BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2019
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 5.010
“Altera a Lei Municipal nº 3.946, de 25 de maio de
2006”.
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art.1º A ementa da Lei nº 3.946, de 2006, passa a
viger com a seguinte redação:
“Reconhece como de utilidade pública municipal a Associação Obras Sociais São Domingos de Gusmão da
Cidade de Barbacena, e dá outras providências.”
Art.2º O art. 1º da Lei nº 3.946, de 2006, passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica reconhecida de Utilidade Pública as Obras
Sociais São Sebastião, com sede na Rua Padre Alcides
Mateus, nº 18, Bairro São Sebastião, Barbacena/MG.”
Art. 3º As Obras Sociais São Domingos de Gusmão,
com sede a Rua Padre Alvim Barroso, 55 – A, Bairro
Panorama, Barbacena, MG, CEP: 36.202-474, e foro
na Comarca de Barbacena, MG, fundada em 21 de dezembro de 2005, com registro em 10/01/2006 no Cartório Rettore de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de
Barbacena, MG, folhas 92 Verso do Livro A-21, sob o
número 8182; Registro Civil de Pessoas Jurídicas apontado sob o número 15.593, fls. 164, verso, do protocolo A-3(três), inscrita no CNPJ: 07.827.591/0001-14,
entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, reconhecida de Utilidade Pública Municipal
pela Lei nº 3.946/2006, doravante denominar-se-á
Obras Sociais São Sebastião, transferindo sua sede
para a Rua Alcides Mateus, nº 18, Bairro São Sebastião, Barbacena, MG, CEP: 36.202-308, constituindose em órgão representativo da Comunidade Paroquial;
sendo uma Entidade Filantrópica, sem fins lucrativos,
pertencente a Paróquia de São Sebastião de Barbacena; com personalidade jurídica própria; de caráter
cultural, assistencial, educativa e esportiva em todas
as suas áreas de atuação; não fará distinção de etnia,
sexo, nacionalidade, concepção política, filosófica ou
religiosa, constituída por um prazo indeterminado.
Art. 4º O art. 2º da Lei nº 3.946, de 2009, passa a
viger com a seguinte redação:
“Art. 2º As Obras Sociais São Sebastião têm por finalidade prestar assistência social em todas as Igrejas,
Capelas, Comunidades, Movimentos e Pastorais pertencentes à Paróquia de São Sebastião; desenvolver
projetos de promoção humana; incentivar, promover
e desenvolver iniciativas de resgate à criança, adolescentes, jovens e idosos em situação de risco nas áreas
da Comunicação, Educação, Saúde, Esporte e Lazer;
promovendo integração social e resgate da dignidade
humana dos assistidos.
Parágrafo único. Em consonância com os objetivos,
bem como de cordo com as disponibilidades financeiras, as Obras Sociais São Sebastião, poderão:
I - Organizar Cooperativas que incentivem à criatividade e talento artístico dos assistidos com projetos de
esportes, música, artes, pintura, etc.;
II - desenvolver projetos na área da Comunicação, tais
como, site, rádios, jornais, tvs e redes sociais;
III - desenvolver projetos na área da Educação, tais
como Escolas de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, com cursos profissionalizantes, de acordo com a
legislação vigente;
IV - prestar serviços à comunidade, na área de Educação, Alimentação, Transporte, Lazer e Turismo;
V - desenvolver projetos de captação de recursos para
o cumprimento de seus fins estatutários, tais como
Escolas, Restaurantes, Padarias, Livrarias e afins;
VI - possibilitar obras de amparo à infância, à maternidade e a pessoas idosas;
VII - desenvolver outras atividades compatíveis com
seus objetivos estatutários;
VIII - desenvolver projetos de recuperação para dependentes químicos, centros de acolhimento, casas de
passagem, bem como, casas terapêuticas destinadas

a pessoas com deficiências mentais”.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 102/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 5.011
“Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual do quadriênio 2018-2021, para adequação à Lei Orçamentária
Anual do exercício de 2020.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Revisão do Plano Plurianual
para o quadriênio 2018-2021, doravante denominado
PPA 2018-2021, em conformidade com que dispõem o
art. 165 da Constituição Federal, o art. 143 da Constituição do Município e o art. 9° da Lei n° 4.859, de 26
de dezembro de 2017.
Art. 2º Integram esta Lei a programação para o próximo ano do PPA 2018-2021, de vigência de 2020,
especialmente em relação aos valores físicos e financeiros das ações correspondentes, os quais servirão
como referência para a elaboração da Lei Orçamentária Anual.
Art. 3º Cabe ao Poder Executivo e Legislativo efetuar
os ajustes necessários decorrentes de emendas parlamentares e necessários à compatibilização do planejamento para o exercício de 2020 contido na revisão do
PPA 2018-2021 e da Lei Orçamentária para o mesmo
exercício.
Art. 4º O Poder Executivo poderá transpor, remanejar,
transferir, excluir, criar ou utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas, indicadores e dotações
orçamentárias, a fim de viabilizar a compatibilização
entre o planejamento e o orçamento para o exercício
de 2020, em decorrência da extinção, transformação,
transferência, incorporação ou desmembramento de
órgãos e entidades, ou de alterações de suas competências ou atribuições, autorizadas por lei que altere a
estrutura orgânica da administração pública do Poder
Executivo e em virtude da Lei Complementar n° 131,
de 06 de dezembro de 2013.
Art. 5º O Executivo Municipal estabelecerá providências complementares para a execução da presente Lei,
na forma regulamentar.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 109/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 5.012
“Dispõe sobre o Calendário Oficial de Eventos do Município de Barbacena e consolida a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados do Município e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Calendário Oficial de Eventos
do Município de Barbacena.
Art. 2º Fica consolidada a legislação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados do
Município de Barbacena, nos termos deste projeto.
Parágrafo único. A consolidação de que trata este
projeto assegurará a organização normativa sem modificação das ações e dos dispositivos legais em vigor,
mantendo-se a autoria, a identificação e a numeração
original das leis.
Art. 3º O Poder Executivo organizará e publicará, a
cada ano, o Calendário Oficial de Eventos do Município de Barbacena, do qual constarão todos os acon-
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tecimentos e eventos culturais, artísticos, esportivos,
festivais, de lazer e datas comemorativas, instituídos
por leis ou decretos municipais, além daqueles já tradicionalmente realizados pelo Município.
Art. 4º Além dos eventos referidos no artigo anterior,
serão incluídos no Calendário aqueles que, de qualquer modo, contribuam para atingir os seguintes objetivos:
I– incremento ao turismo;
II– conservação e desenvolvimento das tradições folclóricas brasileiras;
III– recreação popular;
IV– desenvolvimento de atividades econômicas, da
indústria e comércio.
Art. 5º Serão incluídos obrigatoriamente no Calendário
Oficial do Município de Barbacena:
I – As festividades da Semana da Pátria;
II - as festividades comemorativas da fundação da Cidade de Barbacena;
III – as festividades de Natal e Fim de Ano.
Art. 6º Deverá ser dada a publicidade ao Calendário
Oficial de Eventos do Município de Barbacena até o dia
30 de novembro de cada ano, relacionando os eventos
a serem realizados de 1º de janeiro a 31 de dezembro
do ano seguinte.
Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 064/2019 – Autoria do Vereador Ewerton José
Duarte Horta Júnior)

LEI Nº 5.013
“Obriga os postos revendedores de combustíveis a
informar a origem dos seus produtos ao consumidor,
bem como, se a gasolina é formulada ou refinada,
conforme especifica e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Os postos de combustíveis que atuem no Município de Barbacena ficam obrigados a informar ao
consumidor a origem do produto vendido, o que inclui
o nome do fornecedor, e ainda se a gasolina comercializada é formulada ou refinada.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I– Gasolina refinada aquela completamente isenta de
substâncias nocivas contidas no petróleo cru, eliminadas pelo processo de refinação;
II– gasolina formulada aquela composta de resíduos
de destilação petroquímicos adicionados de solventes,
fabricada pelos formuladores devidamente autorizados por lei.
Art. 2º A informação de que trata o art. 1º desta Lei
deverá ser veiculada por qualquer tipo de publicidade,
com fonte e tamanho que possibilitem sua identificação, com dimensões mínimas de 0,50m de largura
por 0,70m de comprimento, devendo ser afixada nas
bombas, bem como, em local visível a todos os consumidores que adentrarem os postos de combustíveis.
Art. 3º Os preços de venda deverão ser discriminados
separadamente para cada tipo de combustível.
Art. 4º O não cumprimento do disposto nesta Lei
acarretará ao infrator:
I – Advertência, com notificação dos responsáveis
para a regularização, no prazo máximo e improrrogável, de 5 (cinco) dias;
II – multa ao infrator, em caso de descumprimento ou
não da regularização dentro do prazo estipulado no
inciso I deste artigo, no valor de 20 (vinte) Unidades
Padrão Fiscal do Município de Barbacena – UFMB, sem
prejuízo de aplicação das sanções de natureza civil,
penal ou outras definidas em legislação específica;
III – multa em dobro, conforme previsto no inciso II
deste artigo, em caso de reincidência.
Art. 5º O Poder Executivo regulamentará essa Lei naquilo que for necessário ao seu fiel cumprimento.
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Art. 6º Esta Lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 081/2019 – Autoria do Vereador Nilton Cézar de
Almeida)

LEI Nº 5.014
“Reconhece de Utilidade Pública BQ FUTEBOL CLUBE.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica reconhecido de Utilidade Pública o Clube
Social Esportivo denominado “BQ FUTEBOL CLUBE”,
associação sem fins lucrativos, com a finalidade de
proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico
culturais e desportivas, principalmente o futebol, podendo ainda, praticar ou competir em todas as modalidades esportivas amadoristas ou profissionais especializadas, inclusive o futebol feminino, sito na Rua
Beatriz Rezende, nº 73, Bairro Funcionários, Barbacena, Minas Gerais, CEP:36.202.070.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 036/2019 – Autoria do Vereador Carlos Augusto
Soares do Nascimento)

LEI Nº 5.015
“Dispõe sobre o encaminhamento facultativo de acidentados ou pessoas atendidas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) a estabelecimentos de saúde privados, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Nos atendimentos realizados pelo Serviço de
Atendimento Médico de Urgência – SAMU os pacientes
que possuam plano de saúde privado poderão ser encaminhados para os estabelecimentos de saúde privado, mediante a solicitação do próprio atendido quando
em condições ou de seu acompanhante responsável.
Parágrafo único. A solicitação será analisada pelo
Médico Socorrista responsável pelo atendimento, preservada sua prerrogativa de avaliação, que decidirá
para qual estabelecimento poderá ser encaminhado
o atendido.
Art. 2º O Médico Socorrista avaliará o melhor encaminhamento para o paciente e a possibilidade de
remoção para estabelecimento privado destinado ao
diagnóstico e ao tratamento do paciente considerando
a distância, a demora que a alternativa puder implicar e/ou eventual agravamento de risco a saúde do
paciente.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor no ato de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 090/2019 – Autoria do Vereador Flávio Maluf
Caldas)

LEI Nº 5.016
“Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos
comerciais utilizarem canudos fabricados com produtos biodegradáveis ou similares no Município de Barbacena.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Os estabelecimentos comerciais instalados no
âmbito do Município de Barbacena devem utilizar canudos fabricados com produtos biodegradáveis e si-

milares em substituição aos descartáveis de material
plástico não biodegradável.
Art. 2º No caso de descumprimento, serão regulamentados de acordo com o Executivo.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta
Lei ocorrerão por conta das dotações orçamentárias
próprias.
Art. 4º Os estabelecimentos têm o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação da
Lei, para adequação.
Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 097/2019 – Autoria do Vereador Flávio Maluf
Caldas)

LEI Nº 5.017
“Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção social à Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais
de Barbacena - APAE.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder subvenção social no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) à Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Barbacena – APAE, inscrita no CNPJ
sob o nº 17.084.062/0001-21, para cobertura de despesas de custeio da entidade.
Art. 2º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir
Crédito Especial da ordem de R$ 90.000,00 (noventa
mil reais) ao Orçamento vigente, para atendimento à
subvenção concedida por esta Lei, mediante a utilização de recursos previstos no art. 43 da Lei Federal nº.
4.320, de 1964.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 132/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 5.018
“Cria funções gratificadas no quadro de servidores da
Administração Direta, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam criadas as Funções Gratificadas - FG relacionadas nos Anexos I e II desta Lei, especificamente na estrutura da Secretaria Planejamento e Gestão,
a serem exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo do Município.
Art. 2º As gratificações pelo exercício das funções de
que trata esta Lei serão lançadas em folha de pagamento de acordo com os valores estabelecidos no
Anexo I desta Lei.
Parágrafo único. As gratificações de que trata o caput
deste artigo não integrarão a base de cálculo para
contribuições previdenciárias, assim como não se
incorporarão ao vencimento a qualquer título, e não
gerarão nenhum direito adicional, sendo devida apenas quando no exercício da função indicada no ato de
designação.
Art. 3º A designação do servidor para o exercício da
função gratificada será formalizada por ato do Prefeito
Municipal, mediante solicitação do Secretário de Planejamento e Gestão, podendo sua revogação se dar a
critério do Chefe do Executivo, segundo as razões de
conveniência e oportunidade.
Art. 4º A carga horária da função gratificada será a
equivalente ao cargo de origem, podendo ser exigido
serviço em horários especiais, extraordinários, domingos, feriados ou excedentes à carga horária comum,
e/ou participação em eventos ou cursos, hipóteses em
que as horas realizadas que ultrapassar a jornada padrão de trabalho não serão compensadas.
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Parágrafo único. O exercício de função gratificada exclui o adicional por serviço extraordinário.
Art. 5º As funções gratificadas são classificadas, em
razão da complexidade das funções a serem desempenhadas, em:
I – FG 6, 5 e 4 para o exercício de função de alta
complexidade;
II – FG 3, 2 e 1 para o exercício de função de média
complexidade.
Art. 6º A Gratificação de Função será concedida em
estrita correspondência às atribuições enumeradas no
Anexo II desta Lei, observado o grau de complexidade
e responsabilidade.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 133/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
PADRÃO

VALOR

QUANTIDADE

FG -5

R$ 2.000,00

03

FG – 4

R$ 1.000,00

06

FG – 3

R$ 900,00

05

FG – 2

R$ 800,00

05

FG – 1

R$ 700,00
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ANEXO II
Atribuições das funções gratificadas
I - Gestão de Pessoas:
Atribuições: Alinhar a Gestão de Pessoas com o Sistema de Gestão Estratégica; desenvolver e implantar os
subsistemas de RH: Recrutamento e Seleção, Desenho Organizacional, Integração das pessoas, Plano de
Carreira, Benefícios, Treinamento e Desenvolvimento,
Desenvolvimento organizacional, Comunicação, Psicologia Organizacional e Qualidade de Vida no Trabalho; delegar a execução das atividades pertinentes ao
Núcleo de Recursos Humanos. Desempenhar funções
de orientação, coordenação e controle das avaliações
probatórias; aprimorar o método de avaliação e adaptá-lo às novas realidades e a novos objetivos; distribuir
e receber ordinariamente; o Boletim de Desempenho;
as avaliações da chefia imediata do servidor em estágio probatório conforme calendário; buscar junto
ao banco de dados os períodos de afastamentos dos
servidores em estágio probatório e preenchê-los no
Boletim de Desempenho; aferir a pontuação obtida na
avaliação parcial e proceder aos competentes registros
na Ficha de Controle do Servidor em Estágio Probatório; assessorar os servidores em estágio probatório
e as chefias imediatas no processo de avaliação e
acompanhamento do estágio; avaliar as observações
apontadas pelo avaliado e avaliador; encaminhar à
Comissão de Avaliação e Desempenho as avaliações
com baixo desempenho para as medidas cabíveis e
após encaminhar ao Prefeito Municipal parecer final de
avaliação do servidor em estágio probatório;
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-5
Quantidade: 01 (um)
II - Sistema de Gestão de Pagamentos:
Atribuições: Desenvolver e promover Programas voltados a melhorar o desempenho individual e coletivo dos
servidores de acordo com os cargos e foco nas metas
estabelecidas pelo governo; elaborar cronograma de
Programas de Desenvolvimento do Conhecimento, Habilidades e Atitudes dos servidores no âmbito organizacional; organizar o Registro dos eventos efetuados,
construindo um banco de dados interno; construir
ferramentas de medição de satisfação e Avaliação de
reação e resultados; previsão de custos em relação
a investimentos voltados a educação organizacional;
fornecer dados e multiplicar informações em prol de
uma gestão e planejamento organizacional eficaz;
Prestar apoio ao seu chefe imediato na coordenação
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e gerenciamento de programas, projetos e atividades
afins a sua área de competência; organizar e coordenar a unidade organizativa sob sua responsabilidade
dentro das normas e diretrizes superiores da Administração Municipal; e demais normas superiores de
delegações de competências e prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos
do Plano de Governo sob sua responsabilidade.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-5
Quantidade: 01 (um)
III - Vantagens e Benefícios:
Atribuições: avaliar condições de concessão dos avanços relativos, Quinquênios e Licença Prêmio; progressões e decênios, apurar incorporações de gratificações
e adicionais; promover ações quanto ao sistema das
averbações de tempo de serviço.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-2
Quantidade: 01 (um)
IV - Concursos, Admissão, Rescisão, Contratos Emergenciais:
Atribuições: Gerir de forma completa as rotinas estabelecidas ao processo de chamamento de classificados
por concurso público, desde os atos de convocação
até a posse Coordenar os atos admissionais e rescisórios, Termos de Rescisão; prestar informações para
atender as demandas administrativas; gerenciar os
processos destinados à contratação emergencial; executar o planejamento e controle de contratos e prazos.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-1
Quantidade: 03 (três)
V – Processamento de sistema:
Atribuições: Realizar o lançamento das informações
presentes nas efetividades de todas as secretarias que
compõem a Prefeitura; efetuar o cálculo das mensais,
envolvendo servidores ativos, e pensionistas dentre
estes concursados, cargos em comissão e contratações emergenciais; produzir as folhas complementares, correspondentes a despesas de adiantamentos
quinzenais, férias e alguns ajustes que envolvam
providências quanto às adequações de pagamentos
aos servidores de um modo geral; lançar descontos e
proventos devidos.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão - RH
Padrão: FG-4
Quantidade: 01 (um)
VI – Processamento de Certidões/Declarações:
Atribuições: analisar e confeccionar Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição, permitindo que o servidor
utilize o tempo de atuação no Município de Barbacena
em outro Ente Federado, o documento emitido para
fins de comprovação de tempo de serviço.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão - RH
Padrão: FG-3
Quantidade: 01 (um)
VII - Procedimentos de Aposentadoria:
Atribuições: Realizar os processos de análise e conclusão sobre a concessão do benefício de aposentadoria,
propor ao chefe imediato, se for o caso, a solicitação
de manifestações da Consultoria Geral ou da Advocacia Geral do Município, para emissão de parecer jurídico sobre os requerimentos bem como contagem de
tempo, carreira e vantagens incorporadas pelo servidor, Registrar em livros e arquivos eletrônicos próprios
os atos de decisão sobre aposentadoria no âmbito da
entidade; averbar após autorização, tempo de serviço para os efeitos previstos na legislação pertinente;
Atender aos servidores, durante o expediente diário,
Encaminhar à Consultoria Geral do Município para manifestação de dúvidas e situações não previstas nas
normas e manuais elaborados, quando relacionadas
à contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria e disponibilidade; atender as demandas da
chefia imediata.
Lotação: Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-3
Quantidade: 01 (um)
VIII – Atualização de Dados e Ponto Eletrônico:
Atribuições: Criar, implantar e manter atualizados cri-

térios de inclusão de usuários dos SRH; criar, implantar e manter atualizados as centrais de pontos eletrônicos, promovendo uma melhoria nos sistemas já
utilizados; manter atualizados os cadastros do Sistema
Informatizado de Recursos Humanos - SRH, executando as atividades de registro de todas as ocorrências
do Portal do Servidor da vida funcional dos servidores; implantar as novas rotinas do SRH, com vistas ao
seu aperfeiçoamento; inclusão de novos servidores no
Portal do Servidor.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-2
Quantidade: 01 (um)
IX– Arquivo Geral:
Atribuições: Responsável pelos documentos funcionais
e oficiais dos servidores do Município; zelar pela preservação e manutenção dos documentos ativos, inativos e mortos; realizar pesquisas e consultas presentes
nos acervos; subsidiar demandas administrativas, jurídicas e fazendárias.
Lotação: Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão -RH
Padrão: FG-2
Quantidade: 01 (um)
X – Responsável de Transportes:
Atribuições: Exercer o controle operacional da frota
de veículos, incluindo Diário de Bordo (uso de combustível x quilometragem), manutenção preventiva
e corretiva dos veículos; conhecer a localização dos
estabelecimentos no âmbito geral da Prefeitura; requerer zelo e cuidado dos veículos, aparelhos e instrumentos colocados à disposição para o exercício dos
motoristas, orientando a preservação do patrimônio
aos demais servidores, encaminhando providências
pelo mau uso; gestão do uso do estacionamento interno da Prefeitura.
Lotação: Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão - Transporte
Padrão: FG-3
Quantidade: 01 (um)
XI – Responsável de Patrimônio:
Atribuições: Dar apoio na manutenção e identificação
dos cadastros de bens móveis e imóveis da Instituição; preparar os processos de alienação de bens
móveis da Instituição considerados em desuso ou inservíveis, na forma da Lei; registrar, carga, relatório
e demais documentações no que se referem a bens
móveis e imóveis; confeccionar o balanço do estado
dos bens móveis e imóveis; produzir relatórios de
pendências sobre troca e aquisição de bens móveis e
imóveis solicitados.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão - Patrimônio
Padrão: FG-2
Quantidade: 02 (dois)
XII – Responsável de elaboração e revisão de TR:
Atribuições: organizar formulários e instruir sobre procedimento de compras; executar projetos e termos
de referência para os pedidos da Administração Municipal, prestar contas por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos sob sua
responsabilidade.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão – Licitação
Padrão: FG-3.
Quantidade: 01 (um)
XIII – Responsável de Editais:
Atribuições: Dar apoio o chefe imediato, acompanhando o desenvolvimento das atividades do Setor
de Editais, bem como executando as tarefas por ele
delegadas; organizar e coordenar o Setor sob sua
responsabilidade dentro das normas e diretrizes superiores da Administração Municipal; prestar contas por
resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos
estabelecidos sob sua responsabilidade.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão – Licitação
Padrão: FG – 3
Quantidade: 01 (um)
XIV - Responsável de Cotações/Formação de preços:
Atribuições: prestar apoio o chefe imediato na pesquisa de mercado e formação de preços médios que
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visam embasar o processo licitatório, lançamentos das
documentação pertinente diariamente no sistema e
atualizar a informação do andamento das demandas;
atualização do banco de dados, prestando informações e orientações necessárias à eficaz solução das
demandas sob sua responsabilidade; prestar contas
por resultados sobre o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos sob sua responsabilidade.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão – Licitação
Padrão: FG – 4
Quantidade: 01 (um)
XV – Pregoeiro:
Atribuições: receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao documento; no caso de pregão
eletrônico, conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os critérios do
edital; conduzir os lances; verificar e julgar a habilitação dos participantes; receber, examinar, decidir
e encaminhar os recursos à autoridade competente;
indicar o vencedor da licitação; adjudicar o objeto;
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; encaminhar
o processo à autoridade superior e propor a homologação.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão – Licitação
Padrão: FG – 4
Quantidade: 04 (quatro)
XVI – Responsável de Gestão:
Atribuições: - Prestar apoio direto e imediato ao Secretário de Planejamento e Gestão nos processos de monitoramento e avaliação dos procedimentos de todos
os setores da secretaria, bem como na preparação e
realização do planejamento das licitações das demais
secretarias acompanhando pontualmente os andamentos, e demais demandas correlatas.
Lotação: Secretaria de Planejamento e Gestão – Licitação
Padrão: FG – 5
Quantidade: 01 (um)
LEI Nº 5.019
“Cria funções gratificadas no quadro de servidores do
Serviço de Água e Saneamento - SAS, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1° Ficam criadas as Funções Gratificadas - FG relacionadas nos Anexos I e II desta Lei, especificamente das Diretorias de Água e Saneamento, e Administrativa e Financeira do Serviço de Água e Saneamento,
a serem exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo do Município.
Art. 2º As gratificações pelo exercício das funções de
que trata esta Lei serão lançadas em folha de pagamento de acordo com os valores estabelecidos no
Anexo I desta Lei.
Parágrafo único. As gratificações de que trata o caput
deste artigo não integrarão a base de cálculo para
contribuições previdenciárias, assim como não se
incorporarão ao vencimento a qualquer título, e não
gerarão nenhum direito adicional, sendo devida apenas quando no exercício da função indicada no ato de
designação.
Art. 3º A designação do servidor para o exercício da
função gratificada será formalizada por ato do Diretor
Geral do SAS, podendo sua revogação se dar a critério
da autoridade competente, segundo as razões de conveniência e oportunidade.
Art. 4º A carga horária da função gratificada será a
equivalente ao cargo de origem, podendo ser exigido
serviço em horários especiais, extraordinários, domingos, feriados ou excedentes à carga horária comum,
e/ou participação em eventos ou cursos, hipóteses em
que as horas realizadas que ultrapassar a jornada padrão de trabalho não serão compensadas.
Parágrafo único. O exercício de função gratificada exclui o adicional por serviço extraordinário.
Art. 5º A gratificação de função será concedida em
estrita correspondência às atribuições enumeradas no
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Anexo II desta Lei, observado o grau de complexidade
e responsabilidade.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 135/2019 – Autoria do Executivo)

ANEXO I
Função

Valor

Número de vagas

Gerente

R$ 3.100,00

4

Coordenador

R$ 2.100,00

4

Chefe de Divisão

R$ 1.400,00

15

Auxiliar de Manutenção I

R$ 450,00

10

Auxiliar de Manutenção II

R$ 360,00

60

Agente de Transporte

R$ 450,00

8

Auxiliar de ETA

R$ 400,00

4

Copeiro

R$ 360,00

2

Agente Administrativo

R$ 450,00

25

Chefe de Serviço

R$ 600,00

15

ANEXO II
Atribuições e nomenclaturas das funções
gratificadas
I - Diretoria de Água e Saneamento:
1 - Gerência de Controle Operacional:
I - Gerenciar o Centro de Controle Operacional;
II - Coordenar a implantação do sistema de automação, controle e centro de operação;
III- Coordenar a definição de filosofias a serem adotadas para a concepção e desenvolvimento de projetos
do sistema de automação e controle;
IV- Elaborar instruções de operação de sistemas de
automação e controle;
V- Elaborar documentos de licitação para aquisição
de material, serviços e equipamentos necessários à
implantação dos projetos de automação, melhorias e
adequação dos sistemas do SAS;
VI- Levantar custos e elaborar orçamentos específicos
dos sistemas de automação e controle 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, comunicando à Divisão
de Aquisições em caso de necessidade de encaminhamento a oficina externa ao SAS;
XI- Elaborar relatório mensal de atividades da divisão,
apresentando-o ao Coordenador de Manutenção e
Transporte.
2 - Gerência de Infraestrutura
O Gerente de Infraestrutura, diretamente subordinado
ao Diretor de Água e Saneamento, competindo-lhe:
I- Gerenciar a execução de todas as obras de ampliação e remodelação dos sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário;
II-Gerenciar a manutenção preventiva e corretiva dos
equipamentos dos sistemas de abastecimento de água
e esgotamento sanitário;
III-Gerenciar a fiscalização técnica do sistema de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário;
IV-Promover a conservação geral das redes de água e
esgotamento sanitário;
V-Gerenciar a distribuição de água.
VI-Acompanhar e fiscalizar a execução dos projetos

de obras de ampliação, reformulação e modernização
dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário de edificações residenciais, comerciais e
industriais;
VII-Auxiliar o Diretor de Água e Saneamento na elaboração de projetos das obras.
VIII-Gerenciar a execução dos serviços da Diretoria de
Água e Saneamento;
IX-Zelar pelo fiel cumprimento das normas vigentes.
2.1 - Coordenadoria de Manutenção e Distribuição
I - Realizar a coordenação direta das equipes de manutenção, distribuição e tratamento;
II - Fiscalizar e controlar o material gasto nos trabalhos de manutenção;
III - Acompanhar os serviços de reparos e manutenção programada;
IV - Coordenar os trabalhos relacionados ao tratamento de água;
V - Coordenar os trabalhos de manutenção e instalação de bombas;
VI - Coordenar os serviços de construção e manutenção das redes de abastecimento de água;
VII - Coordenar os serviços de instalações de ramais
e medidores;
VIII - Coordenar os serviços de manutenção e conservação dos reservatórios;
IX - Coordenar e supervisionar os trabalhos da distribuição de água através de caminhões pipa;
X - Coordenar os serviços das equipes da manutenção
mecânica e elétrica;
XI- Coordenar e acompanhar os serviços de análises
realizados pela Divisão de Tratamento e/ou terceiros;
XII - Executar outras tarefas afins.
2.1.1- Divisão de Instalação de Medidores e Reparos
de Redes de Ramais
I - Executar ligações de água quando requeridas e
autorizadas;
II - Desmembramento de Economias;
III - Mudança de padrão;
IV - Troca de caixa de hidrômetro;
V - Troca de registros;
VI - Retirada de vazamentos e desentupimento de hidrômetros;
VII - Recolocação de hidrômetros;
VIII- Requisitar peças para manutenção de hidrômetros;
IX - Emitir relatório mensal das atividades e encaminhá-lo ao responsável.
2.1.2- Divisão de Manutenção Mecânica e Elétrica
I – Visitar periodicamente as casas de bombas, poços
artesianos e captações, verificando os componentes
elétricos e mecânicos;
II – Criar normas de ações para os operadores;
III – Requisitar peças de reposição e aquisições de
novos equipamentos quando necessários;
IV – Comunicar a Coordenadoria de Manutenção e
Distribuição de todas as condições necessárias para
garantir o devido funcionamento dos equipamentos;
V – Manter servidores da Divisão de Plantão para serviços emergenciais;
VI – Supervisionar e acompanhar os serviços de manutenção e instalação elétrica;
VII – Promover estudos a fim de adquirir novos equipamentos com maior tecnologia e menor consumo de
energia elétrica e insumos;
VIII – Supervisionar e acompanhar os serviços de
manutenção, instalação, alinhamento de bombas e
motores elétricos;
IX – Requisitar a contratação de serviços de torneiro
mecânico, retífica, rebobinamento de motor elétrico e
afins.
2.1.3- Divisão de Manutenção e Abastecimento de
Água
A Divisão de Manutenção e Abastecimento de Água,
diretamente subordinada ao Coordenador de Manutenção e Distribuição, competindo-lhe:
I - Manutenção e troca das redes danificadas ou insuficientes;
II - Conhecer todo o sistema de distribuição, localização de registros e quais setores são abastecidos pelas
manobras;
III - Fazer o levantamento das localidades, registrando
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-as juntamente com a Coordenadoria de Manutenção
e Distribuição;
IV - Providenciar reparos nas redes;
V - Recolher as reclamações de vazamento e falta de
água distribuindo-as aos operadores de água;
VI - Acompanhar os trabalhos dos operadores de
água, providenciando o material necessário, para a
execução dos serviços;
VII - Fiscalizar e controlar o material gasto nos trabalhos de rede de água executados pelos operadores;
VIII - Requisitar os materiais para manutenção e reparos nas redes;
IX - Solicitar a presença dos profissionais necessários para o calçamento, recuperação de passeios ou
reparos de redes de esgoto no caso de rompimento
acidental.
X - Executar as manutenções de instalações, substituindo ou reparando partes dos componentes, como
tubulações, válvulas, junções, revestimentos isolantes
e outras;
XI - Executar outras tarefas afins.
2.1.4- Divisão de Tratamento e Manutenção de Estações e Captações
I - Coordenar a execução do tratamento de água do
sistema de abastecimento mantido pela Autarquia;
II - Efetuar testes e análises da qualidade da água
oferecida pelo SAS, visando a manutenção de padrões
de potabilidade condizentes com as normas sanitárias;
III - Fiscalizar os despejos de efluentes domésticos e
industriais que venham a constituir fontes poluidoras
de cursos d’água;
IV - Promover o levantamento das fontes poluidoras
dos cursos d’água;
V - Propor soluções para os problemas de poluição;
VI - Desenvolver pesquisas no campo de tratamento
de água e esgotos domésticos e industriais;
VII - Levantar dados e realizar estudos referentes às
bacias e mananciais do Município;
VIII - Frisar normas de tratamento e lançamento de
efluentes domésticos;
IX - Coordenar a execução do tratamento de esgoto
das ETEs mantidas pelo SAS;
X - Realizar trabalhos relativos a análises de água e/
ou esgoto;
XI - Fazer registro e arquivo das cópias dos resultados
das análises;
XII - Providenciar o material para as coletas rotineiras
ou não;
XIII - Promover a documentação das análises realizadas;
XIV - Coordenar a limpeza e a conservação das instalações, aparelhos e demais materiais de laboratório;
XV - Controlar o estoque de material de consumo de
limpeza, do laboratório e para tratamento de água e/
ou esgoto;
XVI - Fazer o controle de cadastro das análises laboratoriais externas;
XVII - Observar as medidas de segurança na execução
das tarefas, usando quando necessário equipamentos
de proteção.
2.2- Coordenadoria Operacional
I- Coordenar, orientar e fiscalizar a execução das atividades substantivas do SAS.
II- Coordenar a execução das obras de ampliação e
remodelação dos sistemas de abastecimento de água
esgotamento sanitário;
III- Fiscalizar a execução das obras de ampliação, reforma e modernização dos sistemas de esgotos sanitários e construção de redes e edificações executados
por empreiteiros contratados pelo SAS;
IV- Orientar a elaboração de projetos referentes à
obras a serem diretamente executas pelo SAS;
V- Coordenar a execução dos trabalhos de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos dos sistemas de esgotamento sanitário;
VI- Autorizar ou rejeitar os requerimentos para a execução dos serviços de ligações de esgoto;
VII- Coordenar os servidores de controle da poluição
hídrica do Município;
VIII- Coordenar as atividades de estudos e pesquisas
no campo do tratamento de esgotos domésticos e industriais;
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IX- Fazer cumprir normas de tratamento e lançamento
de efluentes domésticos e industriais;
X- Velar pela fiel observância dos planos gerais aprovados, bem como a observância dos cronogramas de
obras;
XI- Supervisionar obras e reparos em edificações, supervisionar os serviços da Divisão de Logística.
2.2.1- Divisão de Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário
I- Providenciar as ligações de esgoto requeridas e autorizadas;
II- Receber as Ordens de Serviço referentes à reclamação de vazamento ou entupimento de esgoto e
distribuição dos servidores para execução do serviço;
III- Acompanhar os trabalhos dos servidores da divisão, providenciando o material necessário para a
execução do serviço;
IV- Requisitar os materiais para as ligações e manutenção;
V- Solicitar a presença dos profissionais necessários
para o calçamento, recuperação de passeios ou reparos de redes de água no caso de rompimento acidental;
VI- Fiscalizar e autuar os consumidores que tenham
ligado rede de água pluvial na rede de esgoto, ou vice-versa;
VII- Atender os pedidos de limpeza de fossa, após o
pagamento da tarifa;
VIII- Encaminhar ao Centro de Controle Operacional
todas as Ordens de Serviço relacionadas a ligação de
esgoto para dar baixa no sistema.
2.2.2- Divisão de Construções de Redes e Edificações
I - Acompanhar a construção de todas as redes de
água e esgoto do SAS, traçando no local de acordo
com o projeto e comunicando a Gerencia de Infraestrutura as modificações realizadas;
II – Receber os materiais das redes, conferindo e fiscalizando sua aplicação, exigindo a montagem dentro
das normas;
III – Solicitar sempre que necessário a presença dos
profissionais de cada área para execução de serviços
específicos como: Bombeiro, Calceteiro, Operador de
Máquina, Operador de Rede e outros que se fizerem
necessários;
IV – Seguir o cronograma de execução das obras,
atualizando-o juntamente com a Gerência de Infraestrutura;
V – Elaborar relatório a cada rede concluída, comunicando à Gerência de Infraestrutura.
VI – Acompanhar a execução de serviços de reforma
em edificações;
VII – Acompanhar a execução de pintura e cercamento de casas de bombas e poços artesianos, ETA’s ETE’s
e afins;
VIII – Conservação e manutenção do pátio da Sede,
ETA, ETE’S e Captações de Água.
2.2.3- Divisão de Logística
I - Controlar o tráfego, manutenção dos serviços de
garagem e estado de conservação dos veículos;
II -Manter controle do consumo de combustível;
III - Fiscalizar a utilização dos veículos para uso exclusivo em serviço;
IV - Coordenar a guarda, manutenção e reparos dos
veículos e máquinas pesadas;
V - Autorizar e fiscalizar o controle de saída de veículos e máquinas para os serviços exclusivamente da
Autarquia;
VI - Controlar e fiscalizar a reposição de peças nos
veículos e máquinas que se fizerem necessárias;
VII - Requisitar as peças e acessórios para reposição
necessária em veículos e máquinas;
VIII - Programar diariamente os veículos que deverão
ficar à disposição dos translados de rotina;
IX - Providenciar a revisão do veículo antes de cada
viagem;
X - Manter atualizada a documentação dos veículos
e fiscalizar periodicamente as carteiras de habilitação
dos motoristas, verificando validades.
XI - Fiscalizar o preenchimento do Chek-list, antes da
liberação das saídas de cada veículo e/ou máquinas.
XII - Controlar as atividades da frota municipal própria
ou terceirizada, bem como as atividades relacionadas

ao credenciamento de servidores para condução de
veículos oficiais da Administração Indireta;
XIII - Controlar os roteiros e trajetos dos veículos da
Autarquia;
XIV- Dirigir a organização e atualização do cadastro
dos veículos da Autarquia;
XV - Fazer observar as normas de segurança do trabalho por parte do pessoal vinculado à Divisão;
XVI - Acompanhar os serviços de reparos e manutenção programada, prestados sob contratação pelas oficinas mecânicas para fins de recebimento de respectivo serviço e a emissão de documentos hábeis para
instruir os respectivos pagamentos;
XVII - Acompanhar a compra de novos equipamentos
e veículos, bem como a aquisição de peças de reposição, responsabilizando-se pela inspeção de recebimento;
XVIII - Realizar vistorias ocasionais, sem aviso prévio,
nos veículos da frota municipal para verificar sua condição geral, bem como de seus equipamentos
XIX - Apontar os veículos da frota que necessitem de
reparos para prosseguimento dos serviços;
XX - Acompanhar a localização de todos os veículos e
máquinas da Administração Direta, próprio ou terceirizado, por meio de dispositivo de localização;
XXI - Dirigir o primeiro emplacamento dos veículos
adquiridos pela Autarquia, bem como diligenciar as
transferências e alterações de seus dados, quando
devidos;
XXII- Dirigir o licenciamento anual e seguro obrigatório, bem como a sua renovação, para os veículos da
Autarquia;
XXIII - Dirigir e manter controle de quilometragem rodada pelos veículos;
XXIV - Executar outras tarefas que lhe forem delegadas pela Diretoria de Água e Saneamento.
3 - Auxiliar de Manutenção I
I- Executar, orientado por instruções, desenhos ou
croquis, serviços de alvenaria em obras de construção
e reconstrução de prédios, pontes, poços de visita,
fossas sépticas, muros, reformas de passeios e outros;
II - Construir ou orientar a construção de andaimes;
III - Construir alicerces, levantar paredes, rebocar,
assentar ladrilhos, azulejos, mosaicos, telhas, tijolos,
tacos, lambris, manilhas, pedras de mármore, etc.;
IV - Executar obras de restauração do reboco de paredes, lajes de cimento ou concreto e pisos;
V - Preparar armações de ferro para concreto armado
e trabalhar no enchimento de formas;
VI - Construir lajes de cimento para emprego em muros, pavimentações, caixa d’água, fossas sépticas, esgotos e tanques;
VII - Trabalhar com qualquer tipo de massa, à base de
cal, cimento e outros materiais de construção;
VIII - Executar trabalho de caiação e pintura;
IX - Manter em ordem e condições de utilização, o
equipamento de trabalho, executando ou providenciando sua reposição, quando necessário;
X - Zelar pela limpeza do local de trabalho;
XI - Executar e supervisionar, quando for necessário,
tarefas inerentes a seu cargo;
XII - Executar supervisão imediata de trabalhos práticos;
XIII - Executar outras tarefas afins.
4 - Auxiliar de Manutenção II
I - Carregar e descarregar veículos;
II - Transportar e arrumar mercadorias e materiais
diversos;
III - Fazer abertura e limpeza de valas;
IV - Assentar canalização de águas e esgotos;
V - Efetuar serviços de capina, de remoção de detritos
e outros;
VI - Transportar materiais diversos;
VII - Executar o rompimento de pavimentação, bem
como abertura de valas, quando se fizer necessário;
VIII - Varrer, lavar e limpar cômodos, pátios, terraços
e demais dependências do SAS/PMB;
IX - Remover lixos e detritos;
X - Remover, transportar e arrumar móveis, máquinas
e materiais;
XI - Guardar e arrumar objetos;
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XII - Lavagem e lubrificação dos veículos;
XIII- Auxiliar o motorista na distribuição de água;
XIV - Manutenção e limpeza nas dependências da estação de tratamento de água e/ou esgoto
XV - Auxiliar bombeiros, pedreiros, calceteiros, pintores, eletricista e chefes de serviços em suas funções;
XVI - Cumprir plantão conforme escala;
XVII - Preparar e adubar terras para plantio; plantar e
aguar plantações, podar gramas e árvores e remover
entulhos;
XVIII - Executar outras tarefas afins.
5 - Auxiliar de ETA
I - Realizar análises imediatas de águas e/ou esgotos;
II- Preparar reagentes para tais análises;
III- Preencher os boletins das análises imediatas;
IV- Preparar as soluções das substâncias químicas
para o tratamento de água e/ou esgoto;
V- Tratar da utilização, manejo e limpeza dos aparelhos das análises imediatas;
VI - Verificar após cada análise imediata, as vazões
das soluções químicas de tratamento;
VII - Coordenar e supervisionar, quando for necessário, as tarefas inerentes ao serviço;
VIII- Zelar pela limpeza e conservação do laboratório,
aparelhos, prédio, tanques de sedimentação, filtros,
maquinarias, etc.;
IX - Controlar o estoque do material de consumo para
limpeza, laboratório de análise imediata, tratamento
de água e/ou esgoto, verificando o estoque e comunicando ao Chefe da DTEC com antecedência para aquisição dos mesmos em tempo hábil;
X - Anotar as ocorrências de qualquer problema ocorrido nas ETA’S e/ou ETE’S no livro de ocorrências e dar
ciência das mesmas ao Chefe da DTEC;
XI - Observar as medidas de segurança na execução
das tarefas usando sempre equipamentos de proteção;
XII - Executar trabalhar repetitivos, sob supervisão
contínua;
XIII– Executar outras tarefas afins.
6 - Agente de Transporte
I- Dirigir, com a documentação necessária, veículos
tais como: automóvel,furgão, camioneta, caminhão
e semelhantes utilizados no transporte passageiros
e cargas;
II- Manter o veículo abastecido de combustível e lubrificante, providenciando seu reabastecimento quando
necessário;
III- Completar a água do radiador e verificar o grau de
densidade e nível de bateria;
IV- Verificar o funcionamento do sistema elétrico, lâmpadas, faróis, seta, buzina, dínamo e providenciar o
reparo de qualquer defeito;
V- Verificar e manter a pressão normal dos pneumáticos medindo a quando em serviço, trocando os quando necessário;
VI- Providenciar a lubrificação quando necessário;
VII- Executar pequenos reparos de emergência;
VIII- Preencher boletins de ocorrência;
IX- Respeitar as regras do trânsito e as ordens de serviço recebidas;
X- Recolher o veículo à garagem, quando concluído o
serviço e comunicando por escrito, qualquer defeito
observado;
XI- Zelar pela limpeza e conservação do veículo;
XII- Submeter-se a exame psicotécnico, quando necessário;
XIII- Cumprir regulamentos internos e dar plantão
diurno ou noturno, quando necessário;
XIV- Coordenar e supervisionar, quando necessárias
tarefas inerentes a seu cargo;
XV- Atender a escala de plantão conforme designação
da
Seção de Pessoal;
XVI- Executar outras tarefas afins.
7 - Chefe de Serviço Operacional
I- Programar a distribuição da turma de trabalho, em
uma determinada obra ou serviço público, de acordo
com as ordens e instruções recebidas;
II - Supervisionar e auxiliar as tarefas individuais dos
servidores, orientando no que se fizer necessário;
III - Requisitar materiais necessários, de acordo com
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o trabalho e controlar o consumo e a utilização dos
mesmos;
IV - Controlar a utilização dos equipamentos e responsabilizar-se por sua guarda;
V - Escalar, sob supervisão, o pessoal para trabalhar
em jornadas extras;
VI - Comunicar-se com seu superior e solicitar sua
presença nos locais em que houver problemas cuja
solução dependa de decisão superior;
VII - Exigir dos servidores, o uso de equipamentos de
proteção individual (EPI);
VIII - Executar outras tarefas afins.
II- Diretoria Administrativa e Financeira:
1 - Gerente de Gestão Financeira
I- Assessorar o Diretor Administrativo e Financeiro
II- Promover e facilitar o relacionamento institucional
dos diversos setores dentro da Autarquia;
III- Elaborar e implantar planejamento global de desenvolvimento de recursos humanos e financeiro;
IV- Promover planejamento e gestão das despesas em
consonância com orçamento da Autarquia;
V- Implementar ações preventivas que assegurem a
correta utilização dos recursos públicos orientando as
unidades administrativas no cumprimento da legislação e normatização vigente;
VI- Propor medidas que assegurem a consecução dos
objetivos, metas e finalidades da Autarquia;
VII- Acompanhar e fiscalizar a gestão dos contratos;
VIII- Exercer outras atividades correlatas que lhe sejam delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor Administrativo e Financeiro;
2 - Gerente Administrativo
I - Gerenciar as atividades relativas ao controle funcional e de freqüência dos servidores do SAS;
II - Gerenciar as atividades relativas a recrutamento e
seleção do pessoal do SAS;
III - Gerenciar o treinamento funcional de pessoal do
SAS;
IV - Gerenciar a execução das atividades de aquisição de material de consumo, material permanente
ou serviços pelas modalidades previstas na legislação
pertinente;
V - Gerenciar a execução das atividades de tombamento, registro, controle e de utilização e baixa dos
bens patrimoniais do SAS;
VI - Gerenciar as atividades de distribuição e controle
do andamento de documentos nos órgãos do SAS;
VII- Garantir a universalidade de atendimento aos
usuários dos serviços do SAS, presencialmente, por
telefone ou pela internet;
VIII - Assegurar o aprimoramento do atendimento ao
público na garantia do pleno acesso dos usuários ao
órgão;
IX - Preparar as informações que devam ser prestadas
ao Conselho de Administração do SAS, à Prefeitura e
à Câmara Municipal;
X - Disponibilizar para o Assessor de Controle Interno
as informações pertinentes à publicação no Portal da
Transparência da Prefeitura;
XI - exercer outras atividades correlatas que lhes sejam delegadas.
2.1-Coordenador Administrativo
I - Gerir recursos logísticos relacionados ao sistema
de compras, recepção, estoque e distribuição de materiais; ao controle de contratos, convênios e outros
ajustes; à frota de veículos; à gestão patrimonial; bem
como ao apoio e manutenção da sede e de outros
sítios, integrantes da Administração;
II - Promover a modernização e a eficiência administrativa através de formulação e coordenação das
atividades, tendo em vista a melhoria dos serviços
prestados e a otimização dos resultados;
III - Acompanhar os processos de compra e venda de
imóveis, de doação em pagamento e de desapropriação, fornecendo as informações solicitadas;
IV - Supervisionar os serviços de apoio e de manutenção das instalações da sede e outros sítios integrantes
da Administração;
V - Promover a orientação normativa, a execução, o
controle e a coordenação da logística das atividades
relativas à gestão e o registro dos bens móveis e imóveis, que constituem patrimônio da Autarquia;

VI - Verificar a quitação dos aluguéis dos imóveis locados;
VII - Executar outras tarefas que lhe forem delegadas
pela Diretoria Administrativa e Financeira;
VIII- Coordenar a Divisão de Aquisições, Divisão de
Almoxarifado Patrimônio e Arquivo, Divisão de Recursos Humanos, Divisão de Tecnologia da Informação e
os responsáveis pelas atividades de limpeza, portaria,
copa e cozinha.
2.1.1-Divisão de Aquisições
I- Fazer pesquisa e manutenção do cadastro de fornecedores;
II- Realizar coletas de preços para aquisição de materiais e equipamentos solicitados ou para manutenção
ou estoque;
III- Providenciar a emissão de solicitações de compras
de materiais e/ou serviços e encaminhar à Contabilidade para o devido empenho;
IV- Incubir-se de encaminhar as autorizações de fornecimento e/ou notas de empenhos aos fornecedores
a que se destinam;
V- Executar a montagem de processos licitatórios,
compras diretas, dispensas e inexigibilidades;
VI- Encaminhar cópias das Autorizações de Fornecimento a Divisão de Almoxarifado Patrimônio e Arquivo
e aos gestores dos contratos;
VII- Realizar o lançamento dos contratos, atas e aditivos no sistema;
VIII- Executar a montagem das pastas referentes aos
processos de gestão dos contratos e atas;
IX- Garantir que sejam esclarecidas especificações de
materiais e critérios para o fornecedor;
X- Executar outras tarefas que lhe forem delegadas
pelo Chefe Imediato.
2.1.2- Divisão de Almoxarifado Patrimônio e Arquivo
I- Receber e conferir os materiais e equipamentos
acompanhados das respectivas Notas Fiscais;
II- Fazer a manutenção e o controle de estoques;
III- Definir estoques mínimos e máximos;
IV- Armazenar adequadamente todo o material, observando os produtos perecíveis e as peças que exijam
cuidados especiais;
V- Fazer a entrega de material solicitado pelas divisões
através de requisição;
VI- Controle diário do consumo de materiais, comunicando ao Chefe Imediato da Divisão, os consumos
excessivos ou suspeitos;
VII- Controlar os registros dos bens patrimoniais, conferindo-os pelo menos uma vez por ano;
VIII- Emissão de relatórios mensais e anuais quando
solicitados como: Consumo de materiais, Materiais em
estoque e Bens patrimoniais;
IX- Manter o controle do uso dos bens patrimoniais
do SAS;
X- Acompanhar processos administrativos que alterem
os bens imóveis do SAS;
XI- Acompanhar as vistorias dos imóveis a serem locados, bem como na devolução de imóveis quando do
término do contrato de locação;
XII- Dirigir a execução dos procedimentos de aquisição, de transferência, de baixas e demais movimentações dentro do sistema operacional de bens móveis,
para fechamento do Inventário Geral;
XIII- Ocupar-se do levantamento dos bens inservíveis
(sucatas de móveis, veículos e utilitários do Município)
para a realização de leilão público;
XIV- Receber documentações para arquivamento;
XV- Separar as documentações por divisão e por data;
XVI- Armazenar e conservar a documentação;
XVII- Conservação e limpeza do Arquivo Morto;
XVIII- Possibilitar a entrega de documentação arquivada, quando solicitado, através de protocolo;
XIX- Executar outras tarefas que lhe forem delegadas
pelo Chefe Imediato.
2.1.3- Divisão de Recursos Humanos
I - Controle do cadastro funcional e financeiro dos servidores; da lotação nominal e numérica dos órgãos;
servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e
assessoramento; servidores de outros órgãos à disposição da Autarquia e deste, à disposição de outros
órgãos públicos; classificação de pessoal por regime
de emprego e a classificação do pessoal por categoria
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funcional;
II- Conceder férias ao pessoal, conforme aprovação
do chefe imediato;
III - Promover o apontamento e controle de frequência de pessoal;
IV - Controle e pagamento do salário família e outras
vantagens aos servidores, previstas na legislação vigente;
V - Elaborar anualmente, na época própria, relação
dos servidores que deverão fazer declaração de rendimento à Repartição Federal competente;
VI - Atender as exigências do artigo 53 da Lei 2828
de 26/12/92;
VII -Elaboração de contratos de Direito Público;
VIII - Elaborar os serviços de rotina da seção como:
a) Elaboração e conferência da folha de pagamento;
b) Cálculo e emissão das férias mensais;
c) Rescisões de contrato de trabalho;
d) Preenchimento de formulários para o INSS, sobre:
benefícios, aposentadoria, quando necessário;
e) Elaboração e conferência da RAIS;
f) Emissão e conferência da DIRF;
g) Atualização do quadro de salários;
IX - Manter atualizado dos assentos funcionais dos
servidores;
X - Fazer cumprir as exigências legais no que se referirem à admissão, promoção, licença e exoneração de
pessoal, verificando toda a documentação e pré-requisitos necessários;
XI - Promover o cadastramento de servidores no PASEP e programas afins;
XII - Manter arquivada e organizada toda a documentação comprobatória das alterações nos assentos funcionais dos servidores em dossiês específicos;
XIII - Responsabilizar-se pela inclusão dos dados dos
servidores da Autarquia no E - Social;
XIV - Realizar o acompanhamento dos concursos públicos e dos processos seletivos realizados, bem como
de seus respectivos prazos de validade;
XV- Controlar o registro de atestados médicos homologados pelo Serviço de Perícia e Medicina do Trabalho;
XVI - Manter sistema de controle de férias prêmio dos
servidores da Autarquia;
XVII- Receber os requerimentos de aposentadorias e
elaborar os processos para análise e conclusão sobre
a concessão do benefício para os servidores da Autarquia;
XVIII - Elaboração da Folha de Pagamento com vencimentos, gratificações e demais vantagens remuneratórias do pessoal da Autarquia, bem como retenção
dos descontos legais;
XIX - Elaborar a confecção de folhas especiais ou suplementares de pagamento, quando necessário;
XX- Manter controle sobre os componentes da remuneração dos servidores, observando as condições que
lhes deram origem, sua legalidade e temporalidade;
XXI - Promover o levantamento e o controle das importâncias consignadas em Folha de Pagamento;
XXII - Observar o percentual da alíquota vigente, a ser
aplicada sobre o vencimento, a fim de estabelecer o
valor da contribuição previdenciária a ser recolhida;
XXIII- Manter controle atualizado das decisões judiciais sobre pensões alimentícias para fins de desconto
em Folha de Pagamento;
XXIV - Efetuar a disponibilização de dados e informações para a inserção e o processamento para o envio mensal ao Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais (TCEMG), referentes à fiscalização da Folha de
Pagamento, obedecendo aos prazos legais;
XXV- Executar outras tarefas que lhe forem delegadas
pelo Diretor Administrativo e Financeiro.
2.1.4 Divisão de Tecnologia da Informação
I- Fiscalizar o uso correto dos equipamentos;
II-Cuidar para que os equipamentos estejam sempre
em perfeito funcionamento;
III- Manter o sistema livre de “data-vírus”;
IV- Fazer pesquisas nas áreas de “hardware” e “software”, visando atender as necessidades de uso e
compatibilidade da máquina/sistema;
V- Desenvolver sistemas de acordo com as solicitações
dos setores pertencentes ao SAS;
VI- Elaborar gráficos, estatísticas, planilhas, edição de
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textos, relatórios de controle, entre outros, nos diversos setores;
VII- Acompanhar todo o sistema de informatização do
SAS, requisitando todo o material necessário para o
perfeito funcionamento dos serviços;
VIII- Coordenar o treinamento de pessoal no uso adequado dos equipamentos, bem como, instrução no uso
correto de “software”.
IX- Executar reparos dos equipamentos, fazer atualizações, bem como, cuidar da manutenção da rede de
computadores;
X- Avaliar, sempre que solicitado, os “softwares” a serem adquiridos pelo SAS;
XI- Manter atualizado o site e aplicativo do SAS;
XII- Dar baixa nos arquivos magnéticos vindos dos
bancos;
XIII- Manter atualizado os backups do sistema de
abastecimento de água e outros que se façam necessários;
XIV- Acompanhar o cumprimento do contrato de equipamentos alugados, bem como manter os contatos
necessários em caso de manutenção;
XV- Manter a agência virtual (2ª. Via e certidão negativa) atualizada.
2.2-Coordenador de Gestão Comercial
I - Propor e acompanhar as atividades de lançamento,
notificações e execução da receita tributária;
II - Organizar os serviços setoriais da Coordenadoria
de gestão comercial, objetivando o maior alcance de
eficiência e eficácia no atendimento aos contribuintes
e no desempenho geral das atividades fiscais;
III - Responder pela implementação da modernização
tributária e administrativa no âmbito da Diretoria Administrativa e Financeira;
IV - Articular com os órgãos de Tecnologia da Informação para a manutenção, desenvolvimento e execução
de programas e sistemas integrados aos de arrecadação, receita e contabilidade, para o aperfeiçoamento
das atividades de gestão da Receita;
V - Exercer o controle, a aprovação e a supervisão dos
processos de cadastramentos de usuários, nos sistemas de Georeferenciamento e de arrecadação;
VI - Responder pela aprovação dos processos de alteração cadastral de usuários e conferir a execução da
receita respectiva;
VII - Desempenhar, na forma da lei, outras atribuições
que lhe forem conferidas pela Diretoria Administrativa
e Financeira;
VIII – Coordenar a Divisão de Fiscalização e Dívida
Ativa; Divisão de Faturamento; Divisão de Finanças;
Divisão de Contabilidade;
2.2.1- Divisão de Fiscalização e Dívida Ativa
I - Realizar vistorias emitidas pela Divisão de Faturamento e quando solicitada pelo contribuinte no que
diz respeito a:
a) Leitura paralisada;
b) Consumo elevado;
c) Consumo suspeito;
d) Número de economias;
e) Problemas no hidrômetro;
f) Desmembramento de economias.
II - Fiscalização para cadastramento e recadastramento;
III - Realização de cortes e religação de água;
IV- Emissão de auto de infração das irregularidades
que vão de encontro ao regulamento do Serviço de
Água e Saneamento;
V - Fiscalização periódica dos cortes;
VI - Levantamento dos débitos existentes dos contribuintes com contas em atraso de mais de 60 (sessenta) dias;
VII - Emissão de avisos de corte de água;
VIII - Autorização do corte de fornecimento de água
por falta de pagamento;
IX - Atendimento e informações à contribuintes;
X - Autorização para religação de água;
XI - Verificação do cumprimento dos cortes de água
efetuados;
XII - Encaminhar notificações de cobranças de contas
em atraso;
XIII - Encaminhar notificações de cobrança amigável;
XIV - Proceder a Inscrição do débito em Dívida Ativa;

XV - Emissão de relatórios mensais da Dívida Ativa e
Débitos ainda não inscritos;
XVI - Encaminhar processos em Dívidas Ativas para
execução fiscal.
2.2.2-Divisão de Faturamento
I - Emitir contas mensais e controlar consumo de água
dos contribuintes;
II - Supervisionar a realização de leituras e consumos
em datas previamente estabelecidas;
III -Emitir as contas mensais de consumo de água e
esgoto em conformidade com tabelas aprovadas pelo
Órgão Regulador;
III - Supervisionar a distribuição das contas mensais de água e esgoto com antecedência mínima de
30(trinta) dias do vencimento;
IV - Controlar o consumo mensal de água dos contribuintes comparando com as médias;
V - Encaminhamento de dados para emissão de ordens de vistoria de consumo alto, leitura paralisada,
consumo suspeito e de testes de hidrômetros;
VI - Dar encaminhamento aos pedidos de ligação de
água e esgoto, desmembramento, mudança de padrão, respeitando as exigências legais e regulamentos;
VII - Cadastramento de novos contribuintes de água
e esgoto;
VIII - Exclusão de contribuintes conforme solicitação
através de requerimentos;
IX - Atender a contribuintes sobre reclamação de consumos;
X - Manter o cadastro atualizado dos hidrômetros instalados por número, bem como dos roubados;
XI - Emissão de segunda vias de contas, quando solicitadas;
XII - Confirmação de devolução de valores quando
do pagamento em duplicidade de contas, pelo contribuinte;
XIII - Cobrança das tarifas de religação de água,
quando cortadas a pedido, multa de violação e outras;
XIV - Executar a baixa dos bancos e tratativa das inconsistências no sistema.
2.2.3-Divisão de Finanças
I- Realizar os pagamentos autorizados encaminhando
os processos ou elementos aos órgãos interessados;
II- Encaminhar diariamente aos setores competentes
os comprovantes dos recebimentos efetuados;
III- Preparar os cheques nominais para os pagamentos autorizados;
IV- Efetuar os depósitos bancários de acordo com determinações superiores;
V- Incumbir-se dos contatos com estabelecimentos
bancários em assuntos de sua competência;
VI- Fazer o controle dos depósitos e retiradas bancárias, conciliando, mensalmente, os extratos de contas
correntes;
VII- Fazer o controle das aplicações financeiras exigindo os extratos correspondentes
VIII- Registrar títulos e valores sob sua guarda bem
como as procurações aceitas;
IX- Receber suprimentos de numerários necessários
aos pagamentos diários, mediante cheques ou ordens
bancárias;
X- Elaborar mensalmente pastas de arquivo com a documentação da receita e despesa;
XI- Elaborar o boletim diário de movimentação bancária, de forma que fiquem evidenciados as operações
de entrada e saída, o movimento de depósitos bancários e o saldo existente sob sua responsabilidade;
XII- Fazer o controle das fichas dos credores, com lançamento de crédito e pagamentos dos mesmos;
XIII- Elaborar o rol de pagamento das despesas pagas;
XIV- Elaborar o boletim diário de arrecadação;
XV- Elaborar mensalmente o resumo geral da movimentação de numerário, bem como os movimentos
numerários da receita e despesa;
XVI- Encaminhar diariamente à Divisão de Contabilidade os documentos necessários para o devido registro
contábil;
XVII- Autorizar pagamento juntamente com a Diretoria Geral ou Diretoria Administrativa Financeira, se
necessário.
XVI- Zelar pela inviolabilidade do cofre, responsa-
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bilizando-se pela custódia de títulos e valores ali
guardados, bem como pela segurança de cheques e
quaisquer outros documentos confiados a seu uso ou
guarda.
2.2.4-Divisão de Contabilidade
I- Classificação da receita e despesa;
II- Supervisionar a elaboração de empenhos e demais
atividades do setor;
III- Fazer o controle orçamentário;
IV- Fazer o Diário da Receita e Despesa e elaborar os
balancetes mensais;
V- Elaborar anualmente os Balanços Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e as Variações Patrimoniais
do SAS;
VI- Elaborar os quadros e demais documentos e organizar a Prestação de Contas a ser enviada à Câmara
Municipal e ao Tribunal de Contas conforme legislação
em vigor;
VII- Calcular e emitir guias de Pasep, IRRF e demais
impostos e taxas devidos pelo SAS;
VIII- Encaminhar ao Diretor Geral e à Assessoria de
Controle Interno, os balancetes, balanços e outros documentos de apuração contábil;
IX- Promover a averbação e classificação dos descontos, bem como o controle e a liquidação das consignações de terceiros, a expedição das guias de créditos
correspondentes aos descontos autorizados;
X- Promover o recolhimento das contribuições para as
instituições de previdência;
XI- Atender as solicitações técnicas feitas à Divisão;
XII- Liquidar ou providenciar as liquidações das notas
de empenhos e após remeter à tesouraria para o devido pagamento.
3 - Agente Administrativo
I - Elaborar e datilografar ofícios, memorandos, notificações, etc.;
II - Examinar e encaminhar processos diversos;
III - Executar tarefas estatísticas tais como: mapas
estatísticos, tabelas, gráficos, etc.;
IV - Verificar a atualização constante de cadastros e
arquivos diversos;
V - Auxiliar os chefes no que for necessário;
VI - Preparar quadros demonstrativos e tabelas;
VII - Atender a terceiros prestando esclarecimentos e
informações;
VIII - Arquivar processos, publicações e documentos
diversos;
IX - Assistir a reuniões, quando solicitado, elaborando
a respectiva ata;
X - Operar e zelar pela manutenção de máquinas e
equipamentos sob sua responsabilidade;
XI - Executar trabalhos de suporte administrativo;
XII - Executar outras tarefas semelhantes.
4 - Copeiro
I - Preparar e distribuir café, alimentos e lanches aos
servidores ;
II - Manter organizada a cozinha e copa da autarquia;
III - Atender o público interno, servindo e distribuindo
alimentos e bebidas.
IV - Recolher os utensílios e equipamentos utilizados;
V - Promover a limpeza, higienização e conservação
da copa e cozinha;
VI - Orientar o armazenamento, a seleção, a conservação e a higienização dos alimentos a distribuídos
durante o café dos servidores.
5 - Chefe de Gestão de contratos;
I- Acompanhar o andamento dos contratos e Atas em
vigentes;
II- exercer diretamente a coordenação e supervisão
de todos os contratos;
III- coordenar e fiscalizar as atividades referentes à
gestão, planilhas, vigência, saldos, empenhos;
IV- propor medidas que assegurem a consecução dos
objetivos, metas e finalidades do contratos e atas;
V- exercer outras atividades correlatas que lhes sejam
delegadas, mediante ato próprio, pelo Diretor Administrativo e Financeiro;
VI- Manter atualizado todas as alterações dos contratos;
VII- Formalizar planilha com numero do contrato, objeto e vigência dando amplo conhecimento aos gestores através de todas as ferramenta disponíveis;

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2019
VIII - Notificar os Gestores e Fiscais sobre todos os
eventos dos contratos e Atas;
IX - Manter atualizada toda documentação referente
ao contrato;
LEI Nº 5.020
“Dispõe sobre o cancelamento de Dívida Ativa por
insubsistência e inexequibilidade, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizado o cancelamento da Dívida Ativa
inscrita até 31 de dezembro de 2014, desprovida de
liquidez, certeza e exigibilidade, extintas ou baixadas
por decisões judiciais ou de cobrança antieconômica,
ora reconhecidas como insubsistentes ou inexequíveis,
em conformidade com esta Lei.
Art. 2º São reconhecidas como insubsistentes as dívidas inscritas por migrações de base de dados de sistemas anteriores ao Sistema Tributário “Betha Tributos”,
implantado no Município a partir do exercício de 2010,
designadas nos registros da Dívida Ativa pelas siglas
“REPAR”, “PARCE” ou “RECEI” e que não tenham sido
objeto de execução judicial até a promulgação desta
Lei.
Art. 3º São igualmente reconhecidas insubsistentes
as dívidas inscritas, decorrentes de impostos e taxas, sobre o exercício de atividades não inscritas no
recadastramento econômico de 2005, bem como os
créditos tributários lançados contra contribuintes que
comprovem a baixa de suas atividades nos exercícios
registrados como de ocorrência dos fatos geradores
dos mesmos créditos.
Art. 4º São reconhecidas como inexequíveis as dívidas
que, nas correspondentes ações de execução, tenham
sido declaradas extintas, baixadas ou canceladas, bem
como aquelas em que se verifiquem a ocorrência da
“prescrição intercorrente”, na forma da lei, mediante
relatórios da Advocacia Geral do Município - AGM.
Art. 5º São declaradas de administração antieconômica as dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2014,
cujo somatório por contribuinte, seja inferior ou igual
a 05 (cinco) vezes o valor da Unidade Fiscal do Município de Barbacena – UFMB.
Art. 6º Os créditos tributários e não tributários, de que
tratam os artigos 2º, 4º e 5º desta Lei, serão baixados
“de ofício” pelo Serviço da Dívida Ativa, e os definidos
no art. 3º desta Lei, mediante relatórios conclusivos
do Serviço de Cadastro de Pessoas Física e Jurídicas
da Secretaria de Fazenda.
Art. 7º A Secretaria Municipal de Fazenda e a Advocacia Geral do Município – AGM, poderão conjuntamente
emitir atos regulamentadores dos procedimentos necessários ao cumprimento desta Lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 130/2019 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 5.021
“Restabelece a vigência do caput do art. 30, e altera
dispositivos da Lei Municipal nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995, e dá outras providências.”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica restabelecida a vigência do caput do art.
30 da Lei nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995, que
trata da ascensão decendial de nível dentro das carreiras estabelecidas pelas Leis nºs 2.135 e 2.136, de
1986, e alterações posteriores.
§ 1º A repristinação de que trata caput deste artigo
será aplicada aos servidores admitidos após a vigência
da Lei nº 4.238, de 28 de dezembro de 2009, tomando-se por base a data da investidura no cargo em que
se der a elevação decendial.

§ 2º A ascensão decendial dos servidores investidos
nos cargos criados pela Lei nº 4.679, de 11 de novembro de 2015, observará a proporcionalidade e equivalência do Quadro Permanente de Servidores do Município, nos termos estabelecidos pelas Leis nº 2.135 e
2.136, de 1986; e 2.300, de 1988.
Art. 2º O caput do art. 104, e o art. 106 da Lei nº
3.245, de 13 de dezembro de 1995, passam a viger
com a seguinte redação:
“Art. 104. Depois de estável, o servidor poderá obter
licença, sem vencimento ou remuneração, para tratar
de interesses particulares, pelo prazo de 3 (três) anos,
renováveis por igual período.
Parágrafo único. (...)
Art. 105. (...)
Art. 106. O servidor poderá a qualquer tempo desistir
da licença para trato de interesses particulares.”
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial o art. 110, da Lei nº 3.245, de 13 de dezembro de 1995.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de dezembro de 2019;
177º ano da Revolução Liberal, 89º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 129/2019 – Autoria do Executivo)

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

EXTRATO DE PORTARIA
ASSINADA PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei
Municipal nº 4.973, de 04 de novembro de 2019; e na
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município
de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 21.424 - TORNAR nula e sem efeito a
Portaria nº 21.369, de 27.11.2019. Barbacena, 20 de
dezembro de 2019.
Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Silver Wagner de Souza

AVISO DE LICITAÇÃO
SAS – PE: 039/2019 – PRC 062/2019. OBJETO: Aquisição de leitos e acessórios para lançamentos de cabos
elétricos. Abertura: 16/01/2020 às 14:00 horas. Informações: www.bll.org.br. Maria Ap. Eugenia. Diretora
de Licitacoes.

EXTRATO DE RERRATIFICAÇÃO
EXTRATO DE ATO DE RERRATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA Nº 002/2019 – PROCESSO
Nº 089/2019 - O Prefeito do Município de Barbacena, no uso de suas atribuições legais e amparado no
Parecer 750/2019 da Consultoria Geral do Município,
RERRATIFICA a homologação da Concorrência em
epígrafe, após rescisão unilateral do Contrato de Empreitada 148/2019. Objeto : Contratação de empresa
para execução de obras para a ampliação do Sistema
de Esgotamento Sanitário em bairros da área urbana
do município, redes coletoras, interceptores, elevatórias e estação de tratamento. Processo homologado
anteriormente em 25/10/2019, com publicação em
25/10/2019. O objeto foi transferido e adjudicado à
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segunda classificada no Processo em epígrafe, COMIM
CONSTRUTORA EIRELI – CNPJ: 16.587.834/000185, em conformidade com o artigo 64, § 2º da Lei
8.666/93, pelo valor global de R$ 7.319.780,54 (sete
milhões trezentos e dezenove mil setecentos e oitenta
reais e cinquenta e quatro centavos), conforme documentação constante dos autos. Barbacena, 29 de
novembro de 2019.Luís Álvaro Abrantes Campos - Prefeito Municípal - Silver Wagner de Souza - Presidente
da Comissão de Licitação.
Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS
Diretor: Bruno Moreira Mota

EXTRATO DE PORTARIA
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento
(SAS), no uso das atribuições do seu cargo, nos termos do art. 3°, XIX, da Lei Municipal nº 4.975, de
20/11/2019, tendo em vista o disposto no artigo 106,
da Lei nº 3.245, de 1995 (Estatuto do Servidor Público
Municipal), e o requerimento formulado pelo servidor junto a Divisão de Recursos Humanos (DRH), em
19/12/2019, RESOLVE:
PORTARIA Nº 256/2019 - Art. 1º. REVOGAR, a pedido, a licença para tratar de interesses particulares
concedida ao servidor Carlos Henrique da Costa, matrícula 890, ocupante do cargo de Servente, a partir de
02/01/2019. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação, devendo a Divisão de Recursos Humanos (DRH) proceder às anotações de praxe,
na forma da Lei. Barbacena, 19 de dezembro de 2019.
Bruno Moreira Mota - Diretor-Geral do SAS.

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018-SERVIÇO DE AGUA E
SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam
público que, cumprindo as etapas previstas no Processo Seletivo destinado ao provimento de vagas
temporárias para prestação de serviços no Serviço de
Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº
4.822 de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas
estabelecidas no Edital 002/2018 e demais legislações
vigentes, determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª
etapa e listados no ANEXO II para que, no prazo de
02 de janeiro a 13 de fevereiro de 2020 apresentem
na Divisão de Recursos Humanos do SAS, situada
na Av. Governador Benedito Valadares, bairro Padre
Cunha,os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro
de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de
Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de Direito Privado relativa à empresa do ramo
pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ
e firma reconhecida, conforme exigido no edital para
os cargos pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1, bem como a ausência
de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do
presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente
pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de
12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão
convocados para assinar o contrato e iniciarem suas
atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo
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CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS

no site oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).
Bruno Moreira Mota

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

Diretor Geral do SAS

ATA

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação da escolaridade exigida pelo respectivo cargo ou função;
11) Declaração de encargo de família para fins de Imposto de Renda*;
12) Declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo público (poderá ser
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), ou, caso não possua bens ou valores, declaração de inexistência de bens e
valores*;
15) Declaração de atendimento ao disposto na Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica no ANGELINA FERREIRA, telefone 3339-2019).
18) Abertura de conta bancária no Banco Itaú (Xerox do cartão ou comprovante do
contrato bancário. Obs.: Pegar carta para abertura de conta no setor de entrega
de documentos – RH);
19) Certidões de bons antecedentes comprovados por meio dos setores de distribuição dos foros criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos cinco anos,
das Justiças Federal e Estadual, e folhas de antecedentes emitidas, no máximo, há
seis meses, pela Polícia dos Estados onde tenha residido nos últimos cinco anos; As
Certidões supracitadas poderão ser adquiridas nos seguintes locais: 19.1 - Certidão
da Justiça Federal Via Internet no Endereço: http://www.jfmg.jus.br (Se for de
Barbacena, gentileza selecionar a opção: Subseção Judiciária - São João Del Rei)
19.2 – Certidão da Justiça Estadual Via internet no Endereço: http://www.tjmg.
jus.br Rua Belisário Pena, 456 – Centro – Fórum Mendes Pimentel – Barbacena/
MG - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
https://wwws.pc.mg. gov.br

ATA nº 565 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA - 02/12/2019 Ata número quinhentos e sessenta e cinco do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena . Ao segundo dia do mês de dezembro de dois mil e dezenove, no auditório
do prédio onde funciona 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 Presidente Otávio Vieira
declarou aberta a sessão que contou com a presença dos Conselheiros, conforme
consta no livro próprio de assinaturas das reuniões ordinárias e extraordinárias.
Justificaram ausência: Hendryws Cimino, Vanderley Silva e Waldir Damasceno. Foi
lida e votada a ATA S/N DA APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL 2º QUADRIMESTRE/2019 APROVADA POR DOZE VOTOS A FAVOR
e QUATRO ABSTENÇÕES. Foi lida e votada a ATA Nº 564 E APROVADA POR DEZ
VOTOS A FAVOR e SEIS ABSTENÇÕES. Otávio iniciou a reunião com a leitura dos
informes: ▪ Recesso do Conselho de 1º a 31 de janeiro de 2020. ▪ Substituição do
membro das Comissões do CHPB e do IMAIP do Segmento Usuários: Sr. Vicente
Rosa pela Conselheira Kátia Patrícia Ferreira Teles.

Otávio solicitou que Luciano Otávio Baeta Chartone - Diretor de Vigilância e Ações
de Saúde na Secretaria Municipal de Saúde e Aniellen Vieira Santos- Chefe de
Atenção Primária se apresentassem à Plenária e salientou a importância de darem
continuidade ao trabalho que já está sendo feito. Ressaltou que o Conselho quer
que pessoas técnicas assumam os cargos de gestão e que saibam da importância
de cada colaborador. Luciano falou da continuidade do trabalho que fazem em
parceria. Luciano tem formação em Fisioterapia com especialização em Ortopedia,
Gestão em Saúde, e está cursando outra Pós-graduação em Gestão Pública. Aniellen tem formação em Direito, Pós-graduação em Micropolítica e Gestão do Trabalho,
trabalhou oito anos na Superintendência Regional de Saúde, presta consultoria nos
hospitais em Barbacena e em Ibertioga e possui uma Empresa de Consultoria. Otávio ressaltou que se cada um que entrar para a gestão for para somar, irão amenizar
o sofrimento da população. Na sequência, Otávio informou que a PAS 2019 para o
exercício 2020 foi apresentada na reunião anterior e não houve tempo hábil para
votá-la. Colocou em votação e FOI APROVADA POR DEZ VOTOS A FAVOR, UM VOTO
CONTRÁRIO E QUATRO ABSTENÇÕES A PAS 2019 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (2ª
FAZE) COM AJUSTES NAS SEGUINTES AÇÕES:▪ 2024 - MANUTENÇAO DA OUVIDORIA - 85% das demandas apuradas no ano; 85% das demandas apuradas no quadrimestre e 1.400 demandas concluídas e apuradas.▪ 2685 MANUTENÇAO DO CEM
– acrescentar serviços: RX, Estudo Urodinâmico, Exames oftalmológicos, Realização
de procedimentos com finalidade curativa – escleroterapia;▪ 2591 -MANUTENÇÃO
DO PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA – Meta 80%.▪ 2025 - MANUTENÇÃO DA
ATENÇÃO PRIMÁRIA - Garantir ações voltadas a Saúde da Mulher, através da realização de 6.517 exames citopatológicos (25 a 64 anos) e de 2.636 mamografias
(40 a 69 anos); alterar para 2.327, correspondente a 10% da meta pactuada (alteração somente nas mamografias). Na sequência, iniciou-se a apresentação das
Unidades Básicas e suas equipes: ◦ Apresentação UBS Nova Suíça – Enfermeiros
Marcos Iran (equipe I) e Lígia (equipe II). DESTAQUES: Grupo estimulando pessoas
a apresentarem seu talento que ocorre no dia da renovação de receitas (Anexo I);
◦Apresentação UBS Dr. Joáo Fonseca (Nove de Março) - Enfermeira chefe Adriana
(Anexo II). DESTAQUES: o Conselheiro Flávio questionou sobre a reforma da Unidade e Adriana informou que devido a unidade estar em estado precário, estão há
dois anos em um imóvel. Luciano informou que todas as reformas das UBS estão
suspensas provisoriamente, estão sob investigação, e não há previsão de retorno,
nem de reforma, nem de construção das que estão em andamento. Informou
que continuam locando um imóvel na UBS Santa Maria para oferecer assistência
à população do Nove de Março e do Santa Maria. Otávio falou do problema das
construções nas UBS. Informou que venceram os prazos das portarias do Ministério
que vieram recursos. Ressaltou que o Conselho vem acompanhando o processo
das construções das UBS, onde a empresa faliu, a outra empresa não assumiu, a
outra abandonou a obra e já se passaram cinco anos. Ressaltou que espera que o
Poder Público tenha um outro posicionamento em relação a este assunto. Otávio
agradeceu a apresentação da Unidade, ressaltou a importância da união da equipe
e destacou que o Conselho está aberto para apoiá-las e promover a segurança do
trabalho das equipes. ◦Apresentação UBS Padre Brito - Enfermeira chefe Larissa
(Anexo III). DESTAQUES: A unidade funciona de 7h às 16h e permanece aberta
na hora do almoço. Está desde o mês de março sem médico. Ressaltou que estão
fazendo a reforma da unidade através de doações. Sr. Vicente de Paula falou que
é favorável que as unidades permaneçam abertas neste horário que a Secretária
de Saúde também concorda. Também solicitou que seja resolvido o problema de
falta de médico em Padre Brito e do problema do usuário buscar seus remédios na
farmácia de Barbacena. Solicitou também a volta da equipe que colhia material dos
usuários na unidade. Otávo falou que iria encaminhar para Luciano as reivindica-

ANEXO II
CANDIDATAS CONVOCADAS
CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
NOME
15

CPF

MARIA CLARA DE OLIVEIRA DUARTE

*******96-54

DATA NASC.

NOTA

05/02/1996

15

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018 - SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO – SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais
legislações vigentes, torna público que a candidata abaixo relacionada não compareceu à Divisão de Recursos Humanos para apresentar documentação necessária
para contratação, conforme Edital de Convocação publicado em 21 de outubro de
2019, estando, portanto, desclassificada:
CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
NOME
14

CPF

BRUNA RAFAELA DO NASCIMENTO

*******56-11

DATA NASC.

NOTA

23/12/1991

15

Bruno Moreira Mota
Diretor Geral do SAS

Publique-se na forma da lei
Mariana Dias de Paiva
Secretária Municipal de Governo em Exercício

CONSELHOS MUNICIPAIS
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ções feitas e ressaltou novamente que a zona rural sempre foi deixada por último.
Destacou que é preciso mudar esta característica. Informou que é difícil arrumar
médico para atender na zona rural e que a SESAPS não tem condições de pagar
outro valor para o médico atender. Disse que são ações pequenas que podem fazer
uma diferença muito grande. Solicitou que Luciano leve à Secretária de Saúde para
ver o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Disse que, na sua opinião, a
coleta de sangue não deve ser feita por uma equipe na unidade devido ao alto
risco de contaminação. Ressaltou que é muito melhor trabalhar de forma técnica,
correta do que para atender uma necessidade local. Falou que as reivindicações
são pertinentes e que a zona rural não está sendo olhada. Ressaltou que o piso
que foi doado para a unidade foi articulação de Márcio. Disse que a comunidade
tem que assumir, tem que cuidar e se envolver na saúde, na escola, em tudo.
Agradeceu o trabalho desenvolvido por Márcio. Márcio registrou um manifesto de
repúdio pela falta de companheirismo das equipes da área urbana não prestigiarem a apresentação das unidades da área rural, que se apresentaram no final da
reunião. Parabenizou a equipe de Padre Brito e ressaltou que os parceiros só ajudaram porque a equipe tomou iniciativa. Destacou que tem mais pessoas querendo
ajudar. O Conselheiro Flávio destacou o trabalho importante e inteligente realizado
pelo serviço público, como o apresentado pelas equipes na plenária do Conselho.
Agradeceu aos servidores públicos, à coordenação da Secretaria, que trabalham
muito apesar dos problemas de pouco recurso, e solicitou que continuem lutando
e trazendo soluções. Na sequência, Otávio colocou em votação e foi aprovado por
maioria a extenção do horário da reunião. ◦Apresentação UBS São Francisto e Santa
Luzia - Enfermeira chefe Luanda (Anexo IV). DESTAQUES: a escala da enfemeira e
da médica é meio período em cada unidade, dando assistência à população e tendo
médico todos os dias. Otávio agradeceu a presença da equipe e parabenizou o
trabalho que é realizado. Na sequência, Otávio Informou que a Confraternização do
Conselho de Saúde ocorrerá dia 19 de dezembro na sede da ARCOM-SC.Sugestão
de Pauta para a próxima reunião: 1. Apresentação das Unidades Básicas de Saúde
Correia de Almeida, São Pedro e Torres. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
Otávio agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. Eu, Simone Silveira
Discacciati, Agente Administrativo do CMS, redigi a presente ata. Barbacena, 09 de
dezembro de dois mil e dezenove.

Anexo III - Apresentação UBS Padre Brito

Anexo I - Apresentação UBS Nova Suíça

Anexo II - Apresentação UBS Dr. Joáo Fonseca (Nove de Março)
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EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 534 de 02 de dezembro de 2019 – ATA Nº. 565.

Anexo III - Apresentação UBS São Francisto e Santa Luzia

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua 565ª Reunião Ordinária, realizada em 02 de dezembro de 2019, no uso de suas competências regimentais e
atribuições conferidas pela Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 de
27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de 10/05/12. Considerando os debates
ocorridos no Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 02/12/19
conforme lavrado em ata nº. 565;
RESOLVE:
APROVAR POR MAIORIA A PAS 2019 PARA O EXERCÍCIO DE 2020 (2ª FAZE) COM
AJUSTES NAS SEGUINTES AÇÕES:▪ 2024 - MANUTENÇAO DA OUVIDORIA - 85%
das demandas apuradas no ano; 85% das demandas apuradas no quadrimestre e
1.400 demandas concluídas e apuradas.▪ 2685 MANUTENÇAO DO CEM – acrescentar serviços: RX, Estudo Urodinâmico, Exames oftalmológicos, Realização de
procedimentos com finalidade curativa – escleroterapia;▪ 2591 -MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA CONSULTÓRIO NA RUA – Meta 80%.▪ 2025 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - Garantir ações voltadas a Saúde da Mulher, através da realização
de 6.517 exames citopatológicos (25 a 64 anos) e de 2.636 mamografias (40 a
69 anos); alterar para 2.327, correspondente a 10% da meta pactuada (alteração
somente nas mamografias). Barbacena, 03 de dezembro de 2019. Otávio Augusto
Ramos Vieira - Presidente do CMS.
Homologo a Resolução nº. 534/19 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos do
art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 da Lei Municipal nº. 3695/02
e Lei Municipal nº 4518 de 27/11/2013. Marcilene Dorlenas de Araújo - Secretária
de Saúde - SESAPS.
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