscal não receberão 
jeton ou qualquer remuneração adicional.
§ 8º As reuniões do Conselho Fiscal deverão ocorrer 
de preferência no horário normal de trabalho de seus 
membros, sem prejuízo de suas funções de rotina.
Art. 22. O membro do Conselho Fiscal será destituível 
ad nutum ou em caso de vacância, assim entendida a 
ausência não justificada em três reuniões consecutivas 
ou em quatro intercaladas no mesmo ano e perderá 
o mandato, sendo imediatamente investido no cargo 
outro conselheiro nomeado por ato próprio do Che-
fe do Poder Executivo Municipal, que será escolhido 
pelo mesmo processo do titular e completará o seu 
mandato.

DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO FISCAL
Art. 23. Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras 
atribuições correlatas, as seguintes:
I - Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente 
a gestão econômica e financeira dos recursos;
II - acompanhar e apreciar, através de relatórios ge-
renciais por ele definidos, a execução dos planos, pro-
gramas e orçamentos previdenciários;
III - apreciar e aprovar a prestação de contas bimes-
tral e anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do 
Estado;
IV - apreciar os relatórios de execução orçamentária e 
financeira, a serem enviados pelo SIMPAS aos órgãos 
fiscalizadores do Governo Federal e Estadual;
V - apreciar e aprovar nos prazos previstos em legis-
lação pertinente e de acordo com as resoluções do 
Tribunal de Contas Estadual os relatórios de Gestão 
Fiscal do SIMPAS;
VI - aprovar a política e diretrizes de investimentos dos 
recursos do SIMPAS;
VII - determinar a realização de inspeções e audito-
rias;
VIII - autorizar a contratação de auditores indepen-
dentes;
IX - autorizar a Diretoria Executiva a adquirir ou alie-
nar bens imóveis do SIMPAS;
X - funcionar como órgão de aconselhamento à Di-
retoria Executiva do SIMPAS, nas questões por ela 
suscitadas;
XI - apreciar e aprovar o demonstrativo financeiro re-
lativo às aplicações do SIMPAS;
XII - apreciar e aprovar os demonstrativos das Recei-
tas e Despesas do SIMPAS; e
XIII - instaurar processo administrativo para apuração 
e julgamento de falta grave ou descumprimento das 
atribuições do Diretor ou membro do Conselho.
DA COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO CONSELHO 

FISCAL
Art. 24. Compete ao Presidente do Conselho Fiscal, 
dentre outras atribuições correlatas, as seguintes:
I - Dirigir e coordenar as atividades do Conselho;
II - convocar e instalar as reuniões do Conselho;
III - designar seu substituto eventual;
IV - avocar o exame e a solução de quaisquer assun-
tos pertinentes ao SIMPAS; e
V - praticar os demais atos atribuídos por esta Lei 
como de sua competência.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 25. Fica criado o Banco de Dados com registro 

individualizado e atualizado de segurados do RPPS, 
a ser implantado e gerido pelo Sistema Municipal de 
Previdência e Assistência ao Servidor – SIMPAS, nos 
termos da legislação federal pertinente.  
Art. 26. Fica instituído o Comitê de Investimentos do 
SIMPAS, tendo por atribuições a formulação e a exe-
cução da política de investimentos do RPPS.
Parágrafo único. A estrutura, composição e funciona-
mento do Comitê de Investimentos serão estabeleci-
dos na forma regulamentar, obedecidos os requisitos 
exigidos pela legislação federal pertinente.
Art. 27. Os cargos criados por esta Lei são de re-
crutamento limitado e livre nomeação pelo Prefeito, 
observado o disposto na Lei Municipal nº 4.893, de 
11 de setembro de 2018, quanto aos requisitos para 
ingresso.
Art. 28. O organograma do Sistema Municipal de Pre-
vidência e Assistência ao Servidor se encontra especi-
ficado no Anexo I, e os vencimentos, níveis funcionais 
e requisitos para provimento dos cargos ora instituídos 
são estabelecidos no Anexo II, partes integrantes da 
presente Lei.
Art. 29. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 30. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de Diretor, Gerente de Contabilidade; Geren-
te de Tesouraria; Gerente de Benefícios; e Gerente de 
Controladoria, existentes na atual estrutura do SIM-
PAS estabelecida pela Lei Delegada nº 57, de 13 de 
maio de 2013.
Art. 31. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial a Lei Delegada nº 57, de 13 de maio de 2013, 
a Lei nº 4.815, de 05 de julho de 2017, e a Lei nº 
4.933, de 11 de março de 2019. 
Art. 32. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 051/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
ORGANOGRAMA DO SIMPAS

                                  
 

 
 
 

 
 

ANEXO II
TABELA DE CARGOS DO SIMPAS

                                  
 

 
 
 
 

Cargo Classificação Nível Funcional Escolaridade Vencimento 
do Cargo 

Diretor do Sistema Municipal de 
Previdência e Assistência ao 
Servidor  

Direção III 
Superior 
completo R$ 5.400,00 

 Chefe de Tesouraria Chefia I Superior 
completo  R$ 4.200,00 

 Chefe de Benefícios Chefia I Superior 
completo  R$ 4.200,00 

  Chefe de Compensação 
Previdenciária Chefia IV Médio completo R$ 2.700,00 

 Chefe de Controladoria Chefia I Superior 
completo  R$ 4.200,00 

 Chefe de Contabilidade 
Previdenciária Chefia I Superior 

completo R$ 4.200,00 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LEI Nº 4.977

“Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Secretaria Munici-
pal de Governo - SEGOV, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Secretaria Municipal de Governo – SEGOV 
tem por finalidade assistir ao Chefe do Executivo no 
desempenho de suas atribuições nas relações insti-
tucionais, por meio do Cerimonial e da Comunicação 
Governamental, e nas relações com a sociedade civil, 

por meio da Junta de Serviço Militar, da Ouvidoria e 
dos Conselhos Municipais.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Secretaria Municipal de Governo - SEGOV 
compreende:
I - Órgãos Superiores:
a) Secretaria Municipal de Governo - SEGOV; 
1 - Assessoria de Gabinete;
II - Unidades Organizacionais
a) Diretoria de Comunicação Governamental;
1 - Assessoria de Imprensa;
2 - Assessoria de Comunicação Visual;
3 - Assessoria de Mídias Eletrônicas;
b) Chefia de Ouvidoria-Geral;
1 - Assessoria de Ouvidoria da Saúde;
2 - Assessoria de Ouvidoria da Guarda Civil Municipal; 
e
3 - Assessoria de Ouvidoria-Geral
c) Chefia dos Conselhos Municipais
1 - Assessoria de Apoio aos Conselhos Municipais;
d) Chefia de Cerimonial.
1 - Assessoria de Apoio ao Cerimonial

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Art. 3º Ao Secretário Municipal de Governo, agente 
político, diretamente subordinado ao Chefe do Exe-
cutivo, de recrutamento amplo, de livre nomeação e 
exoneração pelo Chefe do Executivo, com as atribui-
ções de assistir ao mesmo no desempenho de suas 
atribuições, competindo-lhe ainda:
I - Formular planos e programas de Ouvidoria, de Co-
municação Governamental e de Cerimonial, observan-
do as diretrizes gerais do Chefe do Executivo;
II - cumprir e fazer cumprir os atos normativos refe-
rentes à SEGOV, podendo solicitar orientação da Advo-
cacia-Geral do Município;
III - atender às diligências dos órgãos públicos fiscali-
zadores e acompanhar o cumprimento das recomen-
dações decorrentes;
IV - acompanhar a atividade legislativa de interesse do 
Governo Municipal;
V - promover atividades relativas ao cerimonial do Go-
verno Municipal;
VI - supervisionar a organização de cerimônias oficiais 
do Governo Municipal;
VII - promover as atividades de Ouvidoria da Adminis-
tração Pública Direta com ênfase, mas não se limitan-
do às áreas de saúde e segurança pública; 
VIII - desenvolver atividades de Comunicação Gover-
namental, visando dar publicidades aos atos da Admi-
nistração Pública Municipal;
IX - desenvolver outras atividades inerentes à Secreta-
ria Municipal de Governo, determinadas pelo Chefe do 
Executivo, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Secretário Municipal de 
Governo será exercido por agente político com gradu-
ação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 4º O Assessor de Gabinete, diretamente subor-
dinado ao Secretário Municipal de Governo, exercerá 
função de assessoramento, nível III, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
com a atribuição de prestar assessoramento direto ao 
Secretário Municipal de Governo, competindo-lhe:
I – Prestar assessoria na execução do atendimento 
ao Secretário Municipal de Governo, encaminhando 
providências que garantam o suporte necessário, ime-
diato e contínuo;
II - elaborar estudos, pesquisas e afins para dar su-
porte às ações e decisões do Secretário Municipal de 
Governo;
III - assessorar o Secretário Municipal de Governo em 
assuntos administrativos, relacionados à sua área de 
competência, encaminhando proposta de solução ao 
mesmo;
IV - assessorar o Gabinete do Prefeito no atendimento 
às manifestações oriundas da Câmara Municipal e do 
Poder Judiciário;
V - receber e encaminhar às diversas unidades da 
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SEGOV os assuntos pertinentes e, se necessário, ar-
ticular dentro de sua esfera, o fornecimento de apoio 
especializado ao andamento dos referidos assuntos;
VI - assessorar o Secretário Municipal de Governo a 
supervisionar o desenvolvimento das atividades de 
cerimonial;
VII - assessorar o Secretário Municipal de Governo nas 
atividades relativas ao patrimônio, compras, transpor-
te oficial, gestão de serviços gerais, conservação dos 
ambientes, dentre outros, no âmbito da SEGOV;
VIII - assessorar o Secretário Municipal de Governo 
a fornecer à Advocacia Geral do Município subsídios 
e elementos constantes dos arquivos da SEGOV, que 
possibilitem a defesa do Município em juízo, bem 
como a defesa dos atos do Secretário e de outras au-
toridades da Administração Pública Municipal;
IX - conferir os processos de prestação de contas das 
despesas da SEGOV;
XIV - identificar e cadastrar órgãos, entidades e ins-
tituições que tenham finalidade e interesse comum à 
SEGOV;
X - planejar, coordenar, supervisionar, orientar, nor-
matizar e fazer executar as atividades logísticas no 
âmbito da SEGOV;
XI - assessorar o Secretário Municipal de Governo a 
propor e implantar diretrizes e normas de padroniza-
ção para aquisição de bens e serviços na SEGOV;
XII - coordenar e executar as atividades relativas aos 
processos para obtenção de material de consumo e 
permanente no âmbito da SEGOV;
XIII - assessorar o Secretário Municipal de Governo 
a estabelecer e orientar os processos de alienação e 
aquisição de bens e serviços, bem como coordenar o 
sistema de administração de material da SEGOV;
XIV - estabelecer diretrizes para racionalização e 
controle de gastos e, distribuição, armazenagem, 
movimentação, reaproveitamento, alienação e outras 
formas de desfazimento de materiais, no âmbito da 
SEGOV;
XV - assessorar o Secretário Municipal de Governo a 
preparar expedientes com informações para elabora-
ção de instrumentos jurídicos;
XVI - assessorar o Secretário Municipal de Governo a 
elaborar manuais e instruções de procedimentos rela-
tivos à SEGOV;
XVII - assessorar o Secretário Municipal de Governo 
a criar, planejar, organizar, realizar, apoiar e promover 
ações voltadas para a capacitação e qualificação dos 
profissionais da SEGOV;
XVIII - coordenar, controlar e executar as atividades 
relativas a gestão de empenhos, suprimentos de fun-
dos ou outras verbas alocadas à SEGOV;
XIX - controlar os limites de compras, encaminhando 
os expedientes para licitação, quando necessário, no 
âmbito da SEGOV;
XX - assessorar o Secretário Municipal de Governo a 
coordenar e controlar os convênios sob a responsabi-
lidade da SEGOV;
XXI - identificar as necessidades e propor ao Secretá-
rio Municipal de Governo treinamentos e reciclagens 
para os servidores da área respectiva; e
XXII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de Go-
verno, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Governo será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL
Art. 5º O Diretor de Comunicação Governamental, 
diretamente subordinado ao Secretário Municipal de 
Governo, exercerá função de diretoria, nível III, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Planejar, dirigir e gerenciar as mídias sociais e o 
site institucional da Prefeitura, além dos trabalhos de 
publicidade de caráter informativo, educativo e de 
orientação social; 
II - Dirigir o atendimento às demandas de imprensa 
e subsidiar os veículos de comunicação com informa-

ções sobre as ações realizadas, garantindo à popula-
ção o direito à informação;
III - Dirigir a produção de imagens e fotos do municí-
pio, de acordo com as demandas;
IV - Revisar e aprovar textos e matérias, definições 
de pautas e afins para veiculação no site oficial e nos 
demais órgãos de comunicação governamental; 
V - Supervisionar todas as publicações informativas, 
dentro dos padrões exigidos pela lei;
VI - Promover a política de comunicação governa-
mental aos públicos externo e interno entre o Poder 
Executivo e os Poderes Legislativo e Judiciário, além 
da sociedade em geral, através dos variados tipos de 
mídias existentes;
VII - promover a divulgação de fatos, atos e informa-
ções de interesse público, sobre a cidade;
VIII - assegurar a democratização do acesso a infor-
mação;
IX - promover a transparência da Administração Pú-
blica Municipal;
X - apoiar os órgãos municipais na divulgação de suas 
iniciativas e no seu relacionamento institucional com 
os segmentos da comunidade;
XI - dar publicidadee, por meio de campanhas educa-
tivas, de esclarecimento e de difusão, às potencialida-
des do município;
XII - desenvolver a articulação entre órgãos e enti-
dades da Administração Pública para a divulgação de 
informações de interesse da sociedade;
XIII - planejar, organizar, realizar, coordenar e supervi-
sionar o relacionamento do governo municipal com as 
imprensas local, estadual, nacional e estrangeira, vi-
sando à centralização e ao ordenamento do intercâm-
bio de informações entre o Governo e a sociedade;
XIV - planejar e implantar campanhas de interesse so-
cial, em cooperação com órgãos e entidades públicas 
ou privadas;
XV - propor a celebração de contratos, convênios, 
acordos, ajustes e outros instrumentos com entidades 
de direito público e privado, nacionais e estrangeiras, 
para a realização de seus objetivos gerais e especí-
ficos;
XVI - dirigir as atividades de propaganda e publici-
dade, exercer o controle dos recursos destinados a 
estas atividades e exercer a supervisão técnica dessas 
atividades nos demais órgãos e entidades da adminis-
tração pública municipal;
XVII - assegurar que a comunicação do Governo cum-
pra seus objetivos, especificamente no tocante à di-
vulgação, mobilização, integração do Município;
XVIII - realizar pesquisas de opinião pública com o ob-
jetivo de subsidiar, quando necessário, a reorientação 
da atuação do Governo no atendimento das demandas 
da sociedade; 
XIX - promover a criação da identidade visual da Pre-
feitura;
XX - acompanhar e avaliar o noticiário veiculado sobre 
o Governo Municipal, nos diversos canais de comuni-
cação tradicional e manter o Chefe do Executivo infor-
mado sobre os conteúdos veiculados sobre as ações 
da Administração Pública Municipal; 
XXI - sugerir campanhas para reforço da imagem do 
Chefe do Executivo ou das ações da Administração Pú-
blica Municipal junto aos munícipes; 
XXII - promover a integração do Município, por meio 
da interação permanente com os veículos de comu-
nicação; 
XXIII - criar, planejar, organizar, executar e sugerir 
toda a política de relacionamento do Governo Munici-
pal com a imprensa;
XXIV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Secretário Municipal de Go-
verno, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor de Comunicação 
Governamental será exercido por agente público com 
graduação de nível superior.

DA ASSESSORIA DE IMPRENSA
Art. 6º O Assessor de Imprensa, diretamente subor-
dinado ao Diretor de Comunicação Governamental, 
exercerá função de assessoramento, nível III, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 

cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, com a atribuição de aassessorar os gestores da 
Prefeitura nos assuntos relacionados à implantação de 
programas informativos e à política de comunicação e 
divulgação das ações da administração direta e indire-
ta; competindo-lhe:
I - Atender às demandas da imprensa e subsidiar os 
veículos de comunicação com informações sobre as 
ações realizadas pela Administração Pública Municipal;
II - realizar cobertura de eventos institucionais, de 
acordo com as demandas governamentais;
III - redigir e revisar os textos a serem publicados;
IV - promover a captação de informações junto aos 
demais setores da Administração Pública Municipal e a 
divulgação ostensiva das mesmas nas mídias tradicio-
nais de forma a promover as ações de Governo;
V - divulgar as ações da Administração Pública Muni-
cipal pela produção de conteúdo para divulgação em 
mídia tradicional;
VI - produzir, editar e distribuir, após aprovação do 
Diretor de Comunicação Governamental, noticiário 
para jornais impressos, emissoras de rádio, televisão e 
outros canais de comunicação;
VII - realizar registro fotográfico dos eventos que con-
tarem com a presença do Chefe do Executivo ou de 
Secretário Municipal;
VIII - realizar registro fotográfico de eventos que pro-
movam ações da Administração Pública Municipal;
IX - propor ao Diretor de Comunicação Governamental 
e implantar estratégias para veiculação de campanhas 
jornalísticas de caráter educativo, informativo ou de 
utilidade pública em veículos de comunicação;
X - organizar e manter o acervo fotográfico da Prefei-
tura Municipal;
XI - propor ao Diretor de Comunicação Governamental 
ações, projetos e programas que visem a melhoria da 
divulgação das ações da Administração Pública Muni-
cipal nas mídias tradicionais;
XII - guardar, zelar e providenciar a manutenção de 
todo o equipamento utilizado em sua atividade;
XIII - assessorar o Prefeito Municipal ou outro mem-
bro da Administração Pública Municipal autorizado 
pelo Chefe do Executivo no relacionamento com a 
imprensa;
XIV - sugerir ao Diretor de Comunicação Governamen-
tal a participação em publicidade de eventos públicos 
ou particulares de interesse da Administração Pública 
Municipal; e
XV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Comunicação 
Governamental, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Imprensa 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior em Jornalismo.

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO VISUAL
Art. 7º O Assessor de Comunicação Visual, diretamen-
te subordinado ao Diretor de Comunicação Governa-
mental, exercerá função de assessoramento, nível IV, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor de Comunicação Governamen-
tal na criação da identidade visual da Prefeitura;
II - assessorar o Diretor de Comunicação Governa-
mental na elaboração de peças gráficas editoriais, 
institucionais, publicitárias e promocionais para divul-
gação interna e externa das atividades da Prefeitura, 
conforme demanda; 
III - atender aos setores da Administração Pública Mu-
nicipal na produção gráfica de materiais para divulga-
ções institucionais; e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Comunicação 
Governamental, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Comunica-
ção Visual será exercido por agente público com nível 
médio completo, com capacitação em programas de 
desenho vetorial para design gráfico.

DA ASSESSORIA DE MÍDIAS ELETRÔNICAS
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Art. 8º O Assessor de Mídias Eletrônicas, diretamente 
subordinado ao Diretor de Comunicação Governamen-
tal, exercerá função de assessoramento, nível IV, sen-
do cargo de confiança, de provimento em comissão, 
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Exe-
cutivo, cujo recrutamento deverá observar os limites e 
requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, 
de 2018, competindo-lhe:
I - Planejar, organizar, analisar, propor, executar e su-
pervisionar planos de mídia eletrônica para as campa-
nhas publicitárias do Governo Municipal;
II - manter atualizados arquivos informativos em mídia 
digital das ações da Administração Pública Municipal;
III - manter cadastro dos veículos de comunicação do 
Município, do Estado de Minas Gerais e em nível na-
cional, incluindo dados necessários à programação de 
qualquer órgão da Administração Pública Municipal;
IV - manter cadastro de fornecedores abrangendo as 
necessidades da mídia;
V - analisar os planos de mídia eletrônica, a partir da 
análise de indicadores de registros dos principais sites 
de propaganda em mídia digital, incluindo seus custos 
unitários e finais, propondo modificações sempre que 
houver opção mais conveniente;
VI - manter arquivo dos planos de mídia da Adminis-
tração Direta e Indireta e proceder à conferência dos 
processos quando da apresentação do faturamento 
pelas agências;
VII - assessorar o Diretor de Comunicação Governa-
mental com relação às ferramentas de registro de 
acessos dos principais sites de campanha de publici-
dade em mídia digital;
VIII - emitir relatório de resultados por campanha, 
enumerando as perdas, compensações, alterações de 
datas e demais aspectos detectados no decorrer da 
veiculação;
IX - fazer conferência dos custos de mídia junto aos 
veículos de comunicação;
X - propor ao Diretor de Comunicação Governamental 
aportes financeiros para campanhas em mídia digital
XI - realizar, regularmente, o estudo de produção e 
de mídia aplicados pelo município, para visualização 
do atendimento ao nível municipal e veículos de co-
municação;
XII - planejar, executar e avaliar as atividades edito-
riais do noticiário do site da Prefeitura Municipal;
XIII - acompanhar e avaliar o noticiário veiculado 
sobre o Governo Municipal, nos diversos canais de 
comunicação em mídia digital e manter o Diretor de 
Comunicação Governamental informado sobre os con-
teúdos veiculados sobre as ações da Administração 
Pública Municipal; 
XIV - promover a divulgação das ações da Administra-
ção Pública Municipal pela produção de conteúdo para 
divulgação em mídia digital; e
XV - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor de Comunicação 
Governamental, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Mídias Ele-
trônicas será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DA CHEFE DE OUVIDORIA-GERAL
Art. 9º O Chefe de Ouvidoria-Geral ou Ouvidor-Geral 
de Barbacena (OGB), vinculado à Secretaria Municipal 
de Governo, exercerá função de chefia, nível I, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Execu-
tivo, cujo recrutamento deverá observar os limites e 
requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, 
de 2018, com a atribuição de acolher, analisar e en-
caminhar manifestações referentes a procedimentos e 
ações de agente, órgão e entidade da Administração 
Pública Direta e Indireta do Poder Executivo Municipal, 
bem como de concessionário e permissionário de ser-
viço público Municipal, competindo-lhe:
I - Receber as manifestações (sugestões, solicitações, 
reclamações, denúncias ou elogios), formuladas por 
escrito, dirigidas diretamente à Ouvidoria-Geral ou às 
Ouvidorias subordinadas, devendo instruí-las com do-
cumentos e informações que possibilitem a formação 
de juízo prévio sobre sua procedência e plausibilidade;
II - encaminhar e acompanhar até a solução final 

denúncias, reclamações e sugestões que tenham por 
objeto:
a) a correção de erro, omissão ou abuso de servidor 
municipal;
b) a instauração de procedimentos disciplinares para a 
apuração de ilícito administrativo;
c) a prevenção e a correção de ato ou procedimento 
incompatível com os princípios da legalidade, impes-
soalidade, moralidade, publicidade e eficiência da Ad-
ministração Pública Municipal; e
d) o resguardo dos direitos dos usuários de serviços 
públicos municipais;
III - apurar prontamente, por meio de ações dos se-
tores competentes da Administração, denúncia de ato 
considerado ilegal, irregular, abusivo, arbitrário, deso-
nesto, indecoroso ou omissivo praticado por órgão ou 
entidade pública, servidor, permissionário ou conces-
sionário da Administração Pública Direta ou Indireta;
IV - apreciar todas as matérias não arroladas entre 
as competências das Ouvidorias de outros setores da 
Administração Pública Direta ou Indireta;
V - arquivar as manifestações que considerar irrele-
vantes ou não estiverem devidamente instruídas, fun-
damentadamente;
VI - cobrar, por intermédio do Secretário Municipal de 
Governo, das autoridades dos órgãos e entidades da 
Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, 
o fornecimento de dados, informações, certidões ou 
documentos relativos às suas atividades, sob a pena 
de responsabilidade, no prazo de dez dias, contados 
do seu recebimento, prorrogáveis em mais trinta dias, 
caso a autoridade responsável pelo órgão ou entidade 
comunicar, por escrito, em até setenta e duas horas 
antes do vencimento do prazo, a impossibilidade do 
cumprimento do mesmo;
VII - recomendar ao Chefe do Executivo a aplicação 
de multa de até 25 (vinte e cinco) Unidades Fiscais 
do Município (UFMB), às autoridades dos órgãos e en-
tidades da Administração Pública Municipal Direta ou 
Indireta que não atenderem aos prazos discriminados 
no item anterior, resguardados o contraditório e a am-
pla defesa em procedimento administrativo regular;
VIII - encaminhar à Advocacia-Geral do Município, à 
Controladoria Geral do Município e ao Ministério Públi-
co Estadual os casos que configurarem indício de prá-
tica de ilícito civil, administrativo ou penal, inclusive as 
representações ou denúncias que se afigurarem mani-
festamente caluniosas, para que esses órgãos adotem 
as medidas cabíveis, de acordo com as atribuições e 
competências legais respectivas;
IX - propor, fundamentadamente, à autoridade com-
petente para aplicação em servidor envolvido em 
denúncia acolhida pela Ouvidoria, responsável pela 
inadequada prestação do serviço público:
a) o afastamento remunerado, por até dez dias, de 
cargo em comissão ou função gratificada;
b) a destituição da função em exercício;
c) a exoneração de cargo em comissão; e
d) o remanejamento para outro setor do mesmo órgão 
ou entidade, durante as verificações da Ouvidoria-Ge-
ral;
X - sugerir à autoridade competente:
a) as ações cabíveis decorrentes do acolhimento de 
denúncias;
b) a adoção de medidas necessárias para a prevenção 
e a correção de omissões, falhas ou abusos verificados 
no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta;
c) a instauração de Sindicância ou Processo Adminis-
trativo para apurar a responsabilidade administrativa 
de servidor, face às denúncias acolhidas pela Ouvido-
ria-Geral; e
d) o encaminhamento para o Ministério Público de de-
núncias, no caso de indício ou suspeita de crime;
XI - oficiar às autoridades da Administração Pública 
Direta e Indireta e a concessionários e permissionários 
de serviço público municipal, sempre que necessário 
ao exercício de suas funções, podendo solicitar docu-
mentos e informações e providenciar a realização das 
inspeções, diligências e sindicâncias que reputar ne-
cessárias, mediante solicitação encaminhada ao titular 
do órgão em questão;
XII - produzir estatísticas indicativas do nível de satis-

fação dos usuários dos serviços públicos prestados no 
âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do 
Poder Executivo Municipal, bem como dos concessio-
nários e permissionários de serviços públicos munici-
pais, a partir de manifestações recebidas;
XIII - elaborar relatório trimestral de suas atividades, 
divulgando-as em página própria da internet;
XIV - requisitar a órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal, Direta ou Indireta, as informações 
e os documentos necessários às atividades da Ouvi-
doria-Geral;
XV - sugerir medidas para o aprimoramento da Admi-
nistração Pública Direta e Indireta, a partir das conclu-
sões de seus relatórios;
XVI - produzir semestralmente, ou quando oportuno, 
uma apreciação crítica sobre a atuação de agentes, 
órgãos e entidades da Administração Pública Direta e 
Indireta do Poder Executivo Municipal, encaminhando
-a ao Chefe do Executivo, à Câmara Municipal e aos 
Secretários Municipais, além de divulgá-la em página 
própria na internet;
XVII - propor medidas legislativas ou administrativas e 
sugerir ações necessárias para evitar a repetição das 
irregularidades constatadas;
XVIII - promover pesquisas, palestras ou seminários 
sobre temas relacionados com as atividades da Ou-
vidoria-Geral, providenciando a divulgação dos resul-
tados;
XIX - garantir a universalidade do atendimento ao ci-
dadão, viabilizando o acesso aos serviços prestados 
pela Ouvidoria-Geral nos diversos bairros e distritos 
do município;
XX - elaborar e expedir norma para disciplinar ativida-
des da Ouvidoria-Geral;
XXI - manter sigilo sobre a identidade do denunciante 
ou reclamante, quando solicitado, e atuar junto aos 
órgãos de segurança pública para assegurar-lhe pro-
teção, se for o caso;
XXII - manter intercâmbio e propor a celebração de 
convênio com entidade pública ou privada, nacional ou 
estrangeira, que exerça atividades similares;
XXIII - prestar informações à Câmara Municipal sobre 
assunto inerente às suas atribuições;
XXIV - manter sigilo sobre as informações que tenham 
caráter reservado, sob pena de responsabilidade;
XXV - avocar processos em análise nas Ouvidorias de 
outros setores da Administração Pública Direta ou In-
direta;
XXVI - transmitir as soluções ao manifestante ou a seu 
representante legal;
XXVII - realizar, sob orientação do Secretário Munici-
pal de Governo, vistoria em órgão, entidade pública, 
conveniados ou permissionários, quando houver indí-
cio de ilegalidade, irregularidade ou arbitrariedade na 
prestação de serviço público;
XXVIII - propor medidas para a correção de ilegalida-
de, irregularidade ou arbitrariedade comprovada;
XXIX - propor às autoridades competentes a normati-
zação e o controle do uso do patrimônio público; 
XXX - contribuir para a disseminação das formas de 
participação popular no acompanhamento e na fiscali-
zação da prestação dos serviços públicos;
XXXI - contribuir para o aperfeiçoamento dos serviços 
públicos em geral; e
XXXII - desenvolver outras atividades inerentes ao se-
tor, determinadas pelo Secretário Municipal de Gover-
no, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Chefe de Ouvidoria-Geral 
será exercido por agente público com graduação de 
nível superior.

DA ASSESSORIA DE OUVIDORIA DA SAÚDE
Art. 10. O Assessor de Ouvidoria da Saúde ou Ouvi-
dor da Saúde, diretamente subordinado ao Diretor de 
Ouvidoria-Geral, exercerá função de assessoria, nível 
II, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, com a atribuição de acolher, analisar 
e encaminhar manifestações referentes a procedimen-
tos e ações de agente, órgão e entidade da Secretaria 
de Saúde, bem como de concessionário, conveniados 
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e permissionário de serviço público municipal da área 
de saúde, competindo-lhe:
I - Chefiar, avaliar e controlar as atividades relacio-
nadas às competências institucionais da Ouvidoria da 
Saúde, provendo os meios necessários à sua adequa-
da e eficiente prestação de serviços à população;
II - representar a Ouvidoria da Saúde diante das uni-
dades administrativas da Administração Pública Muni-
cipal e da sociedade;
III - receber, analisar a pertinência e encaminhar para 
resposta, de acordo com o seu teor, as manifestações 
a respeito da atuação de órgão ou entidade pública, 
permissionário, concessionário ou conveniados da 
área da saúde, registradas por escrito na Ouvidoria 
da Saúde;
IV - articular-se com as áreas administrativas e téc-
nicas da Administração Pública Municipal, com a 
anuência do Diretor de Ouvidoria-Geral, com vistas a 
garantir a instrução correta, objetiva e ágil das mani-
festações apresentadas pelos cidadãos, bem como a 
sua conclusão dentro do prazo estabelecido por legis-
lação pertinente, para resposta ao cidadão;
V - propor a adoção de ações para a correção ou aper-
feiçoamento de processos na Secretaria de Saúde, a 
partir das manifestações recebidas;
VI - promover articulações e parcerias com outros ór-
gãos públicos e privados, com a anuência do Diretor 
de Ouvidoria-Geral, para a obtenção de respostas às 
manifestações e para o aperfeiçoamento das ações da 
Ouvidoria da Saúde;
VII - informar aos manifestantes sobre o andamento 
das ações, a resposta à manifestação e as ações cor-
retivas adotadas pela Secretaria de Saúde;
VIII - cumprir os prazos previstos pela legislação mu-
nicipal, estadual e federal pertinente para responder 
às manifestações;
IX - encaminhar trimestralmente os dados estatísticos 
das atividades da Ouvidoria da Saúde para a Diretoria 
de Ouvidoria-Geral, a fim de se essa última elabore os 
relatórios pertinentes;
X - exercer as atribuições, compatíveis com a sua fun-
ção, que forem estabelecidas pela normatização de 
ouvidoria do Sistema Único de Saúde;
XI - organizar, interpretar, consolidar e arquivar as 
informações oriundas das manifestações recebidas 
de seus usuários e produzir relatórios com dados ge-
renciais, indicadores, estatísticas e análises técnicas 
sobre o desempenho do órgão ou entidade, periodica-
mente ou encaminhá-las para o Diretor de Ouvidoria-
Geral, quando oportuno;
XII - promover a constante publicização de suas ativi-
dades, com o fim de facilitar o acesso do cidadão ao 
serviço de ouvidoria;
XIII - analisar as necessidades e expectativas dos 
usuários, relativas às ações e aos serviços de saúde 
prestados à população, com o objetivo de subsidiar a 
sua avaliação pelos órgãos competentes;
XIV - informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a 
participação e o controle social dos serviços públicos 
de saúde;
XV - informar os direitos e deveres dos usuários dos 
serviços de saúde do SUS;
XVI - realizar e promover estudos e pesquisas sobre 
temas relacionados às áreas de atuação da Ouvidoria 
de Saúde, em especial, para levantamento do nível 
de satisfação dos cidadãos, em relação aos serviços 
prestados;
XVII - promover a capacitação dos servidores da Ou-
vidoria da Saúde em temas relacionados com as ati-
vidades do setor;
XVIII - propor normas e procedimentos para as ati-
vidades de ouvidoria para a Diretoria de Ouvidoria-
Geral; e
XIX - desenvolver outras atividades inerentes ao setor, 
determinadas pelo Diretor de Ouvidoria-Geral, no âm-
bito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Ouvidoria da 
Saúde será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior, preferencialmente Bacharel em 
Direito.
DA ASSESSORIA DE OUVIDORIA DA GUARDA CIVIL 

MUNICIPAL

Art. 11. O Assessor de Ouvidoria da Guarda Civil Mu-
nicipal, diretamente subordinado ao Diretor de Ou-
vidoria-Geral, exercerá função de assessoramento, 
nível III, sendo cargo de confiança, de provimento 
em comissão, de recrutamento limitado ao efetivo da 
GCM, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, com a atribuição de acolher, analisar e en-
caminhar manifestações referentes a procedimentos e 
ações da Guarda Civil Municipal, competindo-lhe:
I - Receber, examinar e encaminhar reclamações, de-
núncias, críticas, apreciações, comentários, elogios, 
pedidos de informações e sugestões sobre as ativi-
dades desenvolvidas pelos membros da Guarda Civil 
Municipal;
II - encaminhar prontamente ao Diretor de Ouvidoria-
Geral denúncias, reclamações e representações sobre 
atos considerados ilegais, arbitrários, desonestos, ir-
regulares, abusivos, indecorosos ou que violem os di-
reitos humanos individuais ou coletivos praticados por 
integrantes da Guarda Civil Municipal;
III - receber sugestões sobre o funcionamento dos 
serviços prestados pela Guarda Civil Municipal;
IV - verificar a pertinência da denúncia ou reclamação 
e propor as medidas necessárias para o saneamento 
da irregularidade, ilegalidade ou arbitrariedade com-
provada para o Diretor de Ouvidoria-Geral;
V - propor ao órgão competente a instauração de 
sindicância, inquérito ou ação para apurar a respon-
sabilidade administrativa, civil e criminal de servidor 
em manifestação envolvendo a Guarda Civil Municipal;
VI - acompanhar a tramitação e a análise das mani-
festações recebidas e transmitir as soluções dadas ao 
interessado ou a seu representante legal;
VII - propor ao Comandante da Guarda Municipal a 
realização de estudos, a adoção de medidas e a ex-
pedição de recomendações, visando à regularidade e 
ao aperfeiçoamento de suas atividades e dos serviços 
prestados à população;
VIII - requisitar informações e realizar diligências vi-
sando à obtenção de informações junto aos setores 
administrativos e órgãos auxiliares da Guarda Civil Mu-
nicipal, acerca de atos praticados em seu âmbito, en-
caminhando-as à Corregedoria da Guarda Civil Munici-
pal, para a instauração de inspeções e de correições;
IX - definir e implantar instrumentos de coordenação, 
monitoria, avaliação e controle dos procedimentos de 
Ouvidoria;
X - cumprir os prazos previstos pela legislação muni-
cipal, estadual e federal pertinente para responder às 
manifestações;
XI - encaminhar trimestralmente os dados estatísticos 
das atividades da Ouvidoria da Guarda Civil Municipal 
para a Diretoria de Ouvidoria-Geral, a fim de se essa 
última elabore os relatórios pertinentes;
XII - organizar, interpretar, consolidar e arquivar as 
informações oriundas das manifestações recebidas 
de seus usuários e produzir relatórios com dados ge-
renciais, indicadores, estatísticas e análises técnicas 
sobre o desempenho do órgão ou entidade, periodica-
mente ou encaminhá-las para o Diretor de Ouvidoria-
Geral, quando oportuno;
XIII - promover a constante publicitação de suas ati-
vidades, com o fim de facilitar o acesso do cidadão ao 
serviço de ouvidoria;
XIV - analisar as necessidades e expectativas dos usu-
ários, relativas às ações e aos serviços da Guarda Civil 
Municipal prestados à população, com o objetivo de 
subsidiar a sua avaliação pelos órgãos competentes;
XV - informar, sensibilizar e orientar o cidadão para a 
participação e o controle social dos serviços de Guarda 
Civil Municipal;
XVI - informar os direitos e deveres dos usuários dos 
serviços da Guarda Civil Municipal;
XVII - realizar e promover estudos e pesquisas sobre 
temas relacionados às áreas de atuação da Ouvidoria 
de Guarda Civil Municipal, em especial, para o levanta-
mento do nível de satisfação dos cidadãos, em relação 
aos serviços prestados;
XVIII - promover a capacitação dos servidores da Ou-
vidoria da Guarda Civil Municipal em temas relaciona-
dos com as atividades do setor;
XIX - propor normas e procedimentos para as ativida-

des de ouvidoria para a Diretoria de Ouvidoria-Geral; e
XX - desenvolver outras atividades inerentes ao setor, 
determinadas pelo Diretor de Ouvidoria-Geral, no âm-
bito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Ouvidoria da 
Guarda Civil Municipal será exercido por servidor efe-
tivo da Guarda Civil Municipal com graduação de nível 
superior, preferencialmente Bacharel em Direito.

DA ASSESSORIA DE OUVIDORIA-GERAL
Art. 12. O Assessor de Ouvidoria-Geral, diretamente 
subordinado ao Diretor de Ouvidoria-Geral, exercerá 
função de assessoramento, nível VI, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
com a atribuição de atender, analisar, acompanhar e 
responder as manifestações dos contribuintes pelos 
canais de comunicação de Ouvidoria, competindo-lhe:
I - Encaminhar e acompanhar as análises das manifes-
tações dos contribuintes, zelando pela imparcialidade 
e pelos cumprimentos de prazos previstos nas legisla-
ções pertinentes;
II - buscar informações para responder as manifesta-
ções que não requeiram análises de setores específi-
cos da Administração Pública Direta e Indireta;
III - Monitorar o cumprimento dos prazos previstos em 
legislação pertinente para encaminhar as respostas às 
manifestações dos contribuintes, cobrando a celerida-
de necessária dos servidores responsáveis por prover 
tais respostas;
IV - formatar as respostas a serem dadas aos contri-
buintes, conforme legislação pertinente;
V - registrar todas as ações tomadas pelos diversos 
órgãos da Administração Pública Direta e Indireta para 
o atendimento de cada manifestação, diariamente, em 
relatório específico de cada manifestação, de forma a 
ser capaz de informar ao contribuinte sobre o anda-
mento de sua manifestação;
VI - resguardar o sigilo das informações referentes às 
manifestações dos contribuintes;
VII - manter sob sigilo a identidade dos contribuintes 
que assim desejarem no momento que forem registrar 
suas manifestações;
VIII - requerer a presença de contribuinte que regis-
traram manifestações, caso seja necessário para o 
bom andamento do serviço e recebê-los dignamente 
na Ouvidoria-Geral, dando orientações claras, precisas 
e concisas;
IX - responder as manifestações registradas no Portal 
da Transparência da Prefeitura, dentro dos prazos pre-
vistos por legislação específica, buscando as informa-
ções necessárias nos setores pertinentes; e
X - desenvolver outras atividades inerentes ao setor, 
determinadas pelo Diretor de Ouvidoria-Geral, no âm-
bito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Ouvidoria-
Geral será exercido por agente público com nível mé-
dio completo.

DA CHEFIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
Art. 13. O Chefe dos Conselhos Municipais, subordina-
do ao Secretário Municipal de Governo, exercerá fun-
ção de chefia, nível III, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de livre nomeação e exone-
ração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento de-
verá observar os limites e requisitos estabelecidos pela 
Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Manter controle e organização dos atos oficiais e 
demais documentos expedidos pelos Conselhos Muni-
cipais não assistenciais vinculados à SEGOV; 
II - chefiar a execução das ações pertinentes ao su-
porte às atividades dos Conselhos Municipais não as-
sistenciais vinculados à SEGOV; 
III - apoiar o funcionamento os Conselhos Municipais 
não assistenciais vinculados à SEGOV nos procedi-
mentos administrativos, incluindo elaboração de atas 
e memórias de reuniões; 
IV - fiscalizar o registro das reuniões do Plenário (atas) 
e torná-los acessíveis aos conselheiros e à sociedade;
V - manter os Conselheiros informados das pautas das 
reuniões da SEGOV de interesse dos Conselhos Muni-
cipais não assistenciais vinculados à SEGOV; 
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VI - apoiar os Conselhos Municipais não assistenciais 
vinculados à SEGOV na realização de processos eleito-
rais para definição de Conselheiros;
VII - envidar esforços para publicar no Diário Oficial 
as decisões/resoluções dos Conselhos Municipais não 
assistenciais vinculados à SEGOV; 
VIII - apoiar a realização das conferencias dos Conse-
lhos Municipais não assistenciais vinculados à SEGOV; 
IX - auxiliar na articulação entre os diversos órgãos 
colegiados municipais, assim como a difusão da im-
portância do controle social;
X - auxiliar no levantamento de informações que per-
mitam tomadas de decisões pelas Presidências, Cole-
giados, Membros de Comissões e Grupos de Trabalhos 
dos Conselhos Municipais não assistenciais vinculados 
à SEGOV;
XI - chefiar equipe responsável por estabelecer os pla-
nos de trabalho da Assessoria de Conselhos Municipais 
da SEGOV;
XII - requerer relatórios de atividades dos Conselhos 
Municipais não assistenciais vinculados à SEGOV; 
XIII - dar suporte às reuniões do colegiado e divulgar 
suas deliberações; e
XIV - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Secretário Municipal de Governo.
§ 1º O cargo de Chefe dos Conselhos Municipais será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior.
§ 2º O controle e organização dos atos oficiais e de-
mais documentos expedidos pelos Conselhos Sócio
-Assistenciais ficará à cargo da Chefia dos Conselhos 
Sócio-Assistenciais da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social

DA ASSESSORIA DE APOIO AOS CONSELHOS MU-
NICIPAIS

Art. 14. O Assessor de Apoio aos Conselhos Munici-
pais, subordinado ao Chefe dos Conselhos Municipais, 
exercerá função de assessoramento, nível VI, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Execu-
tivo, competindo-lhe:
I - Apoiar os Conselhos Municipais nos procedimentos 
administrativos internos, inclusive com a elaboração 
de atas e memórias das reuniões; 
II - zelar para o bom funcionamento dos Conselhos 
Municipais vinculados à Secretaria Municipal de Go-
verno; 
III - assessorar o Chefe dos Conselhos Municipais no 
registro das reuniões do Plenário (atas) e manter a 
documentação atualizada; 
IV - envidar esforços para publicar as decisões/resolu-
ções dos Conselhos Municipais no Diário Oficial; 
V - manter os Conselhos Municipais informados das 
reuniões e da pauta, inclusive das comissões temá-
ticas; 
VI - zelar pelos registros das reuniões e demais docu-
mentos dos Conselhos Municipais e torná-los acessí-
veis aos conselheiros e à sociedade;
VII - assessorar o Chefe dos Conselhos Municipais no 
apoio a realização de processos eleitorais para defini-
ção de Conselheiros;
VIII - assessorar o Chefe dos Conselhos Municipais na 
realização das conferencias municipais; e
IX - executar outras tarefas que lhe forem delegadas 
pelo Chefe dos Conselhos Municipais.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Apoio aos 
Conselhos Municipais será exercido por agente público 
com nível médio completo.

DA CHEFIA DE CERIMONIAL
Art. 15. O Chefe de Cerimonial, diretamente subor-
dinado ao Secretário Municipal de Governo, exercerá 
função de chefia, nível VII, sendo cargo de confiança, 
de provimento em comissão, de livre nomeação e exo-
neração pelo Chefe do Executivo, cujo recrutamento 
deverá observar os limites e requisitos estabelecidos 
pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, com a atri-
buição de planejar e executar atividades relativas ao 
cerimonial da Administração Pública Municipal, com-
petindo-lhe:
I - Observar e aplicar as normas e os procedimentos 

do Cerimonial Público e da Ordem Geral de Precedên-
cia;
II - instruir e determinar a aplicação de normas de 
cerimonial, no âmbito da Administração Pública Muni-
cipal, quando estiver presente o Chefe do Executivo ou 
seu representante oficialmente designado;
III – chefiar as atividades administrativas relativas à 
organização de recepções e solenidades oficiais em 
que estiver programada a participação do Prefeito ou 
do Vice-Prefeito ou representante oficial;
IV - receber, orientar e acompanhar autoridades e 
convidados em visitas oficiais ao Município, quando 
formalmente solicitado, no interesse do Chefe do Exe-
cutivo;
V - manter articulação com os setores de cerimonial 
dos órgãos das esferas federal, estadual, de outros 
municípios e de entidades não governamentais;
VI - manter articulação com a Secretaria de Gabinete 
e outros órgãos da Administração Direta e Indireta do 
Município e outras autoridades ou personalidades civis 
e militares de interesse do Chefe do Executivo;
VII - manter o controle e a guarda do acervo de ban-
deiras e dos demais equipamentos necessários às ce-
rimônias oficiais;
VIII- organizar eventos e recepções de que participe o 
Chefe do Executivo ou seu representante oficial, quan-
do determinado;
IX - prestar apoio em solenidades de caráter social, 
quando solicitado; e
X - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Secretário Municipal de Gover-
no, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Cerimonial 
será exercido por agente público com nível médio 
completo.

ASSESSOR DE APOIO AO CERIMONIAL
Art. 16. O Assessor de Apoio ao Cerimonial, direta-
mente subordinado ao Chefe de Cerimonial, exercerá 
função de assessoramento, nível VIII, sendo cargo de 
confiança, de provimento em comissão, de livre no-
meação e exoneração pelo Chefe do Executivo, cujo 
recrutamento deverá observar os limites e requisitos 
estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 2018, 
com a atribuição de planejar e executar atividades re-
lativas ao apoio ao cerimonial da Administração Públi-
ca Municipal, competindo-lhe:
I – Assessorar a Chefia de Cerimonial, em observân-
cia a aplicação de normas de cerimonial, no âmbito 
da Administração Pública Municipal, quando estiver 
presente o Chefe do Executivo ou seu representante 
oficialmente designado;
II - assessorar a Chefia nas atividades de apoio relati-
vas à organização de recepções e solenidades oficiais 
em que estiver programada a participação do Prefeito 
ou do Vice-Prefeito ou representante oficial;
IV – assessorar a Chefia de Cerimonial na expedição 
de convites; 
V – atuar na conferência de bandeiras e dos demais 
equipamentos necessários às cerimônias oficiais;
VI - assessorar o Chefe de Cerimonial em solenidades 
de caráter social, quando solicitado; e
VII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pela Chefia do Cerimonial, no 
âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Apoio ao Ce-
rimonial será exercido por agente público com nível 
médio completo.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 18. O organograma da Secretaria Municipal de 
Governo se encontra especificado no Anexo I, e os 
vencimentos, níveis funcionais e requisitos para pro-
vimento dos cargos ora instituídos são estabelecidos 
no Anexo II, ambos parte integrante da presente Lei.
Art. 19. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 

4.886, de 11 de julho de 2018 – Lei de Diretrizes Or-
çamentárias para o exercício de 2019.
Art. 20. A alínea “c” do inciso I do art. 1º e o inciso V 
do art. 3º, da Lei Delegada nº 31, de 25 de janeiro de 
2013, passam a viger com a seguinte redação:
“Art. 1º (...)
Inciso I – (...)
(...)
c) Secretaria Municipal de Governo - SEGOV;
(...)
Art. 3º (...)
(...)
V – Secretário Municipal de Governo;
(...)”
Art. 21. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Subsecretário Interinstitucional, Sub-
secretário de Fomento Econômico, Subsecretário de 
Comunicação, Gerente de Imprensa, Gerente de Jor-
nalismo, Subsecretário de Projetos Estratégicos, Coor-
denador Executivo de Ação Estratégica, Subsecretário 
de Coordenação Política, Coordenador de Apoio aos 
Conselhos Municipais, Coordenador de Defesa Civil e 
Segurança Pública, Coordenador Administrativo, Coor-
denador de Mobilização Social, Gerente de Logística 
e Gerente de Apoio à Juventude, constantes da atual 
estrutura orgânica da Secretaria Municipal de Gover-
no – SEGOV.
Art. 22. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso III do art. 1º da Lei Delegada nº 32, 
de 21 de fevereiro de 2013; o inciso II, do art. 1º da 
Lei Delegada nº 47, de 10 de abril de 2013; as Leis 
Delegadas nºs. 55, 56 e 59, de 13 de maio de 2013; o 
art. 1º, os incisos II, IV, V e o Parágrafo único do art. 
5º, o § 2º do art. 12, e os artigos 13, 14, 15, 17, 18, 
19 e 20 da Lei Delegada nº 71 de 14 de maio de 2013; 
o Parágrafo único do art. 5º da Lei nº 4.632, de 20 de 
novembro de 2014; o inciso IV do art. 1º, e o art. 3º 
da Lei nº 4.670, de 27 de julho de 2015. 
Art. 23. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 065/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I 
ORGANOGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GOVERNO

                                  
 
 

 
 
 

 

                                  
 
 

 
 
 

 

ANEXO II
TABELA DE CARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

GOVERNO
                                  

 
 

 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 

Secretário Municipal de Governo - 
SEGOV 

Agente 
Político 

Agente 
Político 

Superior 
completo 

Subsídio 
conforme 
legislação 

 Assessor de Gabinete Assessoramento III Superior 
completo R$ 3.000,00 

 Diretor de Comunicação 
Governamental Diretoria III Superior 

completo R$ 5.400,00 

  Assessor de Imprensa Assessoramento III Superior 
completo  R$ 3.000,00 

  Assessor de Comunicação 
Visual Assessoramento IV Médio 

completo  R$ 2.400,00 

  Assessor de Mídias Eletrônicas Assessoramento IV Médio 
completo R$ 2.400,00 

 Chefe de Ouvidoria-Geral Chefia I Superior 
completo  R$ 4.200,00 

  Assessor de Ouvidoria da 
Saúde Assessoramento II Superior 

completo  R$ 3.600,00 

  Assessor de Ouvidoria da 
Guarda Civil Municipal Assessoramento III Superior 

completo  R$ 2.400,00 

  Assessor de Ouvidoria-Geral Assessoramento VI Superior 
completo  R$1.800,00 

 Chefe dos Conselhos Municipais Chefia III Superior 
completo R$ 3.000,00 

  Assessor de Apoio aos 
Conselhos Municipais Assessoramento VI Médio 

completo R$ 1.800,00 

 Chefe de Cerimonial  Chefia VII Médio 
completo R$ 1.800,00 

  Assessor de Apoio ao 
Cerimonial Assessoramento VIII Médio 

completo R$ 1.200,00 

 
 
 



BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO DE 2019

15

LEI Nº 4.978

“Dispõe sobre a nova estrutura orgânica e as atribui-
ções dos cargos comissionados da Consultoria Geral 
do Município - CGM, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus re-
presentantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono 
a seguinte Lei:
Art. 1º A Consultoria Geral do Município - CGM tem por 
finalidade atender de consultas da Administração, for-
mular pareceres e estudos de interesse do Município 
e, ainda, assessorar todos os atos do Prefeito Munici-
pal e dos órgãos da Administração Direta do Município 
que tenham repercussões jurídicas relevantes.

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º A Consultoria Geral do Município compreende:
I - Órgãos Superiores:
a) Diretoria da Consultoria Geral do Município - CGM;
1 - Diretoria Adjunta da Consultoria Geral do Muni-
cípio;
2 - Assessoria de Coordenação Jurídica;
3 - Assessorias Jurídicas (2);
4 - Assessoria de Gabinete;

DA DESCRIÇÃO DOS CARGOS COMISSIONADOS
DA DIRETORIA DA CONSULTORIA GERAL DO MUNI-

CÍPIO – CGM
Art. 3º O Diretor da Consultoria Geral do Município, 
diretamente subordinado ao Prefeito, exercerá fun-
ção de direção, nível I, sendo cargo de confiança, de 
provimento em comissão, de recrutamento amplo, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
competindo-lhe:
I - Atender às consultas da Administração Direta e das 
Autarquias, por meio de pareceres e estudos de inte-
resse do Município;
II - dirigir os assessoramentos prestados por sua equi-
pe a todos os atos do Prefeito Municipal e dos Secre-
tários Municipais que tenham repercussões jurídicas 
relevantes;
III - dirigir a elaboração de todos os documentos da 
CGM, incluindo, mas não se limitando, aos pareceres, 
memorandos e ofícios em processos que forem enca-
minhados a CGM, incluindo análise de autógrafos de 
Projetos de Lei;
IV - promover o diálogo com instituições diversas, in-
cluindo o âmbito parlamentar;
V - dirigir a elaboração de minutas e análise de todos 
os processos encaminhados à CGM; e
VI - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Chefe do Executivo, no âmbito 
de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor da Consultoria Ge-
ral do Município será exercido por agente público com 
graduação de nível superior em Direito, devidamente 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e amplo 
conhecimento administrativo, político e jurídico.
DA DIRETORIA ADJUNTA DA CONSULTORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO
Art. 4º O Diretor Adjunto da Consultoria Geral do Mu-
nicípio, diretamente subordinado ao Diretor da Consul-
toria Geral do Município, exercerá função de direção, 
nível IV, sendo cargo de confiança, de provimento em 
comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Substituir o Diretor da Consultoria Geral do Mu-
nicípio em seus impedimentos, suspeições e afasta-
mentos;
II - elaborar pareceres nos processos que lhe forem 
distribuídos pelo Diretor da Consultoria Geral do Mu-
nicípio, incluindo análise de autógrafos de Projetos de 
Lei;
III - promover o diálogo com instituições diversas, in-
cluindo o âmbito parlamentar;
IV - supervisionar a elaboração de minutas e análise 
de processos diversos pela Consultoria Geral do Mu-
nicípio; e
V - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor da Consultoria Geral 
do Município, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Diretor Adjunto da Con-

sultoria Geral do Município será exercido por agente 
público com graduação de nível superior em Direito, 
devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do 
Brasil.

DA ASSESSORIA DE COORDENAÇÃO JURÍDICA
Art. 5º O Assessor de Coordenação Jurídica, direta-
mente subordinado ao Diretor da Consultoria Geral do 
Município, exercerá função de assessoramento, nível 
II, sendo cargo de confiança, de provimento em co-
missão, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe 
do Executivo, cujo recrutamento deverá observar os 
limites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal 
nº. 4.893, de 2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor da Consultoria Geral do Mu-
nicípio na coordenação das atividades da Consultoria 
Geral do Município;
II - elaborar pareceres, termos de parceria ou de fo-
mento e acordos de colaboração nos processos admi-
nistrativos que lhes forem distribuídos pelo Diretor da 
Consultoria Geral do Município;
III - promover o diálogo com demais órgãos do Poder 
Executivo; e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor da Consultoria Geral 
do Município, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Coordenação 
Jurídica será exercido por agente público com gradua-
ção de nível superior em Direito, devidamente inscrito 
na Ordem dos Advogados do Brasil.

DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS
Art. 6º Os 02 (dois) Assessores Jurídicos, diretamente 
subordinados ao Diretor da Consultoria Geral do Mu-
nicípio, exercerão função de assessoramento, nível II, 
sendo cargo de confiança, de provimento em comis-
são, de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do 
Executivo, cujo recrutamento deverá observar os li-
mites e requisitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 
4.893, de 2018, competindo-lhes:
I - Responder as consultas que forem feitas a CGM, 
bem como elaborar pareceres, memorandos e ofícios 
para os processos que lhe forem distribuídos;
II – assessorar na elaboração de minutas de contrato;
III – assessorara na análise processos licitatórios, 
prescricionais, dentre outros; e
IV - desenvolver outras atividades inerentes à sua fun-
ção, determinadas pelo Diretor da Consultoria Geral 
do Município, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor Jurídico será 
exercido por agente público com graduação de nível 
superior em Direito, devidamente inscrito na Ordem 
dos Advogados do Brasil.

DA ASSESSORIA DE GABINETE
Art. 7º O Assessor de Gabinete, diretamente subor-
dinado ao Diretor da Consultoria Geral do Município, 
exercerá função de assessoramento, nível VI, sendo 
cargo de confiança, de provimento em comissão, de 
livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo, 
cujo recrutamento deverá observar os limites e requi-
sitos estabelecidos pela Lei Municipal nº. 4.893, de 
2018, competindo-lhe:
I - Assessorar o Diretor da Consultoria Geral do Muni-
cípio e demais servidores da CGM no desenvolvimento 
de suas atividades;
II - assessorar o Diretor da Consultoria Geral do Mu-
nicípio e demais servidores da CGM nas atividades 
relativas ao patrimônio, gestão de serviços gerais, 
conservação dos ambientes, dentre outros;
III - identificar e cadastrar órgãos, entidades e insti-
tuições que tenham finalidade e interesse comum à 
CGM;
IV - assessorar o Diretor da Consultoria Geral do Mu-
nicípio e demais servidores da CGM a formalizar solici-
tações de aquisição de bens e serviços;
V - dar encaminhamento e acompanhar os processos 
para obtenção de material de consumo e permanente 
no âmbito da CGM;
VI - controlar e armazenar o estoque de material de 
consumo da CGM;
VII- assessorar o Diretor da Consultoria Geral do 
Município com relação à distribuição, armazenagem, 
movimentação, reaproveitamento, alienação e outras 
formas de desfazimento de materiais, no âmbito da 

CGM; e
VIII - desenvolver outras atividades inerentes à sua 
função, determinadas pelo Diretor da Consultoria Ge-
ral do Município, no âmbito de sua competência.
Parágrafo único. O cargo de Assessor de Gabinete será 
exercido por agente público com nível médio comple-
to.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 8º Os cargos criados por esta Lei são de recru-
tamento amplo ou limitado, observado o disposto na 
Lei Municipal nº 4.893, de 11 de setembro de 2018, 
quanto ao percentual mínimo a ser preenchido por 
servidores públicos municipais efetivos e quanto aos 
requisitos para ingresso.
Art. 9º O organograma da Consultoria-Geral do Muni-
cípio – CGM se encontra especificado no Anexo I, e os 
vencimentos, níveis funcionais e requisitos para provi-
mento dos cargos ora instituídos são estabelecidos no 
Anexo II, partes integrantes da presente Lei.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução des-
ta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias 
próprias, nos termos do art. 43, da Lei Municipal nº 
4.886, de 11 de julho de 2018 - Lei de Diretrizes Orça-
mentárias para o exercício de 2019.
Art. 11. Ficam extintos os cargos de provimento em 
comissão de: Consultor Geral do Município; Coorde-
nador Legislativo; Subconsultor Jurídico; Consultor 
Adjunto de Saúde; Coordenador do Centro de Capaci-
tação Funcional; Coordenador de Assistência Jurídica; 
e Assistente de Gabinete, constantes da atual estrutu-
ra orgânica da Consultoria-Geral do Município – CGM.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em 
especial o inciso XIV do art. 1º da Lei Delegada nº 32, 
de 21 de fevereiro de 2013. 
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 20 de novembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

(Projeto de Lei nº 066/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
 

ORGANOGRAMA DA CONSULTORIA-GERAL DO 
MUNICÍPIO – CGM                                  

 

 
 

 ANEXO II 
TABELA DE CARGOS DA CONSULTORIA-GERAL DO 

MUNICÍPIO – CGM                                  
 

 
 

Cargo Classificação Nível 
Funcional Escolaridade Vencimento 

do Cargo 
Diretor da Consultoria Geral do 
Município - CGM Direção I Superior 

completo  R$ 7.200,00 

 Diretor Adjunto da Consultoria 
Geral do Município Direção IV Superior 

completo R$ 4.800,00 

 Assessor de Coordenação 
Jurídica Assessoramento II Superior 

completo R$ 3.600,00 

 Assessor Jurídico Assessoramento II Superior 
completo R$ 3.600,00 

 Assessor Jurídico Assessoramento II Superior 
completo R$ 3.600,00 

 Assessor de Gabinete Assessoramento VI Médio 
completo R$ 1.800,00 

 
 

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo
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EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO SR

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA
Na Portaria nº 20.948, publicada no e-DOB - Diário 
Oficial do Município no dia 19.11.2019, onde se lê 
“Agente Administrativo”, leia-se “Desenhista Projetis-
ta”.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

AVISO DE LICITAÇÃO
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
040/2019 – PRC 093/2019. OBJETO: Registro de 
Preços licenças software CAD. Abertura: 05/12/2019 
– Horário: 14:00. Informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Gerente de Licitação.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÕES
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PRC Nº 059/2019 – PP 
Nº 003/2019. OBJETO: Locação de veículos, com mo-
toristas para transporte de alunos e Professores da 
rede municipal de ensino, na área urbana e rural, nos 
períodos da manhã e tarde, para prestação de ser-
viços na Secretaria Municipal de Educação, Despor-
to e Cultura – SEDEC, de acordo com o Decreto nº 
7.555/2014 alterado pelo Decreto 8.280/2018. Adjudi-
cado aos licitantes vencedores pelos valores unitários 
abaixo descritos:

PROPONENTES CPF/CNPJ LINHA VALOR/
KM

DISTRIBUIDO-
RA FARIA DE 
SOUZA LTDA

29.891.289/0001-
68

416-OA R$ 5,43

VALTER JORGE 
MOREIRA

26.934.699/0001-
50

101-KA R$ 2,78

MARIA LÚCIA 
DE JESUS

35.244.405/0001-
50

415-OA R$ 3,55

Adjudicado em 11/11/2019 e Homologado em 
18/11/2019. Barbacena, 20/nov/2019. Luís Álvaro 
Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PRC Nº 
077/2019 - PE 035/2019 – objeto: Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentí-
cios para atender às necessidades da Subsecretaria de 
Programas Sociais, da Secretaria Municipal de Saúde 
Publica e Programas Sociais – SESAPS adjudicando os 
itens aos licitantes vencedores, da seguinte forma: 
AFB PRIME INDUSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS - EIRELI, CNPJ: 77.578.524/0001-
99, item 14 no valor de R$8,81; BSM ATACADISTA EI-
RELI, CNPJ 15.081.696/0001-03, item 33 no valor de 

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Locação e Prestação de Ser-
viços nº 155/2019. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratado: 
ELDER HENRIQUE DOS SANTOS,inscrito no CPF sob o 
nº 721.865.776-15. Processo Licitatório nº 063/2019 
- Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto: Locação de 
veículo, ano/modelo no mínimo 2009, com motoristas 
para prestação de serviços de transportes dos usu-
ários do Sistema Público de Saúde do Município de 
Barbacena, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, de acordo com 
as especificações constantes no Anexo VI, disposições 
e demais informações contidas no Edital.Valor total es-
timado: R$ 73.500,00 (setenta e três mil e quinhentos 
reais). Data de assinatura: 01/11/2019. Vigência: 12 
(doze) meses. Nome das partes que assinam: Luís Ál-
varo Abrantes Campos (Prefeito Municipal),Marcilene 
Dornelas de Araújo (Secretária Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS), e Elder Henrique dos 
Santos (Contratado). Gerência e Fiscalização Contra-
tual: Luciana Aparecida da Silva - Gerência do Serviço 
de Transporte Sanitário - SESAPS.

Extrato de Contrato de Locação e Prestação de Ser-
viços nº 156/2019. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: 
FRANCIELLY CRISTINA DE MELO ASSIS - ME, inscrita 
no CNPJ sob o nº 34.896.982/0001-63. Processo Lici-
tatório nº 063/2019 - Pregão Presencial nº 002/2019. 
Objeto: Locação de veículo, ano/modelo no mínimo 
2009, com motoristas para prestação de serviços de 
transportes dos usuários do Sistema Público de Saúde 
do Município de Barbacena, em atendimento à Secre-
taria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SE-
SAPS, de acordo com as especificações constantes no 
Anexo VI, disposições e demais informações contidas 
no Edital. Valor total estimado: R$ 288.000,00 (du-
zentos e oitenta e oito mil reais). Data de assinatura: 
01/11/2019. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das 
partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo 
(Secretária Municipal de Saúde e Programas Sociais 
- SESAPS), e Francielly Cristina de Melo Assis (Con-
tratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Luciana 
Aparecida da Silva - Gerência do Serviço de Transporte 
Sanitário - SESAPS.

Extrato de Contrato de Locação e Prestação de Servi-
ços nº 157/2019. Contratante: Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratado: RICARDO 
JOSÉ COIMBRA, inscrito no CPF sob o nº 025.543.126-
05. Processo Licitatório nº 063/2019 - Pregão Presen-
cial nº 002/2019. Objeto: Locação de veículo, ano/
modelo no mínimo 2009, com motoristas para presta-
ção de serviços de transportes dos usuários do Siste-
ma Público de Saúde do Município de Barbacena, em 
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde e Pro-
gramas Sociais - SESAPS, de acordo com as especifi-
cações constantes no Anexo VI, disposições e demais 
informações contidas no Edital. Valor total estimado: 
R$ 115.500,00 (cento e quinze mil e quinhentos re-
ais). Data de assinatura: 01/11/2019. Vigência: 12 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis vigentes e na forma do artigo 26, inciso II, 
da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 21.001 - DESIGNAR Comissão Especial 
composta pelos servidores Eunice Almeida Souza, 
Paulo Octávio de Araújo Lima, Maria Aparecida Patrício 
Campos e Flávio Pastorini Borges de Medeiros para, 
sob a presidência da primeira, proceder à organização 
das festividades do Carnaval de 2020, a partir desta 
data. Barbacena, 20 de novembro de 2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

R$26,93. Luis Álvaro Abrantes Campos – Prefeito.

SAS - PRC Nº 051/2019 – PE Nº 032/2019. Objeto: 
aquisição de equipamento de laboratório (seladora 
eletrônica), para uso nas análises de água bruta e 
efluentes domésticos, em atendimento à Portaria de 
Consolidação do Ministério da Saúde nº 05/17, no 
laboratório da ETA  II do SAS – Serviço de Água e 
Saneamento. Licitante vencedor: INOVA CIENTÍFICA 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 23.658.858/0001-43, 
item único no valor de R$29.900,00 (vinte nove mil e 
novecentos reais). Homologação: 19/11/2019. Bruno 
Moreira Mota – Diretor Geral do SAS.

(doze) meses. Nome das partes que assinam: Luís Ál-
varo Abrantes Campos (Prefeito Municipal),Marcilene 
Dornelas de Araújo (Secretária Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS), e Ricardo José Coim-
bra (Contratado). Gerência e Fiscalização Contratual: 
Luciana Aparecida da Silva - Gerência do Serviço de 
Transporte Sanitário - SESAPS.

Extrato de Contrato de Locação e Prestação de Ser-
viços nº 158/2019. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS, e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: 
JAMILE DAIANE DA SILVA, inscrita no CPF sob o nº 
091.128.466-43. Processo Licitatório nº 063/2019 - 
Pregão Presencial nº 002/2019. Objeto: Locação de 
veículo, ano/modelo no mínimo 2009, com motoristas 
para prestação de serviços de transportes dos usu-
ários do Sistema Público de Saúde do Município de 
Barbacena, em atendimento à Secretaria Municipal de 
Saúde e Programas Sociais - SESAPS, de acordo com 
as especificações constantes no Anexo VI, disposições 
e demais informações contidas no Edital. Valor total 
estimado: R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil 
e quinhentos reais). Data de assinatura: 04/11/2019. 
Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que as-
sinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Munici-
pal),Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária Munici-
pal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS), e Jamile 
Daiane da Silva (Contratada). Gerência e Fiscalização 
Contratual: Luciana Aparecida da Silva - Gerência do 
Serviço de Transporte Sanitário - SESAPS.

Extrato de Contrato de Locação e Prestação de Servi-
ços nº 159/2019. Contratante: Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
e do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratado: VÍTOR 
GONÇALVES, inscrito no CPF sob o nº 033.895.876-
24. Processo Licitatório nº 063/2019 - Pregão Pre-
sencial nº 002/2019. Objeto: Locação de veículo, 
ano/modelo no mínimo 2009, com motoristas para 
prestação de serviços de transportes dos usuários do 
Sistema Público de Saúde do Município de Barbace-
na, em atendimento à Secretaria Municipal de Saú-
de e Programas Sociais - SESAPS, de acordo com as 
especificações constantes no Anexo VI, disposições e 
demais informações contidas no Edital. Valor total esti-
mado: R$ 94.200,00 (noventa e quatro mil e duzentos 
reais). Data de assinatura: 04/11/2019. Vigência: 12 
(doze) meses. Nome das partes que assinam: Luís Ál-
varo Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Marcilene 
Dornelas de Araújo (Secretária Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS), e Vítor Gonçalves (Con-
tratado). Gerência e Fiscalização Contratual: Luciana 
Aparecida da Silva - Gerência do Serviço de Transporte 
Sanitário - SESAPS.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 160/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Muni-
cipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do 
Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito 
no CNPJ sob o nº 14.864.570/0001-34. Contratada: 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVI-
DA LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
07.628.070/0001-38. Processo Licitatório nº 053/2019 
- Pregão Eletrônico nº 024/2019. Objeto: Aquisição 
de colchões em espuma para solteiro e para berço, 
visando atender a demanda da Casa de Acolhimento 
Institucional - CAIB e da Casa de Passagem do Muni-
cípio de Barbacena, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, conforme 
especificações técnicas, qualitativas e quantitativas 
(Anexo I), condições comerciais, obrigações e demais 
descriminações constantes no Edital. Valor total: R$ 
11.060,74 (onze mil, sessenta reais e setenta e quatro 
centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Data de assina-
tura: 04/11/2019. Nome das partes que assinam: Luís 
Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Marcile-
ne Dornelas de Araújo (Secretária Municipal de Saúde 
e Programas Sociais - SESAPS), e Anderson Carlos 
Diniz Silva (Contratada). Gerência e Fiscalização Con-
tratual: Marcélio Bertolino Condé – Gerência da Casa 
de Acolhimento - SESAPS.
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Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Extrato de Contrato de Aquisição nº 161/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.864.570/0001-34. Contratada: MOU-
RA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREENDIMENTOS 
COMERCIAIS EIRELI - ME, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.487.504/0001-27. Processo Licitatório nº 
114/2018 - Pregão Presencial nº 033/2018. Objeto: 
Aquisição de material permanente (equipamentos de 
informática), com o objetivo de suprir as necessidades 
do Bolsa Família, CREAS e CRAS, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
conforme especificações discriminadas no Anexo VI do 
Edital.Valor total: R$ 9.344,00 (nove mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais). Vigência: 12 (doze) meses. 
Data de assinatura: 04/11/2019. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS), 
e João Evangelista de Moura (Contratada). Gerência 
e Fiscalização Contratual: Ariane de Souza Silva - Ge-
rência do CREAS - SESAPS.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 162/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fun-
do Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no 
CNPJ sob o nº 14.864.570/0001-34. Contratada: IN-
FORMÁTICA .COM LTDA, empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 12.468.333/0001-29. Processo Licitatório nº 
114/2018 - Pregão Presencial nº 033/2018. Objeto: 
Aquisição de material permanente (equipamentos de 
informática), com o objetivo de suprir as necessidades 
do Bolsa Família, CREAS e CRAS, através da Secreta-
ria Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, 
conforme especificações discriminadas no Anexo VI 
do Edital.Valor total: R$ 101.290,00 (cento e um mil, 
duzentos e noventa reais). Vigência: 12 (doze) me-
ses. Data de assinatura: 04/11/2019. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Marcilene Dornelas de Araújo (Secretária 
Municipal de Saúde e Programas Sociais - SESAPS), e 
Ronaldo Eustáquio Cardoso (Contratada). Gerência e 
Fiscalização Contratual: Ariane de Souza Silva - Gerên-
cia do CREAS - SESAPS.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 163/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Guarda Civil Mu-
nicipal - GCM. Contratada: CONDOR S/A INDÚS-
TRIA QUÍMICA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
30.092.431/0001-96. Procedimento administrativo 
nº 093/2018, Inexigibilidade Licitatória nº 002/2019. 
Objeto: Aquisição de armamento NÃO LETAL, desti-
nado ao uso efetivo da Guarda Civil Municipal – GCM, 
conforme obrigações, condições comerciais, especifi-
cações técnicas, quantitativas e qualitativas contidas 
no Edital e demais anexos. Valor total: R$ 99.307,55 
(noventa e nove mil trezentos e sete reais e cinquenta 
e cinco reais). Vigência: Adstrito à vigência do res-
pectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 
57, caput, da lei nº 8.666, de 1993, ou até a total 
entrega dos itens a serem adquiridos. Data de assi-
natura: 04/11/2019. Nome das partes que assinam: 
Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), 
Itamar José de Souza Júnior (Comandante da Guarda 
Civil Municipal - GCM), e Luiz Cristiano Vallim Monteiro 
(Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Lú-
cio Anderson Moura –Guarda Civil Municipal - GCM.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 164/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Guarda Civil Munici-
pal - GCM. Contratada: AUTUS COMERCIAL DISTRI-
BUIDORA LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
00.982.872/0006-07. Pregão eletrônico nº 028/2019, 
Processo Licitatório nº 060/2019. Objeto: Aquisição 
de 03 (três) veículos, novos, do tipo viaturas poli-
ciais, regularmente adaptadas ao serviço operacional 
característico das instituições policiais, contendo cela 
(compartimento para a guarda de presos), sistema 
de luzes intermitentes (conhecido como giroflex), 
zero quilômetro, através de Convênio SICONV nº 

880884/2018 celebrado entre a Secretaria Nacional de 
Segurança Pública e o Município, visando atender a 
Guarda Municipal de Barbacena, conforme especifica-
ções técnicas, qualitativas e quantitativas (Anexo I), 
condições comerciais, obrigações e demais descrimi-
nações constantes no Edital e anexos. Valor total: R$ 
254.550,00 (duzentos e cinquenta e quatro mil, qui-
nhentos e cinquenta reais). Vigência: 12 (doze) me-
ses. Data de assinatura: 04/11/2019. Nome das partes 
que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos (Prefeito 
Municipal), Itamar José de Souza Júnior (Comandante 
da Guarda Civil Municipal - GCM), e Paulo Soares da 
Silva (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: 
Maikon Sebastião dos Santos Furtado – Coordenador 
da Guarda Civil Municipal.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 165/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, e do Fundo 
Municipal de Assistência Social/FMAS, inscrito no CNPJ 
sob o nº 14.864.570/0001-34. Contratada: DIGITAL 
INFORMÁTICA E TECNOLOGIA LTDA - ME, empresa 
inscrita no CNPJ sob o nº 05.448.910/0001-55. Pro-
cesso Licitatório nº 114/2018 - Pregão Presencial nº 
033/2018. Objeto: Aquisição de material permanen-
te (equipamentos de informática), com o objetivo 
de suprir as necessidades do Bolsa Família, CREAS 
e CRAS, através da Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS, conforme especificações 
discriminadas no Anexo VI do Edital.Valor total: R$ 
29.238,00 (vinte e nove mil, duzentos e trinta e oito 
reais). Vigência: 12 (doze) meses. Data de assinatura: 
04/11/2019. Nome das partes que assinam: Luís Ál-
varo Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Marcilene 
Dornelas de Araújo (Secretária Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS), e Guilherme de Oliveira 
Moreira (Contratada). Gerência e Fiscalização Con-
tratual: Ariane de Souza Silva - Gerência do CREAS 
- SESAPS.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 166/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP. Contratada:VILSON DA 
SILVA BRUM - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
11.038.785/0001-08. Processo Licitatório nº 079/2018 
- Pregão Presencial nº 027/2018. Objeto: Aquisição de 
ferramentas, material para limpeza urbana, material 
de construção e material elétrico, através da Secre-
taria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, conforme 
especificações técnicas, qualitativas e quantitativas 
(Anexo VII), condições comerciais, obrigações e de-
mais descriminações constantes no Edital.Valor total: 
R$ 86.602,00 (oitenta e seis mil, seiscentos e dois 
reais). Data de assinatura: 04/11/2019. Vigência: 12 
(doze) meses. Nome das partes que assinam: Luís Ál-
varo Abrantes Campos (Prefeito Municipal), Giovana 
Zappa Barbosa(Secretária Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP), e Vilson da Silva Brum (Contratada). Gerên-
cia e Fiscalização Contratual: Henrique Vieira Dapieve 
- Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 167/2019. 
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão - SEPLAN, e da Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC. 
Contratada: VILSON DA SILVA BRUM - EPP, empre-
sa inscrita no CNPJ sob o nº 11.038.785/0001-08. 
Processo Licitatório nº 080/2018 - Pregão Presencial 
nº 030/2018. Objeto: Aquisição de material de expe-
diente, visando atender às demandas de diversas Se-
cretarias Municipais, conforme condições comerciais, 
especificações qualitativas e quantitativas (Anexo VI) 
e demais disposições constantes no Edital.Valor total: 
R$ 3.240,00 (três mil, duzentos e quarenta reais). 
Data de assinatura: 04/11/2019. Vigência: 12 (doze) 
meses. Nome das partes que assinam: Luís Álva-
ro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), p/Aderbal 
Neves Calmeto, Silver Wagner de Souza (Secretário 
Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, em 
exercício), Luiz Carlos Rocha de Paula (Secretário Mu-
nicipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), e 
Vilson da Silva Brum (Contratada). Gerência e Fiscali-
zação Contratual: Willian de Oliveira Faria - Gerência 
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Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 058/2019 - 042ª Sessão Ordinária 
– 22.08.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h30 O 
Sr. Presidente, às 19h30, solicitou ao Sr. Secretário 
efetuasse a verificação Quorum para a possível aber-
tura da Sessão Ordinária. E, em não preenchendo o 
número requerido pelo Quorum Regimental, o Senhor 
Presidente deixou de abrir a reunião por falta de Quo-
rum. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora 
de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de 
Andrade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 059/2018 - 043ª Sessão Ordiná-
ria – 27.08.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h19. “E 
conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de 
Issacar, e feriu-o Baasa em Gibetom, que era dos filis-
teus, quando Nadabe e todo o Israel cercavam a Gibe-
tom.” (1 Reis 15:27). I - Leitura e Discussão das Atas: 
- Atas 034/2019 e Audiência Pública da Secretaria de 
Finanças – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da 
Correspondência e Comunicações: - Cartão do senhor 
Renato José Laguardia de Oliveria – Presidente do Sin-
dicato Rural de Barbacena agradecendo o convite para 
participar da sessão solene do dia 21.08 devido a com-
promissos assumidos anteriormente. - Ofício nº. 
138/19 – Diretor-Geral IF Sudeste/MG – Campus Bar-
bacena senhor Marcelo José Milagres de Almeida agra-
decendo o convite para participar da sessão solene do 
dia 21.08 devido a compromissos assumidos anterior-
mente. - Ofício nº. 472/19 – Senador Davi Alcolumbre 
– respondendo ao requerimento nº. 052/19 – todos 
vereadores – moção de repúdio à reforma da previ-
dência – cópia a todos vereadores. - Ofício s/nº. – Ga-
binete do Vereador Thiago Martins – justificando au-
sência na reunião extraordinária do dia 27.08. - Convite 
do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais, Deputado Agostinho Patrus, convidando 
vereadores para participar da Plenária Final do Parla-
mento Jovem de Minas 2019, em sua 16ª edição no 
20/09 ás 10h. III- Apresentação de proposições: - Do 
vereador José Jorge: - Indicação nº 552/2019 – Solici-
ta ao Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, projeto 
de lei propondo que a Rua “18” no loteamento Santa 
Maria no Vista Alegre, venha a ser denominada de 
“Rua Francisco José da Silva”; - - Indicação nº 
553/2019 – Solicita ao Sr. Prefeito que encaminhe a 
esta Casa, projeto de lei propondo que a Rua “02” no 
loteamento Mário Ceolin, venha a ser denominada de 
“Rua Irio Santa Rosa”. - Da Mesa da Câmara: - Reque-
rimento nº 123/2019 – Requer seja consignado um 
voto de congratulações para o Jornal Expresso e Bar-
bacena, pelos 10 anos circulando em nossa cidade; - 
Requerimento nº 124/2019 – Requer seja consignado 
um voto de congratulações para o Sr. Gilberto Ramos 
Júnior, pelo belíssimo serviço prestado à frente da Vi-
gilância Sanitária do Município de Barbacena; - Reque-
rimento nº 125/2019 – Requer seja consignado um 
voto de congratulações para o Revmo. Pe. Danival 
Milagres Coelho, pela nomeação paro ofício de Vigário 
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Geral, para o Presbíteros e Diáconos e pelos relevan-
tes serviços prestados na Matriz de Nossa Senhora Da 
Piedade. O vereador José Jorge fez uso da palavra 
pela ordem. A vereadora Vânia fez uso da palavra pela 
ordem. - Do vereador Carlos Du: - Requerimento nº 
118/2019 – Requer informações acerca da Lei que de-
nominou a Rua Divina Maria dos Anjos, no Santa Efi-
gênia e outras informações pertinentes; - Indicação nº 
542/2019 – Solicita a viabilização entre a Secretaria 
Municipal de Saúde e a Associação dos Diabéticos, 
para que a entidade sem fins lucrativos também possa 
fazer a distribuição dos medicamentos que são admi-
nistrados via oral. O vereador Carlos Du fez uso da 
palavra pela ordem. - Do vereador Edson Rezende: - 
Memorial Deputado Agostinho Patrus – Os vereadores 
da Câmara Municipal de Barbacena vêm solicitar o 
apoio do Deputado Estadual Agostinho Patrus para 
que não aconteça a implantação das organizações so-
ciais na Rede FHEMIG - Indicação nº 496/2019 – Soli-
cita a construção de bueiros, galeria para a captação 
de águas pluviais e calçamento na Rua “4” no lotea-
mento Rosa Parque; - Indicação nº 497/2019 – Solici-
ta limpeza e remoção de entulho no terreno localizado 
em frente à Escola Conexão na Rua Olinto Magalhães, 
Centro; - Indicação nº 496/2019 – Solicita providên-
cias quanto ao bueiro aberto na Rua Willer Paes, San-
ta Tereza I. O vereador Edson fez uso da palavra pela 
ordem. Em discussão e votação o Memorial Deputado 
Agostinho Patrus – Os vereadores da Câmara Munici-
pal de Barbacena vêm solicitar o apoio do Deputado 
Estadual Agostinho Patrus para que não aconteça a 
implantação das organizações sociais na Rede FHE-
MIG. APROVADO PELA UNANIMIDADE DOS PRESEN-
TES. - Do vereador Ewerton Horta: - Requerimento nº 
130/2019 – Requer ao SAS que faça a manutenção 
dos bueiros da Rua Eduardo Santos, São José. O vere-
ador Ewerton fez uso da palavra pela ordem. - Da ve-
readora Vânia Castro: - Requerimento s/nº – Requer 
seja aprovada moção de aplausos e congratulações a 
João Paulo de Sá Pavani, pelos relevantes serviços 
prestados às crianças internadas no Hospital Ibiapaba, 
vítimas de câncer; - Requerimento nº 103/2019 – Re-
quer seja informado pelo Secretário de Cultura se há 
uma política municipal de proteção ao Patrimônio His-
tórico e Cultural ou similar e que seja disponibilizada a 
esta Casa o histórico de imóveis tombados e destom-
bados nos últimos 03 anos; - Requerimento nº 
109/2019 – Requer à Procuradoria Municipal de Bar-
bacena que esclareça fatos a respeito do Decreto Mu-
nicipal nº 8.168/2017, referente à aplicação de penali-
dade à empresa Hospfar Indústria e Comércio de 
Produtos Hospitalares Ltda.; - Requerimento nº 
110/2019 – Requer à Secretaria Municipal de Obras 
Públicas que apresente à Câmara Municipal cópia dos 
processos de regularização do loteamento Residencial 
Campo Belo, Condomínio Vila Toscana, condomínio 
Village Real e Residencial Porto Seguro; - Requerimen-
to nº 111/2019 – Requer moção de aplausos para a 
Power Fut Girls, pela excelente iniciativa no incentivo 
ao esporte e pelo espírito de pioneirismo na referência 
do futebol feminino em Barbacena e Região;- Indica-
ção nº 190/2019 –Solicita recuperação asfáltica, capi-
na e limpeza das Ruas Moacir Tavares, Professor Age-
nor Soares e Antônio Bergamaschi no bairro Santa 
Cecília; - Indicação nº 207/2019 – Solicita recupera-
ção asfáltica, capina e limpeza da Rua José Francisco 
Costa, Monsenhor Mário Quintão; - Indicação nº 
229/2019 – Solicita recuperação asfáltica, capina e 
limpeza das Ruas Santos Dumont e Benjamin Constant 
no Centro. A vereadora Vânia fez uso da palavra pela 
ordem novamente. - Do vereador Nilton César: - Indi-
cação nº 554/2019 – Solicita a viabilização de um ca-
minhão para coleta de lixo no Distrito de Senhora das 
Dores, na comunidade Estiva; - Indicação nº 555/2019 
– Solicita manutenção e adequação do bueiro logo no 
início da Rua Margarida Amaral Calmeto no Santa Lu-
zia. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei 
nº. 080/19 – Autoriza o município promover o prolon-
gamento do traçado da Rua Argemiro Pazutti, Colônia 
Rodrigo Silva e dá outras providências. – Aut. Ver. Flá-
vio Maluf Caldas. - Proj. Lei nº. 081/19 – Obriga os 
postos revendedores de combustíveis a informar ori-
gem dos seus produtos ao consumidor, bem como se 
a gasolina é formulada ou refinada conforme especifi-

ca e dá outras providências. – Atu. Ver. Nilton Cézar de 
Almeida. - Proj. Lei nº. 082/19 – Dispõe sobre o con-
trole e identificação da fora de veículo oficiais e a ser-
viço do município de Barbacena e dá outras providên-
cias. – Atu. Ver. Nilton Cézar de Almeida. - Proj. Lei nº. 
083/19 – Dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão 
de protocolo manual nos agendamentos de média e 
alta complexidade, como consultas, procedimentos e 
exames laboratoriais e de imagem, na Secretaria Mu-
nicipal de Saúde e Programas Sociais – SESASPS e na 
Unidades Básica de Saúde – UBS e dá outras providên-
cias. – Atu. Ver. Nilton Cézar de Almeida. - Proj. Lei nº. 
084/19 – Cria no âmbito das escolas e creches munici-
pais do município de Barbacena a Comissão Interna de 
Prevenção de Acidentes – CIPA ESCOLAR e dá outras 
providências. – Atu. Ver. Nilton Cézar de Almeida. - 
Proj. Lei nº. 085/19 – Dispõe sobre a avaliação perió-
dica das estruturas físicas das escolas da rede pública 
municipal de ensino de Barbacena/MG e dá outras 
providências. – Atu. Ver. Nilton Cézar de Almeida. - 
Proj. Lei nº. 086/19 – Dispõe sobre a coleta em domi-
cílio de material para exames, pelos laboratórios de 
análises clínicas conveniadas com o município e dá 
outras providências. – Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. - 
Proj. Lei nº. 087/19 – Autoriza o Poder Executivo Mu-
nicipal a efetuar doações de materiais ou equipamen-
tos esportivos as associações esportivas, comunidades 
ou entidades organizadas da cidade de Barbacena e 
dá outras providências. – Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. 
- Proj. Lei nº. 088/19 – Dispõe sobre a redução de 
carga horária de servidor público municipal que pos-
sua filho portador de necessidade especiais, no âmbito 
do município de Barbacena e dá outras providências. 
– Aut. Ver. Flávio Maluf Caldas. - Proj. Lei nº. 089/19 
– Dispõe sobre o alinhamento e a retirada de fios em 
desuso e desordenados existentes em postes de ener-
gia elétrica e dá outras providências. – Aut. Ver. Flávio 
Maluf Caldas. - Proj. Lei nº. 091/19 – Dispõe sobre o 
Fundo Municipal de Patrimônio Artístico, Histórico e 
Cultural de Barbacena – FUMPAC e dá outras provi-
dências. – Aut. Executivo. - Proj. Lei nº. 092/19 – Dis-
põe sobre a nova estrutura orgânica e as atribuições 
dos cargos comissionados da Advocacia Geral do Mu-
nicípio – AGM e dá outras providências. – Aut. Execu-
tivo. - Proj. Lei nº. 093/19 – Dispõe sobre a nova es-
trutura orgânica e as atribuições dos cargos 
comissionados da Secretaria Municipal de Planejamen-
to e Gestão e dá outras providências. – Aut. Executivo.
- Proj. Lei nº. 094/19 – Dispõe sobre a nova estru-
tura orgânica e as atribuições dos cargos comissio-
nados da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP e 
dá outras providências. – Aut. Executivo. O vereador 
José Antônio fez uso da palavra como líder. Nesse mo-
mento, o Sr. Presidente interrompeu o vereador para 
informar à Casa que estava passando para a segunda 
parte da reunião. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA 
– HORÁRIO: 20h19. Discussão e Votação de Projetos. 
Prosseguiu com a palavra como líder o vereador José 
Antônio. O Presidente solicitou que fosse realizada a 
chamada estavam presentes os vereadores Amarílio 
Andrade, Flávio Maluf, Joanna Bias Fortes, José An-
tônio, José Jorge, Odair Ferreira e Vânia Castro e não 
havendo quórum para deliberação o Sr. Presidente 
declarou encerrada a presente sessão às 20h35 e eu, 
Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, 
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assi-
nada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 060/2019 - 044ª Sessão Ordinária 
– 29.08.2019 - 2º. Período - 3º. Ano da Legislatura. 
Presidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. 
Secretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores 
Presentes: Conforme registro em livro próprio. PRI-
MEIRA PARTE – EXPEDIENTE –HORÁRIO: 19h28. “O 
SENHOR te ouça no dia da angústia, o nome do Deus 
de Jacó te proteja. Envie-te socorro desde o seu san-
tuário, e te sustenha desde Sião.” (Salmos 20:1,2). 
Nesse momento o Sr. Presidente suspendeu a reunião 
por cinco minutos para deliberação às 19h30. Ses-
são reaberta às 19h36. I - Leitura e Discussão das 
Atas: - Atas 046/2019 e 047/2019 – Aprovadas por 
unanimidade. O vereador Thiago Martins fez uso da 

palavra pela ordem. O vereador Milton Roman fez uso 
da palavra como líder. O vereador Ewerton fez uso da 
palavra pela ordem. O vereador Thiago Martins fez 
uso da palavra para exercer seu direito de resposta. O 
vereador Nilton César fez uso da palavra pela ordem. 
Com a palavra pela ordem o vereador Odair Ferreira 
fez a leitura do requerimento de um voto de pesar 
a ser encaminhado a família de Maria da Consolação 
Knofel, pelo seu falecimento. O vereador José Antônio 
fez uso da palavra como líder. Nesse momento, o Sr. 
Presidente interrompeu o vereador para efetuar a ve-
rificação Quorum e estavam presentes os vereadores 
Amarílio Andrade, Carlos Du, Edson Rezende, Joanna 
Bias Fortes, José Antônio, Thiago Martins e Vânia de 
Castro. E, em não preenchendo o número requerido 
pelo Quorum Regimental, o Senhor Presidente deter-
minou o encerramento da sessão por falta de Quorum.  
Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de 
Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será 
assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secre-
tário. Presidente: Vereador Amarílio Augusto de An-
drade. Secretário: Vereador José Jorge Emídio.

RESUMO DA ATA 061/2019 - 045ª Sessão Ordinária 
– 03.09.19 – 2º Período – 3º Ano da Legislatura. Pre-
sidente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Se-
cretário: Vereador José Jorge Emídio. Vereadores Pre-
sentes: Conforme registro em livro próprio. PRIMEIRA 
PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h20. “NÃO te 
indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inve-
ja dos que praticam a iniqüidade. Porque cedo serão 
ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. 
Confia no Senhor e faze o bem; habitarás na terra, e 
verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também 
no Senhor, e te concederá os desejos do teu cora-
ção. Entrega o teu caminho ao Senhor; confia nele, 
e ele o fará.” (Salmos 37:1-5). I - Leitura e Discussão 
das Atas: - Atas 049/2019 e 050/2019 – Aprovadas 
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e 
Comunicações: - Ofício do Consulado de Portugal em 
Belo Horizonte agradecendo pelo DVD, fotos e jornais 
e a ainda a outorga da medalha do Mérito Legislati-
vo que registraram a visita do Cônsul Rui Almeida na 
Câmara Municipal. -Ofício s/nº - do BDMG - Resposta 
ao ofício nº. 181/19 – resposta ao memorial encami-
nhado por esta Casa sobre a dívida do município com 
o BDMG. - Ofício nº. 083/19 – Gabinete do Prefeito 
– manifestação da Secretaria Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura e da Superintendência Regional de 
Ensino, quanto a solicitação feita pela Associação do 
transporte escolar de Barbacena com relação a flexibi-
lidade dos horários de início e término das aulas. - Edi-
tal de convocação para período extraordinário no dia 
04/09/2019 da Câmara Municipal. III- Apresentação 
de proposições: - Do vereador José Jorge: - Reque-
rimento nº 137/2019 – Requer um voto de pesar à 
família Milagres pelo falecimento da Sra. Jesuína Maria 
do Couto Milagres; - Requerimento nº 138/2019 – Re-
quer um voto de pesar à família Meneghin de Oliveira 
pelo falecimento de Fábio Meneghin de Oliveira; - Re-
querimento nº 139/2019 – Requer uma moção con-
gratulatória à Rede Globo de Televisão, pelos 50 anos 
Jornal Nacional; - Indicação nº 561/2019 – Solicita ao 
Sr. Prefeito que encaminhe a esta Casa, projeto de lei 
propondo que a Rua “C”, Nova Cidade, venha a ser 
denominada de Rua Professora Michelly Pedrosa da 
Silva; - Indicação nº 569/2019 – Solicita ao Diretor do 
Hospital Regional que providencie estudos no sentido 
de viabilizar uma maior segurança para os pacientes, 
bem como servidores que trabalham no horário notur-
no nos módulos residências que ficam localizadas den-
tro das dependências do hospital Regional. - Da Mesa 
da Câmara: - Requerimento nº 135/2019 – Requer 
seja consignado um voto de congratulações ao Presi-
dente da OAB – Subseção Barbacena, Dr. Paulo Afonso 
de Oliveira Júnior, pelos relevantes serviços prestados 
à frente da OAB e pelo trabalho em defesa do advo-
gado; - Requerimento s/nº – O Presidente da Câmara 
Municipal e Presidente do Conselho Permanente do 
Conselho Permanente da Medalha de Mérito Legisla-
tivo, vereador Amarílio Augusto de Andrade, vêm sub-
meter o nome do médico Elge Werneck Araújo Júnior 
para ser agraciado com o insígnia do Mérito Legislativo 
- Mérito; - Requerimento s/nº – O Presidente da Câ-
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mara Municipal e Presidente do Conselho Permanente 
do Conselho Permanente da Medalha de Mérito Le-
gislativo, vereador Amarílio Augusto de Andrade, vêm 
submeter o nome do Comandante do 9º Batalhão de 
Polícia Militar, Tenente Coronel Sávio Geraldo Corsino 
Pires para ser agraciado com o insígnia do Mérito Le-
gislativo – Mérito Especial;  - Requerimento s/nº – O 
Presidente da Câmara Municipal e Presidente do Con-
selho Permanente do Conselho Permanente da Meda-
lha de Mérito Legislativo, vereador Amarílio Augusto 
de Andrade, vêm submeter o nome do Comandante 
da 13ª região da Polícia Militar, Coronel Hudson Abner 
Pinto, para ser agraciado com o insígnia do Mérito Le-
gislativo – Grande Mérito. - Da vereadora Vânia Cas-
tro: - Requerimento nº 113/2019 – Requer moção de 
aplausos e congratulações à barbacenense, modelo e 
estudante de Direito, Lara Campos que representou o 
Brasil no concurso Miss Tourism Intercontinental 2019, 
realizado no Caribe/república Dominicana; - Indicação 
nº 208/2019 – Solicita recuperação asfáltica, capina e 
limpeza da Rua Vila Nova, São Cristóvão; - Indicação 
nº 214/2019 – Solicita patrolamento, asfaltamento ou 
colocação de bloquete, capina e limpeza na Rua das 
Margaridas, Vale das Rosas; - Indicação nº 215/2019 
– Solicita recuperação asfáltica, capina e limpeza da 
Rua Cel. Neator de Oliveira, Monsenhor Mário Quin-
tão; - Indicação nº 216/2019 – Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza da Rua Minas Gerais, Cen-
tro/Ibiapaba; - Indicação nº 217/2019 – Solicita recu-
peração asfáltica, capina e limpeza da Rua Cel. Neator 
de Oliveira, Monsenhor Mário QuiMonsenhor Silvestre 
de Castro, Funcionários; - Indicação nº 226/2019 – 
Solicita recuperação asfáltica, capina e limpeza da 
Rua: Eurico José Vieira, Ex-Combatente Waldemar 
Discacciati, João Gualberto de Araújo e Egberto Halais 
França; - Indicação nº 227/2019 – Solicita recupera-
ção asfáltica, capina e limpeza das Ruas: Cel. Carlos 
José Sá Fortes, Celso Gomes Filho e Dr. Sá Fortes no 
São José; - Indicação nº 228/2019 – Solicita recupe-
ração asfáltica, capina e limpeza das Ruas: Gonçalves 
Dias, Marques de Maricá e Piratinim no bairro Boa 
Morte; - Indicação nº 230/2019 – Solicita recuperação 
asfáltica, capina e limpeza da Rua São Geraldo no São 
Geraldo; - Indicação nº 231/2019 – Solicita recupera-
ção asfáltica, capina e limpeza da Rua São Vicente de 
Paula no Pontilhão, sentido bairro Andaraí; - Indicação 
nº 227/2019 – Solicita recuperação asfáltica, capina 
e limpeza das Ruas: Cap. Joaquim Alves de Paula e 
Cesário Alvim no Caminho Novo. A vereadora Vânia 
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Edson Re-
zende fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador 
José Antônio: - Indicação nº 596/2019 – Solicita ope-
ração tapa buracos na Rua Cruz das Almas, São José; 
- Indicação nº 597/2019 – Solicita a revitalização da 
praça Marechal Bittencourt, localizada na Rua Monse-
nhor José Augusto, São José; - Indicação nº 598/2019 
– Solicita a instalação de uma Academia ao Ar Livre 
no bairro São José. O vereador José Antônio fez uso 
da palavra pela ordem. - Do vereador Nilton César: 
- Indicação nº 563/2019 – Solicita operação tapa bu-
racos na Rua José Zille no Ipanema. O vereador Nilton 
César fez uso da palavra pela ordem. SEGUNDA PAR-
TE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20H06 Discussão 
e Votação de Projetos. Nesse momento o Sr. Presi-
dente suspendeu a sessão por cinco minutos. Sessão 
suspensa às 20h06 e reaberta às 20h15. O vereador 
Flávio Maluf fez uso da palavra como líder. O vereador 
Odair Ferreira fez uso da palavra como líder. O vere-
ador Flávio Barbosa fez uso da palavra como líder. O 
vereador Milton Roman fez uso da palavra como líder. 
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra como lí-
der. O vereador Glauber fez uso da palavra como líder. 
Nesse momento, o Sr. Presidente interrompeu o vere-
ador para informar que estava encerrado o período de 
votação de projetos. TERCEIRA PARTE – ENCERRA-
MENTO – ORADORES INSCRITOS – HORÁRIO: 21h16 
O vereador Carlos Du fez uso da palavra como líder. 
O vereador Thiago Martins fez uso da palavra pela or-
dem. O vereador Odair fez uso da palavra como ora-
dor inscrito. Não havendo mais oradores e nada mais 
havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrada 
a presente sessão às 21h47 e eu, Danielle de Paula 
Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente 
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 

Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vere-
ador Amarílio Augusto de Andrade. Secretário: Verea-
dor José Jorge Emídio.

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATA
ATA nº 563 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BARBACENA - 04/11/2019 - Ata número quinhentos 
e sessenta e três do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena . Ao quarto dia do mês de novembro de 
dois mil e dezenove, no auditório do prédio onde fun-
ciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, situado 
na Praça Conde de Prados s/n, 2º piso, centro, teve 
início a Reunião ORDINÁRIA do Conselho Municipal de 
Saúde de Barbacena. Às dezenove horas, o Presiden-
te Otávio Vieira declarou aberta a sessão que contou 
com a presença dos Conselheiros, conforme consta 
no livro próprio de assinaturas das reuniões ordiná-
rias e extraordinárias. Justificaram ausência: Flávio 
Nascimento, Hilda Nalon, Vanderley Silva, Veridiane 
Milagres e Vicente Rosa. Foi lida e votada a ATA Nº 
562 E APROVADA POR TREZE VOTOS A FAVOR e UMA 
ABSTENÇÃO. Otávio convocou os Conselheiros e con-
vidou a população para a Apresentação do Relatório 
Detalhado 2º Quadrimestre/2019 dia 06 de novem-
bro, 17h na Câmara Legislativa. Em seguida, passou 
para o ponto de pauta Apresentação das UBS Senhora 
das Dores, João Paulo II e Vilela e ressaltou a im-
portância de conhecerem as equipes das Unidades e 
o trabalho que realizam. Parabenizou a III Mostra do 
Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
às Endemias e ressaltou que dois projetos da Mostra 
serão patrocinados. Na sequência, a Coordenadora da 
Atenção Primária Ana Paula Pontes convidou as equi-
pes a se apresentarem. ◦ Apresentação UBS Senhora 
das Dores - Enfermeiro chefe Ely. DESTAQUES: A UBS 
funciona hoje em um sítio alugado, até que ocorra a 
reforma da mesma que se encontra paralizada. Des-
tacou que os usuários que necessitam de tratamento 
odontológico têm que se dirigir para Pinheiro Grosso 
(Anexo I); ◦ Apresentação UBS João Paulo II - Enfer-
meira chefe Andréia. os Conselheiros questionaram a 
respeito de soluções dos problemas à Subsecretária 
Ana Waldomira que apresentou as justificativas. A UBS 
João Paulo II não ofecere condições de funcionamen-
to. Com isso, os usuários têm que se encaminhar para 
outras unidades. Ana Waldomira disse que a solução é 
a construção de uma nova UBS, que vai depender de 
Emenda Parlamentar. Waldir sugeriu que se procure 
um imóvel para alugar até que ocorra a construção da 
nova unidade (Anexo II). Otávio ressaltou o problema 
com a burocracia, e que há uma forma de agilizar o 
processo com as parcerias com as OSC’s, de acordo 
com o Marco Regulatório. Disse que é preciso fortale-
cer esta idéia e informou que existem Estados que uti-
lizam o Marco Regulatório e já estão bem avançados, 
obtendo resultados. Disse que Minas Gerais continua 
presa na cultura antiga, nos paradigmas e quem so-
fre é a população. Ressaltou que estão há seis anos 
tentanto construir unidade básica de saúde e que já 
poderiam ter resolvido este problema. Destacou a im-
portância de se ter mais agilidade no processo porque 
ainda não conseguem levar uma atendimento digno 
para a população. Disse que é preciso mutar essa cul-
tura trazendo algo novo. Sugeriu que a nova gestão 
da saúde leia o Marco Regulatório para se conscienti-
zarem e utilizarem um pouco dessa ferramenta. Res-
saltou que possuem operacionais dentro do jurídico 
da prefeitura que são especialistas, e não estão con-
seguindo implementar essa nova cultura. ◦Apresenta-
ção UBS Vilela - Enfermeira chefe Rose (Anexo III). 
DESTAQUES:  A Unidade é dividida em duas equipes, 
sendo que uma delas está sem médico e sem enfer-
meiro há seis meses. Otávio destacou que aumento de 
equipe implica em mais participação do município, e 
questionou como terão segurança se o município não 
investe mais do que é preconizado em 15%. Disse que 

a saúde precisa de mais dinheiro, e que  Barbacena 
está em último lugar dentre os município mineiros que 
investem em saúde. Solicitou o apoio da Subsecre-
tária e ressaltou que todos que antecederam a nova 
gestão também fizeram o mesmo estudo. Destacou 
que é preciso que a gestão tenha certeza de que vá 
haver investimento e que precisa do conhecimento 
da gestão para resolver os problemas que existem 
no momento atual, ao contrário de se propor coisas 
que não serão resolvidas. Sugeriu que existem outros 
problemas que podem ser de conhecimento técnico 
ou de interação com as equipes, para ser agregado 
mais valor ao trabalho que está sendo desenvolvido. 
Em seguida, Otávio passou a palavra ao conselheiro 
do segmento trabalhador Ricardo, representante do 
Hospital Ibiapaba, que falou sobre as ações realizadas 
pelo Hospital referentes ao Novembro Azul. Ana Wal-
domira convidou para a abertura oficial do Novembro 
Azul dia 05 de novembro, 9h30, na EPCAR. Otávio fa-
lou da importância em se divulgar o Marco Regulatório 
e convidou o Ouvidor do Conselho Hendryws que falar 
sobre o assunto. Ele informou que existe uma Lei de 
2014 cuja tônica é desburocratizar e descentralizar o 
Serviço Público, com parcerias público/privadas para 
facilitar a gestão pública como um todo. Destacou o 
SUAS – Sistema Único de Assistência Social – onde 
as entidades conveniadas recebem recurso público 
advindo de Emenda Parlamentar, de Fundos próprios 
para poder oferecer à população o que a gestão não 
consegue. Informou que as entidades têm que estar 
inscritas no Marco Regulatório, assim como no Conse-
lho para realizarem este serviço, e prestam conta ao 
Conselho e à Controladoria do Município com transpa-
rência, realizando o serviço de uma forma descentra-
lizada e mais simples. Otávio ressaltou que a saúde 
tem ferramentas que podem modificar sua estrutura 
hoje e que não estão sendo utilizadas. Destacou que 
é preciso apertar os vereadores, a Câmara Municipal, 
estreitar a ligação com o gestor municipal para que ele 
tente fazer essa modificação, e ressaltou que ele tem 
o apoio do Conselho de Saúde para desburocratizar, 
agilizar e promover mais atendimentos. Otávio infor-
mou que foi creditado em conta do município recurso 
de duas Emendas Parlamentares do Bonifácio Andrada 
nos valores de R$ 1. 299.908,50 (um milhão, duzentos 
e noventa e nove mil, novecentos e oito reais e cin-
qüenta centavos) e R$ 2.419.120,00 ( dois milhões, 
quatrocentos e dezenove mil e cento e vinte reais) 
que serão utilizados para compra de equipamentos. 
Ressaltou que os conselheiros irão acompanhar o 
processo licitatório para que este recurso seja empre-
gado de forma correta e que acretida que a gestora 
Marcilene irá ter transparência no processo. Destacou 
que as cotações que já estavam sendo feitas, estavam 
superfaturadas. Informou que fizeram visitas ao Setor 
de Compras onde foram apontados alguns valores que 
estavam superfaturados, e o processo foi cancelado. 
Falou da importância dos Conselheiros acompanharem 
o emprego destas Emenas. Finalizou agradecendo a 
todos pelas apresentações ressaltando que são mui-
to importantes para os conselheiros e para a popu-
lação. Sugestão de Pauta para a próxima reunião: 1. 
EMENDAS PARLAMENTARES – Ofício 177/2019/CAF/
FMS/SESAPS - Propostas 14.675.553000/1150-03 
(R$ 1. 299,908,50) e 14.675.553000/1160-06 (R$ 
2.419.120,00); 2. PAS Programação Anual de Saúde 
de 2019 para o exercício financeiro de 2020 (2ª fase). 
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Otávio agra-
deceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, 
Simone Silveira Discacciati, Agente Administrativo do 
CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 11 de novem-
bro de dois mil e dezenove.
Anexo I - Apresentação UBS Senhora das Dores
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