e congêneres.
6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

6.02 – Esteticista, tratamento de pele, depilação e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

6.03 – Banhos, duchas, sauna, mensagens e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais
atividades físicas.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. (Incluído
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia,
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio
ambiente, saneamento e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
urbanismo, paisagismo e congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,
de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação,
drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem,
e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos
(exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador
de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito
ao ICMS).

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

7.03 – Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade,
estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e
serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos
básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia.

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

7.04 – Demolição.

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

7.05 – Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas,
pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias
produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação
dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

7.06 – Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos,
cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de
gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do
serviço.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.07 – Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e
congêneres.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.08 – Calafetação.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.09 – Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento,
reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros
resíduos quaisquer.

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

7.10 – Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros
públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e
congêneres.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.11 – Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.12 – Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de
agentes físicos, químicos e biológicos.

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

7.13 – Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,
higienização, desratização, pulverização e congêneres.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.16 – Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação,
reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte e descascamento
de árvores, silvicultura, exploração florestal e dos serviços
congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de
florestas, para quaisquer fins e por quaisquer meios. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

7.17 - Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

7.18 – Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baias, lagos,
lagoas, represas, açudes e congêneres.

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

7.19 - Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de
engenharia, arquitetura e urbanismo.

2,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

7.20 – Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia,
mapeamento,
levantamentos
topográficos,
batimétricos,
geográficos, geodésicos, geofísicos, e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

7.21 – Pesquisa, perfuração, cimentação, perfilagem, concretação,
testemunhagem, estimulação e outros serviços relacionados com a
exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros
recursos minerais.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017
PODER EXECUTIVO

Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 4.850
“Altera dispositivos da Lei nº 3.246, de 1995 - Código
Tributário do Município atinentes ao Imposto Sobre
Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 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 O Capítulo II do Código Tributário do Município
de Barbacena, Lei nº. 3.246, de 1995, com as modificações introduzidas pelas Leis nºs. 3.878, 3.911, de
2005, e 4.532, de 2013, passa a viger com as modificações, alterações e inclusões instituídas pela presente Lei em seus artigos: 28, 30, 32, 36, 37, 38, 40-A,
45, 46, 50-A, 52, e 57, que passam a vigorar com as
seguintes redações:
“Art. 28. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador ou,
na falta do estabelecimento, no local do domicílio do
prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos I
a XXIII, quando o imposto será devido no local:
I – (...)
II – (...)
III – (...)
IV – (...)
V – (...)
VI – (...)
VII – (...)
VIII – (...)
IX – (...)
X - do florestamento, reflorestamento, semeadura,
adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura,
exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas
para quaisquer fins e por quaisquer meios, no caso
dos serviços descritos no subitem 7.16 da lista do art.
30 desta Lei;
XI – da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do art. 30,
desta Lei;
XII – da limpeza e dragagem, no caso dos serviços
descritos no subitem 7.18 da lista do art. 30, desta Lei;
XIII – onde o bem estiver guardado ou estacionado,
no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da
lista do art. 30, desta Lei;
XIV - dos bens, dos semoventes ou do domicílio das
pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso
dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do
art. 30, desta Lei;
XV – do armazenamento, depósito, carga, descarga,
arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços
descritos no subitem 11.04 da lista do art. 30, desta
Lei;
XVI – da execução dos serviços de diversão, lazer,
entretenimento e congêneres, no caso dos serviços
descritos nos subitens do item 12, exceto o 12.13, da
lista do art. 30 desta Lei;
XVII - do Município onde está sendo executado o
transporte, no caso dos serviços descritos pelo item
16 da lista do artigo 30, desta Lei;
XVIII – do estabelecimento do tomador da mão de
obra ou, na falta de estabelecimento, onde ele estiver
domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do artigo 30, desta Lei;
XIX – da feira, exposição, congresso ou congênere a
que se referir o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem
17.10 da lista do artigo 30, desta Lei;
XX – do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços
descritos pelo item 20 da lista do artigo 30, desta Lei;
XXI - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do artigo 30, desta Lei;
XXII - do domicílio do tomador do serviço no caso dos

serviços prestados pelas administradoras de cartão de
crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01
da lista do artigo 30, desta Lei;
XXIII - do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista do artigo 30, desta Lei.
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços
executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01.
§ 4º Na hipótese de descumprimento do disposto no
caput ou no § 1o, ambos do art. 40-A, desta Lei, o
imposto será devido no local do estabelecimento do
tomador, ou intermediário do serviço ou, na falta de
estabelecimento, onde ele estiver domiciliado.
Art. 29. (...)
Art. 30. Sujeitam-se ao imposto sob as respectivas alíquotas para os prestadores “Pessoa Jurídica” e “Pessoa Física”, os serviços constantes da seguinte lista:
CONTRIBUINTE
PESSOA
JURÍDICA

PESSOA FÍSICA

% SOBRE
RECEITA
BRUTA
MENSAL

% SOBRE RECEITA MÍNIMA
ANO – ART. 37, § 1º E 40, II

7.14 – Vetado (incluído por Lei Municipal 4.532/13)
7.15 – Vetado (incluído por Lei Municipal 4.532/13)

ALÍQUOTAS
SERVIÇOS

CATEGORIA
a

b

c

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

1.02 – Programação

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

1.03 – Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados,
textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas
de informação, entre outros formatos, e congêneres. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

0,00

0,00

3,00

4,00 5,00

1 – Serviço de informática e congêneres

3,50

1.01 – Análise e desenvolvimento de sistemas.

1.04 – Elaboração de programas de computadores, inclusive de
jogos eletrônicos, independentemente da arquitetura construtiva da
máquina
em
que
o
programa
será
executado,
incluindo tablets, smartphones e congêneres. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

d

e

0,00

0,00

3,00

4,00 5,00

1.05 – Licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de
compunção.

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

7.22 – Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

8 – Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e
educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de
qualquer grau ou natureza.

2,00

1.06 - Assessoria e consultoria em informática.
1.07 – Suporte técnico em informática, inclusive instalação de
programas de computação e bancos de dados.

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

8.01 – Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior.

2,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

1.08 – Planejamento, confecção, manutenção e atualização de
páginas eletrônicas.

3,50

0,00

0,00

3,00

4,00 5,00

8.02 – Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional,
avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

2,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

1.09 - Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de
áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet, respeitada a
imunidade de livros, jornais e periódicos (exceto a distribuição de
conteúdos pelas prestadoras de Serviço de Acesso Condicionado,
de que trata a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011, sujeita ao
ICMS). (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

9 – Serviços relativos à hospedagem, turismo, viagens e
congêneres.

4,00

9.01 – Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service
condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residênciaservice, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e
congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço
(os valores de alimentação e gorjeta, quando incluídos no preço da
diária, ficam sujeitos ao Imposto Sobre Serviços).

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer
natureza.

3,50

2.01 – Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer
natureza.

3,50

9.02 – Agendamento, organização, promoção, intermediação e
execução de programas turismo, passeios, viagens, excursões,
hospedagens e congêneres.

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

3 – Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de
uso e congêneres.

5,00

9.03 – Guias de turismo.

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

3.01 – Vetado (incluído pela Lei Municipal 4.532/13)

0,00

10 – Serviços de intermediação congêneres.

5,00

3.02 – Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de
propaganda.

3,50

10.01 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de
seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de
previdência privada.

5,00

0,00

0,00

2,00

4,00 5,00

10.02 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em
geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

5,00

0,00

0,00

2,00

4,00 5,00

10.03 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de
propriedade industrial, artística ou literária.

5,00

0,00

0,00

2,00

4,00 5,00

10.04 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos
de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de
faturização (factoring).

5,00

0,00

0,00

3,00

4,00 5,00

5,00

0,00

0,00

3,00

4,00 5,00

3.03 – Exploração de salões de festas, centro de convenções,
escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios,
auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e
congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer
natureza.
3.04 – Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou
permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia,
postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza.

3,50

5,00

3.05 – Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas
de uso temporário.

3,50

4 – Serviços de saúde, assistência médica e congêneres.

2,00

4.01 – Medicina e biomedicina.

2,00

0,00

0,00

2,00

2,00 2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2,00

2,00

2,00

3,00 5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

10.05 – Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens
móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens,
inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e
Futuros, por quaisquer meios.
10.06 – Agenciamento marítimo.

5,00

0,00

0,00

3,00

4,00 5,00

10.07 – Agenciamento de notícias.

3,50

0,00

0,00

2,00

3,00 5,00

10.08 – Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o
agenciamento de veiculação por quaisquer meios.

5,00

0,00

0,00

2,00

3,00 5,00

10.09 – Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

3,50

0,00

0,00

2,00

3,00 5,00

0,00

0,00

2,00

3,00 5,00

4.02 – Análise clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia,
quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia,
tomografia e congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

4.03 – Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios,
casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4.04 – Instrumentação cirúrgica.

2,00

0,00

0,00

2,00

3,00 5,00

4.05 – Acupuntura.

2,00

0,00

0,00

0,00

3,00 5,00

10.10 – Distribuição de bens de terceiros.

3,50

4.06 – Enfermagem, inclusive serviços auxiliares.

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00 5,00

4,00

4.07 – Serviços farmacêutico.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

11 – Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento,
vigilância e congêneres.

4.08 – Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

4.09 – Terapias de qualquer
físico, orgânico e mental.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

11.01 – Guarda e estacionamento de veículos
automotores, de aeronaves e de embarcações.

4.10 – Nutrição.

2,00

0,00

0,00

0,00

4.11 – Obstetrícia.

2,00

0,00

0,00

0,00

4.12 Odontologia.

2,00

0,00

0,00

4.13 – Ortóptica.

2,00

0,00

0,00

4.14 – Próteses sob encomenda.

2,00

0,00

4.15 – Psicanálise.

2,00

4.16 – Psicologia.

2,00

4.17 – Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e
congêneres.

2,00

4.18 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

terrestres

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

11.02 – Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e
semoventes. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de
2016)

0,00 5,00

11.03 – Escolta, inclusive de veículos e cargas.

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

11.04 – Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e
guarda de bens de qualquer espécie.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

12 – Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

12.01 – Espetáculos teatrais.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

12.02 – Exibições cinematográficas.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.03 – Espetáculos circenses, exceto promoções gratuitas.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.04 – Programas de auditórios.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

12.05 – Parques de diversões, centros de lazer e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.19 – Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e
congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.06 – Boates, taxi-dacing e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.20 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais
biológicos de qualquer espécie.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos,
recitais, festivais e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.21 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.08 – Feiras, exposições, congressos e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.09 – Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.22 – Planos de medicina de grupo ou individual e convênio para
prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e
congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.10 – Corridas e competições de animais.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.23 –Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços
de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas
pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.11 – Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual,
com ou sem a participação do espectador, exceto atividades
promovidas por instituições oficiais e estudantis.
12.12 – Execução de música.

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5 – Serviços
congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,
espetáculos, entrevistas, show, ballets, danças, desfiles, bailes,
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5.01 – Medicina veterinária e zootecnia.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.02 – Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e
congêneres, na área veterinária.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não,
mediantes transmissão por qualquer processo.
12.15 – Trios elétricos e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos,
shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de
destreza intelectual ou congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de
qualquer natureza.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13 – Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia
e reprografia.

3,50

de

espécie destinadas ao tratamento

medicina

e

assistência

veterinária

e

5.03 – Laboratórios de análise na área veterinária.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.04 – Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

5.05 – Bancos de sangue e de órgãos e congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.06 – Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais
biológicos de qualquer espécie.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.07 – Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e
congêneres.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

13.01 – Vetado (incluído por Lei Municipal 4.532/13)

0,00

5.08 – Guarda, tratamento,
alojamento e congêneres.

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

13.02 – Fonografia ou gravação de sons inclusive trucagem
dublagem mixagem e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação,
cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.

3,50

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados,
de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de
instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

2,00

2,00

2,00

3,00

5,00

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

3,50

amestramento,

embelezamento,

5.09 – Planos de atendimento e assistência médico-veterinária.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6 – Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas
e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.01 – Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

6.02 – Esteticista, tratamento de pele, depilação e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

6.03 – Banhos, duchas, sauna, mensagens e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.04 – Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais
atividades físicas.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.05 – Centros de emagrecimento, spa e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6.06 - Aplicação de tatuagens, piercings e congêneres. (Incluído
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

7 – Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia,
urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio
ambiente, saneamento e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

7.01 – Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia,
urbanismo, paisagismo e congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

7.02 – Execução, por administração, empreitada ou subempreitada,

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

1

12.13 – Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos,
espetáculos, entrevistas, show, ballets, danças, desfiles, bailes,
teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

5,00

17.11 – Organização de festas e recepções; bufe (exceto o
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

3,50

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

12.14 – Fornecimento de música para ambientes fechados ou não,
mediantes transmissão por qualquer processo.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de
terceiros.

5,00

0,00

2,00

2,00

4,00

5,00

12.15 – Trios elétricos e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.13 – Leilão e congêneres.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

12.16 – Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos,
shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de
destreza intelectual ou congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.14 – Advocacia.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

12.17 – Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de
qualquer natureza.

2,00

17.16 – Auditoria.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

13 – Serviços relativos à fonografia, fotografia, cinematografia
e reprografia.

3,50

17.17 – Análise de Organização e Métodos.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

13.01 – Vetado (incluído por Lei Municipal 4.532/13)

0,00

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

13.02 – Fonografia ou gravação de sons inclusive trucagem
dublagem mixagem e congêneres.

3,50

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.21 – Estatística.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

13.03 – Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação,
cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

17.22 – Cobrança em geral.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

13.04 – Reprografia, microfilmagem e digitalização.

3,50

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.05 – Composição gráfica, inclusive confecção de impressos
gráficos, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia e
fotolitografia, exceto se destinados a posterior operação de
comercialização ou industrialização, ainda que incorporados,
de qualquer forma, a outra mercadoria que deva ser objeto de
posterior circulação, tais como bulas, rótulos, etiquetas,
caixas, cartuchos, embalagens e manuais técnicos e de
instrução, quando ficarão sujeitos ao ICMS. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

2,00

2,00

2,00

3,00

5,00

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta,
cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de
contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações
de faturização (factoring).
17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e
congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

5,00

14 – Serviços relativos a bens de terceiros.

3,50

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

14.01 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga,
conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de
máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores
ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que
ficam sujeitas ao ICMS).

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.

5,00

3,50

0,00

0,00

0,00

2,00 5,00

14.03 – Recondicionamento de motores (exceto peças e partes
empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

18.01 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.

5,00

14.02 – Assistência técnica.

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3,50

14.05 – Restauração, recondicionamento, acondicionamento,
pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento,
galvanoplastia, anodização, corte, recorte, plastificação,
costura, acabamento, polimento e congêneres de objetos
quaisquer. (Redação dada pela Lei Complementar nº 157, de
2016)

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

19 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais
produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de
apostas, sorteios, prêmios, inclusive os decorrentes de títulos
de capitalização e congêneres.

19.01 – Serviços de distribuição e venda de bilhetes e demais
produtos de loteria, bingos, cartões, pules ou cupons de apostas,
sorteios, prêmios inclusive os decorrentes de títulos de capitalização
e congêneres.

3,50

14.06 – Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e
equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário
final, exclusivamente com material por ele fornecido.

2,50

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

20 – Serviços portuários, aeroportuários, ferroportuários, de
terminais rodoviários, ferroviários e metroviários.

5,00

14.07 – Colocação de molduras e congêneres.

2,50

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

14.08 – Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e
congêneres.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

14.09 – Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo
usuário final, exceto aviamento.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

20.01 – Serviços portuários, ferroportuários, utilização de portos,
movimentação de passageiros, reboque de embarcações,
rebocador escoteiro atracação, desatracação, serviços de
praticagem, capatazia, armazenagem de qualquer natureza,
serviços acessórios, movimentação de mercadorias, serviços de
apoio marítimo, de movimentação ao largo, serviços de armadores,
estiva, conferência, logística e congêneres.

14.10 – Tintura e lavanderia.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

14.11 – Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.

2,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

14.12 – Funilaria e lanternagem.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

14.13 – Carpintaria e serralheria.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

14.14 - Guincho intramunicipal, guindaste e içamento. (Redação
dada pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro,
inclusive aqueles prestados por instituições financeiras
autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito.

5,00

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão
de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de
cheques predatados e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta corrente, conta
de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e
no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e
inativas.

5,00

0,00

0,00

0,00

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais
eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos
em geral.

5,00

0,00

0,00

0,00

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive
atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e
congêneres.

5,00

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação
cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de
Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros
bancos cadastrais.

5,00

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos,
comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e
entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra
agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de
veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou
depositário; devolução de bens em custódia.

5,00

0,00

0,00

0,00

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas
em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, facsímile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive
vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada;
fornecimento de saldo, extraio e demais informações relativas a
contas em geral, por qualquer meio ou processo.

5,00

0,00

0,00

0,00

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição,
cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e
avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração
ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços
relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens,
inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia,
alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços
relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou
pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de
câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados
por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento;
fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento;
emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e
documentos em geral.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de
protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais
serviços a eles relacionados.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral,
edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato
de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito;
cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e
cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência,
cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de
importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento
de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e
manutenção de cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e
congêneres.

5,00

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços
relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de
contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em
terminais eletrônicos e de atendimento.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e
baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por
qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência
de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre
contas em geral.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento
e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e
vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão,
reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato,
emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços
relacionados a crédito imobiliário.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

16 – Serviços de transporte de natureza municipal.

4,00

16.01 – Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário,
metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros. (Redação dada
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

4,00

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza
municipal. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

4,00

17 – Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico,
contábil, comercial e congêneres.

5,00

17.01 – Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida
em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta,
compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer
natureza, inclusive cadastro e similares.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

17.02 – Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria
em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão,
tradução, apoio, infraestrutura administrativa e congêneres.

3,50

0,00

0,00

2,00

4,00

5,00

17.03 – Planejamento, coordenação, programação ou organização
técnica, financeira ou administrativa.

4,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.04 – Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão
de obra.

3,50

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.05 – Fornecimento de mão de obra, mesmo em caráter
temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou
temporários, contratados pelo prestador de serviço.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas,
planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade,
elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.07 – Vetado (incluído por Lei Municipal 4.532/13)

0,00

17.08 – Franquia (franchising).

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.09 – Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.10 – Planejamento, organização e administração de feiras,
exposições, congressos e congêneres.

4,00

0,00

0,00

3,00

4,00

5,00

17.11 – Organização de festas e recepções; bufe (exceto o
fornecimento de alimentação e bebidas, que fica sujeito ao ICMS).

3,50

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.12 – Administração em geral, inclusive de bens e negócios de
terceiros.

5,00

0,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.13 – Leilão e congêneres.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.14 – Advocacia.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

17.15 – Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.16 – Auditoria.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

17.17 – Análise de Organização e Métodos.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5,00

17.18 – Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.19 – Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.20 – Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.21 – Estatística.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.22 – Cobrança em geral.

5,00

2,00

2,00

2,00

4,00

5,00

17.23 – Assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta,
cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de
contas a receber ou a pagar e em geral, relacionados a operações
de faturização (factoring).

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.24 – Apresentação de palestras, conferências, seminários e
congêneres.

2,50

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

17.25 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de
propaganda e publicidade, em qualquer meio (exceto em livros,
jornais, periódicos e nas modalidades de serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita). (Incluído
pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

5,00

18 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos
seguráveis e congêneres.

5,00

18.01 – Serviços de regulação de sinistros vinculados a contratos
de seguros; inspeção e avaliação de riscos para cobertura de
contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis e
congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00

5,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00 1,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

20.02 – Serviços aeroportuários, utilização de aeroportos,
movimentação de passageiros, armazenagem de qualquer natureza
capatazia, movimentação de aeronaves, serviços de apoio
aeroportuários serviços acessórios, movimentação de mercadorias,
logística e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

20.03 – Serviços de terminais rodoviários, ferroviários, metroviários,
movimentação de passageiros, mercadorias, inclusive suas
operações, logística e congêneres.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

21 – Serviços de registros públicos, cartorárias e notariais.

4,00

21.01 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

22 – Serviços de exploração de rodovia.

5,00
5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

22.01 – Serviços de exploração de rodovia mediante cobrança de
preço ou pedágio dos usuários, envolvendo execução de serviços
de conservação, manutenção, melhoramentos para adequação de
capacidade e segurança de trânsito, operação, monitoração,
assistência aos usuários e outros serviços definidos em contratos,
atos de concessão ou de permissão ou normas oficiais.

0,00 0,00

23 – Serviços de programação, e comunicação visual, desenho
industrial e congêneres.

3,50

23.01 – Serviços de programação e comunicação visual, desenho
industrial e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

3,00 5,00

24 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
sinalização visual, banners, adesivos e congêneres.

3,50

24.01 – Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas,
sinalização visual, banners, adesivos c congêneres.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

25 – Serviços funerários.

5,00

0,00 0,00

25.01 – Funerais, inclusive fornecimento de caixão, urna ou
esquifes; aluguel de capela; transporte do corpo cadavérico;
fornecimento de flores, coroas e outros paramentos; desembaraço
de certidão de óbito; fornecimento de véu, essa e outros adornos;
embalsamento, embelezamento, conservação ou restauração de
cadáveres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

25.02 - Translado intramunicipal e cremação de corpos e partes de
corpos cadavéricos. (Redação dada pela Lei Complementar nº
157, de 2016)

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

25.03 – Planos ou convênios funerários.

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

25.04 – Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios.

3,50

2,00

2,00

2,00

2,00 2,00

25.05 - Cessão de uso de espaços em cemitérios para
sepultamento. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

3,50

26 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens ou valores,
inclusive pelos Correios e suas agências franqueadas; courrier
e congêneres.

3,50

26.01 – Serviços de coleta, remessa ou entrega de
correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive
pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

27 – Serviços de assistência social.

2,50

27.01 – Serviços de assistência social, não alcançados pelo art. 214
do CTM Lei nº 3246/95.

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00 5,00

28 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer
natureza.

3,50

28.01 – Serviços de avaliação de bens e serviços de qualquer
natureza.

3,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

29 – Serviços de biblioteconomia.

2,50

29.01 – Serviços de biblioteconomia.

2,50

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

30 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

5,00

30.01 – Serviços de biologia, biotecnologia e química.

5,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

31 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica,
eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

3,50

31.01 – Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica,
mecânica, telecomunicações e congêneres.

3,50

0,00

0,00

0,00

2,00 5,00

32 – Serviços de desenhos técnicos.

3,50

32.01 – Serviços de desenhos técnicos.

3,50

0,00

0,00

0,00

2,00 5,00

33 – Serviços de desembaraço aduaneiro, comissários,
despachantes e congêneres.

3,50

33.01 – Serviços de desembaraço
despachantes e congêneres.

0,00

2,00

2,00

4,00 5,00

0,00

0,00

2,00

4,00 5,00

0,00

0,00

2,00

4,00 5,00

0,00

0,00

0,00

4,00 5,00

0,00

0,00

2,00

4,00 5,00

0,00

0,00

0,00

2,00 5,00

0,00

2,00

2,00

4,00 5,00

2,00

2,00

2,00

4,00 5,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 2,00

comissários,

3,50

34 – Serviços de investigações particulares, detetives e
congêneres.

aduaneiro,

3,50

34.01 – Serviços de investigações particulares, detetives e
congêneres.

3,50

35 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa,
jornalismo e relações públicas.

3,50

35.01 – Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo
e relações públicas.

3,50

36 - Serviços de meteorologia.

3,50

36.01 – Serviços de meteorologia.

3,50

37 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

2,50

37.01 – Serviços de artistas, atletas, modelos e manequins.

2,50

38 – Serviços de museologia.

2,50

38.01 – Serviços de museologia.

2,50

39 – Serviços de ourivesaria e lapidação.

5,00

39.01 – Serviços de ourivesaria e lapidação (quando o material for
fornecido pelo tomador do serviço).

5,00

40 – Serviços relativos a obras de arte sob encomenda.

2,50

40.01 – Obras de arte sob encomenda.

2,50

5,00

Art. 31 (...)
Art.32 (...)
I – (...)
II – (...)
III – (...)
VI – a pessoa jurídica tomadora ou intermediária de
serviços, ainda que imune ou isenta, na hipótese prevista no § 4o do art. 28, incluído por esta Lei.
V – (...)
§ 1º No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04
e 15.09, o valor do imposto é devido ao Município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica
ou física tomadora do serviço, conforme informação
prestada por este.
§ 2º No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos ou as máquinas
das operações efetivadas, deverão ser registrados no
local do domicílio do tomador do serviço.
Art. 33. (...)
Art. 34. (...)
Art. 35. (...)
Art. 36. A inscrição no cadastro municipal deverá ser
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requerida pelo contribuinte, mencionando os dados
necessários à perfeita identificação dos serviços prestados, de acordo com as normas estabelecidas pela
Secretaria Municipal de Fazenda.
Art.37. (...)
§1º Para os serviços pessoais, prestadores autônomos
a base de cálculo é a receita mínima anual correspondente a 100 (cem) UFMB (Unidade Fiscal do Município
de Barbacena) e para os serviços prestados por sociedade de profissionais, a base de cálculo é a receita mínima mensal de 50 (cinqüenta) UFMB (Unidade Fiscal
do Município de Barbacena), por profissional.
§ 2º Quando os serviços descritos pelo subitem 3.04
do artigo 30 desta Lei, forem prestados também no
território de outros municípios, a base de cálculo será
proporcional, conforme o caso, à extensão da ferrovia, rodovia, dutos e condutos de qualquer natureza,
cabos de qualquer natureza, ou ao número de postes,
existentes em cada município.
§ 3º (...)
§ 4º (...)
§ 5º (...)
I - O valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos
serviços de que tratam os subitens “7.02” e “7.05” da
lista do art. 30, com a redação desta Lei, comprovados
na forma regulamentar.
Art. 38. (...)
§ 1º No caso de concessão de desconto condicionado,
a base de cálculo será o preço do serviço, sem levar
em conta a dedução; e no caso de desconto incondicionado, a base de cálculo será o preço do serviço
subtraído do desconto concedido.
§ 2º (...)
§ 4º (...)
Art. 39. (...)
Art. 40. (...)
Art. 41. (...)
Art. 42. (...)
Art. 43. (...)
Art. 44. (...)
Art. 45 O Imposto será lançado, anualmente, com
base nos dados constantes do Cadastro de Contribuintes Prestadores de Serviços, por iniciativa da repartição competente, quando se tratar de profissionais
autônomos e liberais, tais como, quando se apurarem
diferenças em levantamento fiscal.
Parágrafo único. O Imposto será lançado e calculado
pelo próprio contribuinte, mensalmente, nos casos dos
serviços tributados com base no respectivo preço.
Art. 46. (...)
I – (...)
II – (...)
III – Apresentar demonstrativos de apuração do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN
e comprovação de receitas, em conformidade com a
legislação aplicável e com normativos do Fisco Municipal.
Art. 50-A. (...)
I – (...)
II – As diferenças do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, eventualmente apuradas em
levantamentos fiscais, deverão ser recolhidas no prazo
máximo de 30 (trinta) dias da data da notificação, sem
prejuízo das penalidades cabíveis”.
Art. 57 A falta de pagamento do imposto nos prazos
fixados sujeitará o contribuinte a multa de até 20%
(vinte por cento) do imposto ou parcela devida, aos
juros moratórios de 1,0% (um por cento) ao mês, ou
fração, contados a partir do vencimento do tributo, e
à atualização pela variação da UFMB (Unidade Fiscal
do Município de Barbacena), inscrevendo-se o débito,
ao final do exercício, em dívida ativa, para cobrança
amigável ou judicial.
§ 1º A multa de que trata o caput deste artigo será
de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia,
limitado a 20% (vinte por cento).
§ 2º Os acréscimos legais a que se refere o caput deste artigo incidirão sobre o valor do tributo atualizado.”
Art. 2º Fica acrescido o art. 40-A na Lei nº 3.246, de
1995, com a seguinte redação:
“Art. 40-A. Em conformidade com o disposto pela Lei
Complementar Federal nº. 157/2016, a alíquota míni-
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ma do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, no Município de Barbacena, é de 2,00%
(dois por cento).
§ 1º O imposto não será objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo ou de
crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer
outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em
carga tributária menor que a decorrente da aplicação
da alíquota mínima estabelecida no caput deste artigo,
exceto para os serviços a que se referem os subitens
“7.02”, “7.05” e “16.01”, da Lista do art. 30 desta Lei.
§ 2º É nula a lei ou o ato do Município que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima, previstas
neste artigo, no caso de serviço prestado a tomador
ou intermediário localizado em Município diverso daquele onde está localizado o prestador do serviço.
§ 3º A nulidade a que se refere o § 2º deste artigo
gera para o prestador do serviço, perante o Município
que não respeitar as disposições deste artigo, o direito
à restituição do valor efetivamente pago, do Imposto
sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, calculado sob a égide da lei nula”.
Art. 3º A penalização pecuniária estabelecida no art.
52 da Lei nº 3.246, de 1995 passa a ser de:
I – para os casos do inciso I do art. 52: 03 (quatro)
UFMB;
II – para os casos do inciso II do art. 52: 04 (cinco)
UFMB;
III – para os casos do inciso III do art. 52: 06 (seis)
UFMB; e,
IV – para os casos do inciso IV do art. 52: 05 (cinco)
UFMB.
Parágrafo único. A alínea “a” do inciso IV do art. 52
aplica-se ao desatendimento da disposição do item III
do art. 46 com a redação dada por esta Lei.
Art. 4º Fica instituída a comunicação eletrônica entre
a Secretaria Municipal de Fazenda e o sujeito passivo
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte
- DEC, sendo obrigatório o credenciamento para as
pessoas jurídicas e físicas, observadas a forma, condições e prazos previstos em regulamento deste e de
artigos seguintes, desta Lei.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Fazenda poderá utilizar a comunicação eletrônica para:
I – cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de
atos administrativos;
II – encaminhar notificações, intimações e autos de infração, formalizando lançamento de tributos e multas;
III – expedir avisos em geral.
Parágrafo único. A expedição de avisos por meio do
DEC, a que se refere o inciso III deste artigo não exclui a espontaneidade da denúncia nos termos do art.
138 do Código Tributário Nacional.
Art. 6º O recebimento da comunicação eletrônica pelo
sujeito passivo dar-se-á após seu credenciamento na
Secretaria Municipal de Fazenda.
Parágrafo único. Ao credenciado será atribuído registro e acesso ao sistema eletrônico da Secretaria Municipal de Fazenda, através de senha e login ou por
certificação digital, de forma a preservar o sigilo, a
identificação, a autenticidade e a integridade de suas
comunicações.
Art. 7º O credenciamento será obrigatório aos contribuintes e responsáveis, e as comunicações da Secretaria Municipal de Fazenda ao sujeito passivo serão
feitas preferencialmente por meio eletrônico, em portal próprio denominado “DEC”, bdispensando-se neste
caso, a sua publicação no Diário Oficial, a notificação
ou intimação pessoal, ou o envio por via postal.
§ 1º A comunicação feita na forma prevista no caput
deste artigo será considerada pessoal para todos os
efeitos legais.
§ 2º Considerar-se-á realizada a comunicação no dia
em que o sujeito passivo efetivar a consulta eletrônica
ao teor da comunicação.
§ 3º Na hipótese do § 2º deste artigo, nos casos em
que a consulta se dê em dia não útil, a comunicação
será considerada como realizada no primeiro dia útil
seguinte.
§ 4º A consulta referida nos § 2º e § 3º deste artigo,
deverá ser feita em até 10 (dez) dias contados da data
do envio da comunicação, sob pena de ser considerada automaticamente realizada na data do término
desse prazo.

§ 5º No interesse da Administração Pública, a comunicação poderá ser realizada mediante outras formas
previstas na legislação.
Art. 8º A recusa ou ausência de credenciamento ao
DEC, nos termos e prazos estipulados em regulamento, ensejará multa no valor de 20 (vinte) UFMB, sem
prejuízo de outras medidas administrativas cabíveis.
Art. 9º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a aplicação da presente Lei.
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11 Ficam revogados os incisos II, III e IV do §
5º e o § 6º do art. 37; o § 3º do art. 38 da Lei nº
3.246, de 1995; o art. 58-A da Lei nº 3.246, de 1995,
introduzido pela Lei nº 3.878, de 2005; a Lei nº 3.712,
de 24 de junho de 2002; e o art. 8º da Lei nº 4.230,
de 25 de novembro de 2009.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 dias de dezembro de
2017; 175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 125/2017 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.851
“Denomina Avenida Sargento Jorge Ferreira”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Avenida “Sargento Jorge
Ferreira” a via pública inominada designada no Cadastro Técnico Municipal como Avenida 1 do Loteamento
Parque Empresarial de Barbacena, no Bairro Deputado
José Bonifácio.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP providenciará a colocação de placas indicativas
e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 dias de dezembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 135/2017 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.852
“Denomina Rua Ex-combatente Antônio Barbosa de
Oliveira”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Ex-combatente Antônio
Barbosa de Oliveira” a via pública inominada designada no Cadastro Técnico Municipal como Rua 04, do
Loteamento Campo Belo, no Bairro Monte Mário.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP providenciará a colocação de placas indicativas
e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 dias de dezembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 138/2017 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.853
“Denomina Rua Iris Rezende de Almeida”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Iris Rezende de Almeida” a via pública inominada designada no Cadastro
Técnico Municipal como travessa perpendicular à Rua
Tancredo Esteves, no Bairro Boa Morte.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP providenciará a colocação de placas indicativas
e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de
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Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 dias de dezembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 139/2017 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.854
“Denomina Rua Roberto Andretto”
O POVO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, por seus representantes decretou, e eu, em seu nome, sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1º Fica denominada Rua “Roberto Andretto” a
via pública inominada designada no Cadastro Técnico
Municipal como travessa perpendicular à Rodovia dos
Imigrantes, MG-338, na Colônia Rodrigo Silva.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP providenciará a colocação de placas indicativas
e a necessária comunicação à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 dias de dezembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 140/2017 – Autoria do Executivo)

LEI Nº 4.855
“Altera a nomenclatura da Guarda Municipal de Barbacena, 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 A Guarda Municipal de Barbacena, instituída
pela Lei nº 3.152, de 12 de abril de 1995, passa a denominar-se “Guarda Civil Municipal – GCM”, mantidas
as demais disposições normativas.
Art. 2º O cargo público de Guarda Municipal passa a
ser denominado “Guarda Civil Municipal - GCM”, mantidas as carreiras, atribuições e demais disposições
legais e regulamentares.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em
especial a Lei nº 3.443, de 30 de setembro de 1997.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 14 dias de dezembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal
(Projeto de Lei nº 131/2017 – Autoria do Executivo)

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.224
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições do seu cargo, em conformidade com
a Lei Municipal nº 4.800, de 18 de janeiro de 2017, e
artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto no corrente exercício Crédito
Suplementar no valor de
R$177.000,00 (cento e
setenta e sete mil reais) às seguintes dotações orçamentárias:
01 – Serviço de Água e Saneamento – SAS
01.01 – SAS
01.01.17.512.0034.2.186 – Manter as Atividades do
Sistema de Esgotamento Sanitário
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica.................................
70.000,00
01.01.04.122.0011.1.060 – Modernizar as Atividades
Administrativas do SAS
4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente..............................................
2.000,00
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01.01.17.512.0034.2.185 – Manter as Atividades do
Sistema de Abastecimento de Água
3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado...........................................
40.000,00
01.01.17.512.0034.2.186 – Manter as Atividades do
Sistema de Esgotamento Sanitário
3.1.90.04.00.00.00.00 – Contratação por Tempo Determinado...........................................
25.000,00
3.1.90.05.00.00.00.00 – Outros Benefícios Previdenciários do Servidor/Militar 10.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00
–
Obrigações
Patronais.....................................................
30.000,00
Total de Créditos................................... 177.000,00
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito
de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de
dotações orçamentárias:
01 – Serviço de Água e Saneamento – SAS
01.01 – SAS
01.01.17.512.0034.2.185 – Manter as Atividades do
Sistema de Abastecimento de Água
3.3.90.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros
– Pessoa Jurídica.................................
70.000,00
01.01.17.512.0018.1.142 – Construir, Equipar, Ampliar
e Reformar o Sistema de
Abastecimento de Água
4.4.90.52.00.00.00.00 – Equipamentos e Material Permanente..............................................
2.000,00
01.01.17.512.0034.2.185 – Manter as Atividades do
Sistema de Abastecimento de Água
3.1.90.11.00.00.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil................................ 105.000,00
Total de Recursos................................... 177.000,00
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 01 dias de novembro de 2017;
175º ano da Revolução Liberal, 87º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.168/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 179/179v., do Processo Funcional nº
3454/95; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.183 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor Paulo Otávio de Araújo Vieira Baeta,
ocupante do Cargo Público de Monitor, para o nível
C-18, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais,
com efeito retroativo a 01/08/2016, conforme Requerimento nº 022063/2016. Barbacena, 04 de dezembro
de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.161/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 188/188v., do Processo Funcional nº
3191/94; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.184 - CONCEDER ascensão funcional
ao servidor Rui Carlos de Campos, ocupante do Cargo
Público de Trabalhador Braçal, para o nível C-09, do
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito
retroativo a 31/07/2014, conforme Requerimento nº
020802/2016. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.166/2017, exarado pela Consultoria Geral do

Município, às fls. 127/127v., do Processo Funcional nº
3306/94; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.185 - CONCEDER ascensão funcional
ao servidor Adeli Geraldo Mendes, ocupante do Cargo
Público de Trabalhador Braçal, para o nível C-09, do
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito
retroativo a 01/08/2014, conforme Requerimento nº
022124/2016. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.160/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 128/128v., do Processo Funcional nº
1551A/81; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.186 - CONCEDER ascensão funcional
à servidora Maria Cecília Moreira, ocupante do Cargo
Público de Cantineira, para o nível C-09, do Quadro
dos Servidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 22/02/2016, conforme Requerimento nº
019730/2016. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.163/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 122/122v., do Processo Funcional nº
1451A/80; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.187 - CONCEDER ascensão funcional
ao servidor José Joaquim Floripes Lima, ocupante do
Cargo Público de Médico, para o nível C-47, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito
retroativo a 26/02/2016, conforme Requerimento nº
026760/2017. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.162/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 180/180v., do Processo Funcional nº
2465/89; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.188 - CONCEDER ascensão funcional
ao servidor Jair Pereira de Souza, ocupante do Cargo
Público de Auxiliar de Obras, para o nível C-23, do
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a 29/04/2014, conforme Requerimentos
nºs 021309/2016 e 026962/2017. Barbacena, 04 de
dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.182/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 144/144v., do Processo Funcional nº
2393/88; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.189 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor José Ferreira do Nascimento, ocupante
do Cargo Público de Trabalhador Braçal, para o nível
C-09, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais,
com efeito retroativo a 16/12/2006, conforme Requerimento nº 022024/2016. Barbacena, 04 de dezembro
de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.221/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 209/209v., do Processo Funcional nº
3207/94; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.190 - CONCEDER ascensão funcional
o servidor Luciomar Araújo de Jesus Silva, ocupante
do Cargo Público de Trabalhador Braçal, para o nível
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C-09, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais,
com efeito retroativo a 01/08/2014, conforme Requerimento nº 024832/2017. Barbacena, 04 de dezembro
de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.142/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 108/108v., do Processo Funcional nº
2270/88; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.191 - CONCEDER ascensão funcional ao servidor Fernando Campos, ocupante do Cargo
Público de Zelador, para o nível C-11, do Quadro dos
Servidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a
01/07/2015, conforme Requerimento nº 027417/2017.
Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 96, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Parecer nº 1.141/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 343/343v., do Processo Funcional nº
2718/92; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.192 - CONCEDER promoção funcional à servidora Gabriela de Souza, ocupante do Cargo
Público de Professora, para o nível P-4-B, do Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo a
07/02/2016, conforme Requerimento nº 024708/2017.
Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 96, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Parecer nº 1.135/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 331/331v., do Processo Funcional nº
3221/94; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.193 - CONCEDER promoção funcional à servidora Kátia de Souza Oliveira Andrew Estevam, ocupante do Cargo Público de Professora, para o
nível P-4-B, do Quadro do Magistério Municipal, com
efeito retroativo a 07/02/2016, conforme Requerimento nº 024303/2017. Barbacena, 04 de dezembro de
2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município de
Barbacena, em conformidade com o disposto no art.
33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Parecer nº
1.158/2017, às fls. 69/69v., exarado pela Consultoria
Geral do Município; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.194 - CONCEDER progressão funcional à servidora Silvania Roman Teixeira, ocupante do
Cargo Público de Técnico em Educação, para o nível
T-3-A, do Quadro do Magistério Municipal, com efeito
retroativo a 05.07.2017, conforme Requerimento nº
028274/2017. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Parecer nº 1.214/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 290/290v., do Processo Funcional nº
5897/2001; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.195 - CONCEDER progressão funcional à servidora Bianca Dilaila Prenazzi, ocupante
do Cargo Público de Professora, para o nível P-3-A,
do Quadro do Magistério Municipal, com efeito retroativo a 05.07.2017, conforme Requerimento nº
026393/2017. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
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lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Parecer nº 1.132/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 191/191v., do Processo Funcional nº
5002/99; RESOLVE:

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 nos artigos 157 e 161, ambos da Lei Municipal nº 3.245, e na
forma do art. 26, II, da Constituição do Município de
Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 19.196 - CONCEDER progressão funcional à servidora Maria das Graças Silva Santos, ocupante do Cargo Público de Professora, para o nível
P-3-A, do Quadro do Magistério Municipal, com efeito
retroativo a 05.07.2017, conforme Requerimento nº
026184/2017. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.

PORTARIA Nº 19.214 - 1 – DETERMINAR, em atendimento ao Ofício nº 044/2017-CGEM-GC, a instauração
de Sindicância Investigativa para apurar eventuais
responsabilidades dos agentes públicos envolvidos em
possíveis ilegalidades no pagamento apontado como
irregular de despesas com a aquisição de gás medicinal. 2 – DETERMINAR que a Comissão Permanente
de Investigação Preliminar instituída pela Portaria nº
18.661, de 04.04.2017, conduza o Processo, devendo concluir seus trabalho as no prazo de 60 (noventa) dias contados da data de publicação do extrato
desta Portaria. 3 – DELIBERAR que os membros da
Comissão podem reportar-se diretamente aos órgãos
da Administração Pública em diligências necessárias
à instrução processual. 4 – DISPOR que a presente
Portaria entre em vigor na data de sua publicação.
Barbacena, 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 33, da Lei nº 3.330/1996, e considerando o Parecer nº 1.149/2017, exarado pela Consultoria Geral
do Município, às fls. 91/91v., do Processo Funcional nº
6410/2002; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.197 - CONCEDER progressão funcional à servidora Maria Aparecida Nascimento Ferreira
Viol, ocupante do Cargo Público de Técnico em Educação, para o nível T-3-A, do Quadro do Magistério
Municipal, com efeito retroativo a 05.07.2017, conforme Requerimento nº 026533/2017. Barbacena, 04 de
dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no exercício de suas atribuições legais e da competência que
lhe outorga o art. 93, da Constituição do Município
de Barbacena, em conformidade com o disposto no
art. 30, da Lei nº 3.245/1995, e considerando o Parecer nº 1.183/2017, exarado pela Consultoria Geral do
Município, às fls. 175/175v., do Processo Funcional nº
2207/87; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.200 - CONCEDER ascensão funcional
à servidora Maria Aparecida Mendes Alves, ocupante
do Cargo Público de Servente, para o nível C-09, do
Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito
retroativo a 05/08/2007, conforme Requerimento nº
026195/2017. Barbacena, 04 de dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.203 - CANCELAR a licença sem vencimentos para tratar de interesse particular concedida
à servidora Iula Ivana Moraes, ocupante do Cargo Público de Professora, nível P-1, do Quadro do Magistério Municipal de Barbacena, em conformidade com
o Requerimento nº 029011, com efeito retroativo a
06.12.2017. Barbacena, 14 de dezembro de 2017.
PORTARIA Nº 19.204 - CANCELAR a licença sem vencimentos para tratar de interesse particular concedida
à servidora Shirley do Livramento Campos, ocupante
do Cargo Público de Técnico em Educação, área Orientação, do Quadro do Magistério Municipal de Barbacena, em conformidade com o Requerimento nº 029018,
com efeito retroativo a 05.12.2017. Barbacena, 14 de
dezembro de 2017.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso
das atribuições de seu cargo, em conformidade com
as leis em vigor, na forma do art. 26, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.206 - EXONERAR, a pedido, a servidora Erika de Fátima Belisário Roque, do cargo
efetivo de Atendente Administrativo, do Quadro dos
Servidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a
13/12/2017, conforme Requerimento nº 029109/2017.
Barbacena, 15 de dezembro de 2017.
PORTARIA Nº 19.212 - EXONERAR, a pedido, a servidora Paula de Oliveira Purgato, para exercer o cargo efetivo de Assistente Social, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais, com efeito retroativo a
15/12/2017, conforme Requerimento nº 029182/2017.
Barbacena, 20 de dezembro de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no
uso das atribuições de seu cargo, em conformidade
com a Constituição do Município de Barbacena, a Lei
Delegada Municipal nº 32/2013, a Lei Municipal nº
4.670/2015 e com o Decreto nº 8.075, de 14.12.2016;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 19.215 - EXONERAR Roberto Geraldo
Calazans, do Cargo de Provimento em Comissão de
Coordenador de Apoio da Assessoria Especial de Relações Institucionais, na Chefia de Gabinete do Prefeito,
com efeito retroativo a 01.12.2017. Barbacena, 20 de
dezembro de 2017.
Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO,DESPORTO E
CULTURA - SEDEC
Secretário: Luiz Carlos Rocha de Paula

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução nº 19/2017
O Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, no uso de suas atribuições, tendo em vista
os dispositivos legais e as normas regulamentares em
vigor, e:
CONSIDERANDO a Portaria MEC nº 1.144/2016, que
Institui o Programa Novo Mais Educação visando melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática no ensino fundamental e a Resolução FNDE
nº 005/2016, que Destina recursos financeiros, nos
moldes operacionais e regulamentares do Programa
Dinheiro Direto na Escola - PDDE, a escolas públicas
municipais, estaduais e do Distrito Federal, a fim de
contribuir para que estas realizem atividades complementares de acompanhamento pedagógico, em conformidade com o Programa Novo Mais Educação.
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº. 4.238, de 28 de
Janeiro de 2009, que altera dispositivos da Lei Municipal 3.245/95 – estatuto dos servidores, a qual estabelece no Artigo 244, Inciso VI, parágrafo Único, a
contratação de pessoal, em atendimento à necessidade temporária, na hipótese de excepcional interesse
público, através dos órgãos da administração direta e
autarquia do Município, em consonância com o que
determina o inciso IX, do Artigo 37, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988, o Art. 22,
Inciso III da Constituição do Estado de Minas Gerais,
a Lei Orgânica do Município de Barbacena Art. 168
e 169.
CONSIDERANDO que o § 1º, do art. 1º, do Decreto
nº 7083/2010, nomeia a educação básica em tempo
integral como sendo a jornada escolar com duração
igual ou superior a 07 (sete) horas diárias, durante
todo o período letivo, compreendendo o tempo total
em que o aluno permanece em atividades escolares
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nos espaços educacionais;
CONSIDERANDO que a Ampliação da Jornada Escolar está presente na legislação educacional brasileira
e pode ser apreendida na Constituição Federal, nos
artigos 205, 206 e 227; no Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei nº 9089/1990); na Lei de Diretrizes
e Bases (Lei nº9394/1996), nos artigos 34 e 87; no
Plano Nacional de Educação (Lei nº 13.005/14) e no
Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Básico e de Valorização do Magistério (Lei nº
11.494/2007);
CONSIDERANDO a necessidade de contribuir para a
formação escolar de crianças, adolescentes e jovens
através de extensão curricular e da permanência dos
alunos por mais 3h, na escola;
CONSIDERANDO que o profissional responsável pelo
acompanhamento pedagógico e administrativo das
ações do Programa Novo Mais Educação nas Escolas é
de relevante interesse público;
CONSIDERANDO que a Ampliação da Jornada Escolar
é uma estratégia que promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais
da educação e de outras áreas, as famílias e diferentes
atores sociais, sob a coordenação da escola, dos professores e articuladores;
CONSIDERANDO a necessidade de formalização dos
procedimentos legais para publicação desta, estabelece-se a seguir os critérios a serem adotados para a
efetivação do Programa Novo Mais Educação e assim:
RESOLVE:
I – Para disciplinar o Processo de Seleção Simplificada
para contratação de Profissionais na área: Monitor do
Programa Novo Mais Educação.
1. DAS INSCRIÇÕES
1.1. De: 15 / 01 / 2018 à 19 / 01 / 2018.
1.2. Horário: Das 13h às 17h 30min.
1.3. Local: Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura, - SEDEC, localizada à Rua Monsenhor
Silvestre de Castro, 275 Bairro dos funcionários.
1.4. Custo: a inscrição é gratuita.
1.5. Documentos (cópias, mediante apresentação dos
originais):
1.5.1. Requerimento Padrão de Inscrição preenchido,
conforme modelo constante no Anexo I, desta Resolução;
1.5.2. Currículo, conforme modelo constante no Anexo
II deste edital;
1.5.3. RG – Registro Geral de Identidade;
1.5.4. CPF/MF – Cadastro Nacional de Pessoa Física do
Ministério da Fazenda;
1.5.5. Comprovante de residência;
1.5.6. Comprovante de quitação com o serviço militar
obrigatório, se do sexo masculino;
1.5.7. Título de Eleitor, acompanhado do comprovante
de votação ou justificativa no último pleito;
1.5.8. Diploma ou Certificado dos cursos exigidos
como requisitos no Anexo III deste edital;
1.5.9. Declaração de atuação no Programa Novo Mais
Educação.
1.5.10. Declaração de participação no Curso do PNAIC
– Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa /
Programa Novo Mais Educação, a partir de 2017.
1.5.11. São considerados documentos de identidade
para os fins do item 1.5.3: carteira expedida pelos
institutos oficiais de identificação, pelas Secretarias de
Segurança Pública e de Defesa Social, pelo Corpo de
Bombeiros Militar e Polícias Militares, pelos Ministérios
Militares, ou pelos órgãos fiscalizadores de exercício
profissional (ordens, conselhos, etc.); passaporte; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas
pelo Ministério Público ou por Órgão Público que, por
força de Lei Federal, valham como identidade; carteira
de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente
modelo com foto), que estejam no prazo de validade,
quando for o caso;
1.6 . As informações prestadas no Requerimento Padrão de Inscrição ( item 1.5.1 ) são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo a Coordenação
executora o direito de desclassificar aquele que preenchê-lo de forma incorreta e/ou fornecer dados comprovadamente inverídicos, sem prejuízo das sanções
administrativas, civis e penais aplicáveis.
1.7. É vedada a entrega de documentos fora do prazo
de inscrição.
1.8. Não serão aceitas inscrições via fax, correio eletrônico e/ou via postal.
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1.9. Será permitida a inscrição por procuração específica, pública ou particular, neste último caso com
firma reconhecida em cartório, mediante entrega do
respectivo mandato, acompanhado do requerimento e
dos documentos acima exigidos, bem como da cópia
e apresentação do documento original da identidade
do(a) procurador(a). Para cada candidato(a) deverá
ser apresentada uma procuração que ficará retida.
1.10. O(a) candidato(a) que efetuar mais de uma inscrição, terá considerada válida apenas a última, ficando as anteriores automaticamente canceladas.
1.11. Requisitos:
1.12.1. Ser brasileiro (a) nato (a) ou naturalizado (a);
1.12.2. Possuir, na data da inscrição, a escolaridade e
requisitos básicos exigidos para o exercício da função;
1.12.3. Possuir, na data da inscrição, a idade mínima
de 18 anos completos;
1.12.4. Não possuir contrato rescindido com a Administração Pública Municipal através de processo administrativo disciplinar;
1.12.5. Declarar conhecer as exigências previstas neste Edital e, estar de acordo com elas.
1.12.6. Estar quite com as obrigações eleitorais;
1.12.7. Estar quite com o órgão de classe da profissão
respectiva, no caso da função pleiteada ser regulamentada por lei.
1.13. A inscrição do(a) candidato(a) que apresentar
documentação falsa ou incompleta será cancelada, a
qualquer tempo, pela Coordenação de avaliação responsável pela seleção Pública Simplificada.
1.14. Concluída a inscrição, o(a) candidato(a) receberá o respectivo comprovante.
1.15. A inscrição do(a) candidato(a) implicará na aceitação das normas do presente processo de seleção,
contidas neste edital e em outros instrumentos normativos e comunicados que vierem a surgir;
1.16. As despesas decorrentes de eventuais deslocamentos, hospedagens e alimentação correrão às expensas dos(as) candidatos(as).
2. DOS REQUISITOS BÁSICOS DE FORMAÇÃO E DA
AVALIAÇÃO
2.1. Os requisitos básicos de formação necessários à
classificação/aprovação dos candidatos encontram se discriminados no Anexo III deste Edital.
2.2. O Processo Seletivo Simplificado para Monitores
do Programa Novo Mais Educação, consistirá na análise do Curriculum Vitae devidamente comprovado;
2.3. A avaliação dos requisitos básicos será realizada
pela Coordenação responsável pelo Programa Novo
Mais Educação da Secretaria Municipal de Educação,
Desporto e Cultura - SEDEC;
3. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO
3.1. O Processo de Seleção será realizado em uma
única etapa de caráter eliminatório e classificatório, a
saber, Avaliação Curricular e Documental.
3.1.1.A Avaliação Curricular e Documental terá valor
máximo de 100 (cem) pontos, observada a seguinte
tabela:
Nível 1

Curso de Mestrado ou Doutorado,
na área, com certificação emitida
por Instituições de Ensino Superior
reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação.

30 PONTOS

Nível 2

Curso de Especialização, na área,
com carga horária mínima de 360
(trezentos e sessenta) horas –
aula, com certificação emitida por
Instituições de Ensino Superior
reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação

20 PONTOS

Nível 3

Curso Superior de Pedagogia ou
Normal Superior concluído, com
comprovação emitida por Instituições de Ensino Superior reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da
Educação.

15 PONTOS

Nível 4

Curso Normal Médio - Magistério
ou Ensino Médio.

10 PONTOS

Nível 5

Experiência no Programa Novo
Mais Educação de no mínimo 08
meses.

10 PONTOS

Nível 6

Participação na Capacitação do
PNAIC – Programa Nacional de
Alfabetização na Idade Certa /
Programa Novo Mais Educação
2017/2018.

10 PONTOS

Nível 7

Cursos de aperfeiçoamento profissional na área de Alfabetização e
Letramento com carga horária mínima de 120 (vinte) horas.

05 PONTOS

3.1.2. O candidato que apresentar mais de um título,
no mesmo nível, dentro dos critérios constantes do
item 3.1 será pontuado apenas uma única vez.
3.1.3. A pontuação atribuída para os níveis 03 e 04
do item 3.1 não será cumulativa, sendo considerada
a mais alta;
3.2. A pontuação mínima é de 25 (vinte e cinco) pontos. Caso o candidato não atinja essa pontuação será
automaticamente eliminado da seleção.
3.3. Somente será pontuada a experiência profissional e os cursos que tiverem correlação com a área e
a função para a qual o(a) candidato(a) se inscreveu;
3.4. A experiência profissional deverá ser comprovada
mediante:
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
b) Certidão/Declaração de tempo de serviço público
ou privado, emitida pela unidade de recursos humanos
da instituição em que trabalha ou trabalhou, na qual
constem expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas;
c) No caso de experiência profissional como autônomo, mediante Cópia de Contrato(s) ou Recibo(s) de
Pagamento de Autônomo (RPA), Nota(s) Fiscal(is) de
Serviço(s) ou Declaração de Imposto de Renda, devendo constar expressamente as atividades desenvolvidas;
d) No caso de experiência profissional no exterior, mediante certidão da instituição para a qual trabalhou,
acompanhada de tradução para a língua portuguesa,
feita por tradutor juramentado, na qual constem expressamente o cargo/função desempenhado e as atividades desenvolvidas;
3.5. A fração de tempo de experiência profissional superior a 15 (quinze) dias será computada como 01
(um) mês;
3.6. Na hipótese de não existir a unidade de recursos
humanos de que trata a letra “b” do subitem 3.4, a
Certidão/Declaração deverá ser emitida pela autoridade responsável pelo fornecimento do documento, que
declarará a referida inexistência;
3.7. A(s) Certidão(ões)/Declaração(ões) de que tratam
as letras “b” do subitem 3.4 deverá(ao) ser emitida(s)
em papel timbrado da instituição com a(s) assinatura(s) e carimbos da(s) autoridade(s) responsável(is)
pela sua emissão;
3.8. Períodos de estágio serão considerados para fins
de comprovação de experiência profissional;
3.9. A ausência de comprovação documental importará na não pontuação da informação prestada pelo(a)
candidato(a) quanto à experiência profissional.
3.10. A nota final dos(as) candidatos(as) no processo
seletivo será obtida através do somatório simples dos
pontos considerados nos itens de avaliação da tabela
constante do subitem 3.2.
3.11. Os(as) candidatos(as) serão ordenados(as) nas
vagas, de acordo com o valor decrescente das notas
obtidas no processo seletivo.
3.12. Na contagem geral de pontos, não serão computados os pontos que ultrapassarem o limite estabelecido neste edital.
4. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
4.1. Em caso de empate entre os candidatos aprovados/classificados no Processo Seletivo Simplificado
serão obedecidos os critérios de desempate, na ordem
apresentada a seguir:
a) Doutorado, com certificação emitida por instituições
de Ensino Superior reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação;
b) Mestrado, com certificação emitida por instituições
de Ensino Superior reconhecidas/autorizadas
pelo Ministério da Educação;
c) Curso de Especialização, com certificação emitida
por instituições de Ensino Superior reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação;
d) Curso Superior na área específica ou de Licenciatura concluído;
e) Ter maior tempo de experiência profissional na área
específica;
f) Ter atuado em Escola da Rede Municipal de Barbacena;
g) Estar participando da Capacitação do PNAIC /
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PNME, 2017/2018;
H) Possuir idade cronológica maior.
4.2. Fica assegurado, aos(às) candidatos(as) que tiverem idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, nos
termos do artigo 27, da Lei Federal nº 10.741/2003
(Estatuto do Idoso), a idade mais avançada como primeiro critério para desempate, sucedido dos outros
previstos nas alíneas anteriores.
4.3. Ocorrendo, ainda, o empate em idade , em função
da data de nascimento, serão analisadas as Certidões
de Nascimento dos(as) candidatos(as), para constar o
desempate em hora(s), minuto(s) e segundo(s).
5 - DAS VAGAS
5.1. As vagas a serem preenchidas pelos classificados
no Processo de Seleção Simplificada para Monitores
do Programa Novo Mais Educação serão preenchidas
para o período de execução do PNME..
5.2. Para os candidatos aprovados e não classificados
dentro das vagas será criado um cadastro reserva
correspondente ao total de vagas disponibilizadas no
edital.
5.3. Do total de vagas disponíveis, será assegurado
o percentual de 3% (três por cento) às pessoas com
deficiência, desde que o número de vagas permita a
aplicação desse percentual, e que sua deficiência seja
compatível com as atribuições do cargo pretendido,
observadas as regras estabelecidas pela Lei Federal
nº. 7.853/89, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 3.298/99, de 20 de dezembro de 1999, cujo art. 4º foi alterado pelo Decreto
Federal nº. 5.296, de dezembro de 2004.
5.4. As pessoas com deficiência que pretendam fazer
uso das prerrogativas que lhe são facultadas no inciso
VIII do Art. 37 da Constituição Federal e no Art. 37 do
Decreto Federal n° 3.298/99 é assegurado o direito de
inscrição para os cargos em Processo Seletivo Simplificado, cujas atribuições estejam compatíveis com a
deficiência de que são portadoras.
5.5. As vagas reservadas às pessoas com deficiência
não preenchidas por candidatos em tais condições serão revertidas aos demais candidatos habilitados na
ampla concorrência, observada a ordem classificatória.
6. DO CRONOGRAMA
6.1. O Cronograma do Processo de Seleção Simplificada obedecerá ao calendário a seguir:
6.1.1. Inscrições: de 15/ 01 / 2018 à 19/ 01 /2018 ;
6.1.2. Análise do Currículo Vitae e documentação
comprobatória: 22/ 01 / 2018 a 25 / 01 / 2018;
6.1.3. Resultado: 26 / 01 / 2018 a ser divulgado no
site da Prefeitura Municipal de Barbacena (http://
www.barbacena.mg.gov.br) e afixado na sede da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura SEDEC, situada à Rua Monsenhor Silvestre de Castro,
275, Bairro Santa Cecília.
6.1.4. Prazo recursal: 29 / 01 / 2018 e 30 / 01 / 2018;
6.1.5. Resultado final: 02 / 02 / 2018 , a ser divulgado
no site da Prefeitura Municipal de Barbacena.
7. DA ASSINATURA DOS CONTRATOS
7.1. Os candidatos classificados dentro das vagas do
edital deverão comparecer ao Setor de Unidades Escolares da Secretaria Municipal de Educação, Desporto
e Cultura - SEDEC, situada à Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários, no horário de
13h às 17h, no período estabelecido pela SEDUC, e
publicado no Site Oficial da Prefeitura Municipal de
Barbacena.
7.2. A ausência ou o não cumprimento do disposto no
item anterior importará em eliminação do(a)
DO PRAZO DE VALIDADE
8.1. A contratação se dará por um período de 08 (oito)
meses, podendo ser prorrogado , à critério da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura– SEDEC.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1.Nenhum(a) candidato(a) poderá alegar o desconhecimento desta Resolução ou de qualquer outra
norma e comunicação posterior, regularmente divulgados, relativos ao certame, ou utilizar - se de artifícios que venham a prejudicar o processo de Seleção
Simplificada.
9.2.A convocação dos classificados será realizada através de e - mail e/ou contato telefônico.
9.3.Os candidatos que desejarem poderão interpor recurso no prazo de 02 (dois dias) após a divulgação do

(Pedagogia ou
Licenciatura)

Escolar o Plano de Atividades
inserindo-o no Projeto Político
Pedagógico da escola;
3. Colaborar com o Conselho da
Caixa Escolar na compra dos
materiais pedagógicos e na
administração dos recursos
financeiros do programa;
4. Promover a articulação da
escola com a comunidade e das
atividades do programa no
interior do currículo escolar;
5. Organizar
a
equipe
de
monitores
(inclusive
o
cadastramento, termo de adesão
e
orientações
sobre
o
funcionamento do programa);
6. Elaborar o Planejamento da
execução do Programa da
forma
mais
participativa
possível (contando com pais de
alunos, lideranças comunitárias,
professores,
mediadores
e
facilitadores, etc.);
7. Organizar recursos materiais,
infraestruturais e humanos,
envolvendo
todo
corpo
funcional da escola;
8. Organizar as turmas de alunos e
a dinâmica das atividades;
9. Elaborar
avaliação
para
diagnosticar a dinâmica do
Programa;
10. Substituir o monitor, na falta
deste,
atuando
no
acompanhamento pedagógico
como orientador de estudos e
leitura;
11. Acompanhar e or ientar os
alunos durante as refeições;
12. Manter o Sistema do CAED
sempre atualizado.
13. Participar de todas as reuniões
convocadas pela Coordenação
do PNME, na SEDEC.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017
resultado, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital.
9.4.Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do PNME, em conjunto
com o Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura.
9.5.A aprovação e a classificação final geram para o(a) candidato(a) apenas a expectativa de direito à contratação, reservando-se a Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC o direito de proceder às contratações no número
permitido pela sua disponibilidade financeira.
9.6.O(a) candidato(a) classificado(a) deverá manter atualizado seus dados para
contato (endereço, telefone, e - mail, etc.) junto à Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura– SEDEC, sendo de sua inteira responsabilidade os prejuízos
decorrentes da não atualização.
9.7.A qualquer tempo, poder-se-á anular a classificação ou a contratação temporária do(a) candidato(a), desde que verificada falsidade em qualquer declaração e/ou
qualquer irregularidade nos documentos apresentados.
Anexo I – Requerimento de Inscrição

NOME COMPLETO:
DATA DE NASCIMENTO: ____/____/____

SEXO:

TEL (

)

ENDEREÇO:
BAIRRO:

CIDADE:

UF:

ESTADO CIVIL:
Anexo IV – Formulário para recurso.

PAI
FILIAÇÃO:

À Coordenação de Avaliação da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura –
SEDEC responsável pela seleção simplificada de que trata a Resolução nº ______/2018.

MÃE

E-MAIL
RG:

CPF:

Nome do(a) candidato(a):

INSCRIÇÃO PARA O CARGO DE:

___________________________________________________________________________
Cargo:

Barbacena, ______ de _____________ de __________

__________________________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comprovante de inscrição

Justificativa do candidato – Razões para solicitação de recurso:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________
Data: _____/_____/_____

Nº______________

NOME: ___________________________________________RG: ____________________
DATA: _____/_____/_____

Visto do servidor da SEDEC____________________

Anexo II – Modelo de Currículo
Dados Pessoais

__________________________________
Assinatura

Nome completo:
Data de Nascimento:
Sexo:
Endereço:
Telefone:
Estado Civil:
E-mail:
Filiação:
Documentos CPF:
Formação/Titulação:
Cursos Extracurriculares:
Experiência Profissional:

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Revogam-se as disposições em contrário.
Barbacena, 20 de dezembro de 2017.

RG:
Luiz Carlos Rocha de Paula
Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura

Anexo III – Quadro de vagas para a seleção simplificada.
Nº Cargo

Requisitos

1

Curso Normal 4
Médio Magistério ou
Superior
na área de
Educação
(Pedagogia ou
Licenciatura)

MONITOR DO
PROGRAMA
NOVO MAIS
EDUCAÇÃO

Vagas

Carga
Horária
Ampla Pesconcor- soas
rênica com
deficiêcia.
1

40h

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

Atribuições

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
1. Coordenar a realização das
atividades,
dando
suporte
pedagógico aos monitores e
promovendo o diálogo destes
com os professores;
2. Elaborar, junto com o Conselho
Escolar o Plano de Atividades
inserindo-o no Projeto Político
Pedagógico da escola;
3. Colaborar com o Conselho da
Caixa Escolar na compra dos
materiais pedagógicos e na
administração dos recursos
financeiros do programa;
4. Promover a articulação da
escola com a comunidade e das
atividades do programa no
interior do currículo escolar;
5. Organizar
a
equipe
de
monitores
(inclusive
o
cadastramento, termo de adesão
e
orientações
sobre
o
funcionamento do programa);
6. Elaborar o Planejamento da
execução do Programa da
forma
mais
participativa
possível (contando com pais de
alunos, lideranças comunitárias,

Secretária: Cacilda de Araújo Silva

EDITAIS DE NOTIFICAÇÕES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO
N.º 010/2017
A Autoridade de Trânsito do Município de Barbacena, com fulcro no artigo 281 e 282
do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 619/2016 do Conselho Nacional de
Trânsito - CONTRAN, considerando que a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, devolveu as Notificações de Autuação por Infração de Trânsito por não
ter localizado os proprietários dos veículos, ou porque não comprovou a entrega das
Notificações de Autuação por Infração de Trânsito aos destinatários, proprietários
dos veículos abaixo relacionados, notifica-os das respectivas Autuações por Infrações de Trânsito cometidas, concedendo-lhes, caso queiram, o prazo de quinze dias
contados desta publicação, para interporem Defesa junto à Autoridade Municipal de
Trânsito de Barbacena.
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Ordem

Nro. AIT

Placa

Marca/Modelo

Data

Hora

Infração

1

E100068541

NZA0010

I/VOLVO XC60 3.0T RDESI

11/11/2017

12:25:27

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

2

E100068684

OWZ4139

CHEVROLET/ONIX
1.0MT LS

12/11/2017

08:03:03

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

3

AG02101868

HLO3831

FIAT/UNO MILLE WAY
ECON

18/11/2017

18:29:37

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- ponto ou vaga de táxi

BARBACENA,
QUINTA-FEIRA,
21 DE DEZEMBRO DE 2017
Data
Hora
Infração

Ordem

Nro. AIT

Placa

Marca/Modelo

1

E100068541

NZA0010

I/VOLVO XC60 3.0T RDESI

11/11/2017

12:25:27

2

E100068684

OWZ4139

CHEVROLET/ONIX
1.0MT LS

12/11/2017

3

AG02101868

HLO3831

FIAT/UNO MILLE WAY
ECON

18/11/2017

4

AG02102214

LBG1527

VW/GOL 1000

11/11/2017

5

AG02102217

GKS4154

VW/GOL 1.0

14/11/2017

6

E100069663

HNN9949

FORD/KA FLEX

17/11/2017

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

55

E100069135

HLF5918

08:03:03

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

56

E100068211

18:29:37

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- ponto ou vaga de táxi

57

E100069400

12:26:26

Dirigir veículo segurando telefone celular

58

16:09:58

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

14:00:37

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

VW/GOL 1.0 GIV

15/11/2017

05:27:19

CHW0029

VW/GOL I

08/11/2017

13:32:09

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

PXQ8014

CHEV/SPIN 1.8L AT ACT

16/11/2017

12:00:21

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

E100068618

HBJ1008

I/FORD FOCUS 2.0L HA

11/11/2017

20:29:51

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

59

E100069070

GWR9791

FIAT/UNO MILLE SMART

14/11/2017

12:53:13

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

60

E100069641

HCQ7393

FIAT/IDEA ELX FLEX

17/11/2017

21:18:36

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%
Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em mais de 50%

7

AG02101752

GRG8211

GM/CHEVETTE SL

13/11/2017

19:21:44

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

61

AG02101910

KPK1637

15:23:51

E100068904

GQI9740

GM/CORSA WIND

12/11/2017

16:53:42

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

FORD/FIESTA
SEDAN1.6FLEX

17/11/2017

8

62

AG02101911

HMB7297

17:33:15

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular

E100068728

HLD4185

JTA/SUZUKI EN125 YES

12/11/2017

09:21:31

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

I/FORD FOCUS 1.6 FLEX
HA

17/11/2017

9

63

AG02096041

HJA0925

FORD/FIESTA FLEX

21/11/2017

14:17:37

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga
Deixar o passageiro de usar o cinto segurança

10

E100068959

HLD3349

I/NISSAN MARCH 16S
FLEX

11/11/2017

13:05:05

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em mais de 20% até 50%

64

AG02102207

KNG7173

FIAT/SIENA 6 MARCHAS

09/11/2017

16:13:20

11

AG02102109

HHZ1733

FORD/KA FLEX

09/11/2017

10:19:39

Deixar o condutor de usar o cinto segurança

65

AG02102129

GTH8770

FIAT/UNO ELECTRONIC

18/11/2017

14:10:48

12

AG02102220

HKE9955

HONDA/FIT LX FLEX

17/11/2017

11:00:38

Estacionar no passeio

Estacionar em guia de calçada rebaixada
destinada à entrada/saída de veículos

66

E100068960

GSD4383

GM/CORSA SUPER

12/11/2017

08:10:35

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em mais de 20% até 50%

67

AG02102113

GTI0108

RENAULT/CLIO RN 1.0
16V

09/11/2017

15:02:22

Deixar o condutor de usar o cinto segurança

13

AG02101908

NPO9942

I/FORD FUSION

17/11/2017

13:44:25

Estacionar local/horário de estacionamento e
parada proibidos pela sinalização

14

E100069685

HAW0479

YAMAHA/XTZ 125E

17/11/2017

18:03:06

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

15

AG02101909

PUX5606

I/FIAT SIENA EL 1.0
FLEX

17/11/2017

07:13:49

Deixar o condutor de usar o cinto segurança

68

E100068222

KEI1066

GM/CELTA

08/11/2017

13:06:24

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

69

AG02100728

NXY5850

FIAT/UNO VIVACE 1.0

10/11/2017

18:34:18

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular

HHC9789

JTA/SUZUKI AN125

09/11/2017

09:43:45

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- estacionamento rotativo
Deixar o condutor de usar o cinto segurança

16

E100069377

GWU2670

HONDA/CG 125 TITAN
ES

14/11/2017

11:31:56

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

70

AG02096026

17

E100068827

GSM5278

VW/GOL MI

12/11/2017

15:09:02

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

71

AG02102128

DMP3337

14:03:28

AG02096038

PVO1429

FIAT/UNO WAY 1.0

16/11/2017

14:14:25

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

CITROEN/XSARA
PICASSO GX

18/11/2017

18

72

AG02101753

OQH7974

FORD/FIESTA HA 1.5L S

13/11/2017

20:09:12

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

73

AG02100738

HLJ5077

VW/FOX 1.0

16/11/2017

11:02:24

Deixar o condutor de usar o cinto segurança

19

AG02098476

HHM8465

VW/GOL 1.0

11/11/2017

13:05:56

Dirigir veículo segurando telefone celular

20

AG02098478

HJK2946

FORD/KA FLEX

14/11/2017

16:51:45

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

74

E100068101

HBJ1819

VW/GOL 1.0

08/11/2017

06:56:25

21

AG02101740

HCI6582

GM/MONTANA
CONQUEST

10/11/2017

11:19:25

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

75

AG02101882

DRM4906

VW/FOX 1.0

21/11/2017

16:05:36

Estacionar no ponto de embarque/desembarque
de passageiros transporte coletivo

E100069157

PVQ4350

FIAT/UNO WAY 1.4

15/11/2017

15:06:35

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

22

E100068288

EPU6525

HYUNDAI/HR HDB

09/11/2017

20:19:04

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

76

23

E100068970

EPU6525

HYUNDAI/HR HDB

14/11/2017

23:15:17

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em mais de 20% até 50%

77

E100069014

HLO2726

VW/POLO SEDAN 1.6

14/11/2017

08:25:57

24

AG02100740

NYF0766

FORD/KA FLEX

16/11/2017

15:18:50

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

78

AG02101877

ENY3165

FORD/F350 G

21/11/2017

09:35:49

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

79

AG02101904

JEU9224

VW/GOL CL 1.8 MI

17/11/2017

14:12:18

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização
Deixar o passageiro de usar o cinto segurança

25

AG02099274

HBZ9956

HONDA/CG150 FAN
ESDI

16/11/2017

10:27:37

26

AG02096031

HMI3243

VW/SAVEIRO 1.6 CE
TROOP.

10/11/2017

09:12:36

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

80

AG02096030

KNE2941

08:38:39

AG02101450

GKS9374

GM/ZAFIRA COMFORT

10/11/2017

14:12:24

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

I/M.BENZ 312D
SPRINTER M

10/11/2017

27

81

AG02102110

GTZ1773

VW/SAVEIRO CL 1.8

09/11/2017

10:24:47

Estacionar no passeio

HLT9061

VW/SAVEIRO 1.6 CS

10/11/2017

10:36:32

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

28

E100069696

HKJ6888

FIAT/STILO SPORTING
DUAL

17/11/2017

18:59:51

Avançar o sinal vermelho do semáforo fiscalização eletrônica

82

E100068497

29

AG02102216

PZX2681

VW/NOVA SAVEIRO RB
MBVS

14/11/2017

11:36:04

Dirigir veículo manuseando telefone celular

83

AG02102209

PZI9664

VW/FOX PEPPER MFV

09/11/2017

16:46:50

Estacionar em local/horário proibido
especificamente pela sinalização

30

AG02096034

GYI6744

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

10/11/2017

15:08:16

Deixar o condutor de usar o cinto segurança

84

AG02101862

JHZ1865

FIAT/FIORINO FLEX

14/11/2017

13:30:33

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

31

AG02101763

HKE7326

VW/VOYAGE 1.0

16/11/2017

19:01:30

Estacionar nas esquinas e a menos de 5m do
alinhamento da via transversal

85

AG02101755

HLD4156

YAMAHA/FACTOR
YBR125 K

13/11/2017

22:30:31

Transpor bloqueio viário com ou sem sinalização
ou dispositivos auxiliares

32

AG02099275

OWU1252

I/FORD FUSION AWD
GTDI

16/11/2017

15:36:05

Dirigir veículo manuseando telefone celular

86

AG02102125

HKE7612

FIAT/UNO MILLE WAY
ECON

18/11/2017

12:58:07

Deixar o condutor de usar o cinto segurança

33

AG02101580

OQP8311

YAMAHA/FAZER YS250

17/11/2017

14:56:05

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

87

AG02102126

HKE7612

FIAT/UNO MILLE WAY
ECON

18/11/2017

12:58:19

Dirigir veículo utilizando-se de telefone celular

34

E100069025

GWJ6863

FIAT/FIORINO IE

14/11/2017

08:29:01

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

88

AG02101864

PYE2064

YAMAHA/YS150 FAZER
SED

14/11/2017

15:48:17

Avançar o sinal vermelho do semáforo

35

E100068332

GYZ2858

VW/PARATI 16V TURBO

10/11/2017

21:16:12

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

36

E100068167

GVU3750

I/FORD RANGER XLT
13F

08/11/2017

10:59:20

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

37

E100068266

GXH2871

VW/GOL 1.0

09/11/2017

13:59:38

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

38

E100068695

HNT8694

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

12/11/2017

08:03:05

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

39

AG02101915

FCT9909

CHEVROLET/MONTANA
LS

20/11/2017

13:54:00

Estacionar nas vagas reserv às pess c/
deficiência, s/ credencial

40

AG02100745

GXT8836

GM/CORSA WIND

16/11/2017

19:34:58

Estacionar nas vagas reserv a idosos, s/
credencial

41

AG02100719

HEF4286

GM/CELTA 2P LIFE

04/11/2017

17:19:20

Estacionar no passeio

42

AG02100068

GKS9082

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

09/11/2017

20:35:34

Estacionar no passeio

43

E100068992

OWH7133

FORD/FIESTA HA 1.6L TI
A

14/11/2017

05:57:14

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

44

E100068365

HNI5995

VW/GOL 1.0

10/11/2017

08:39:31

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

45
46
47

E100068860
E100068189
AG02100739

GRG2557
PXS6126
HDN3299

VW/GOL CLI

12/11/2017

YAMAHA/YBR150
FACTOR ED

08/11/2017

FORD/FIESTA
SEDAN1.6FLEX

16/11/2017

05:32:40
16:40:31
15:09:37

Barbacena, 20 de Dezembro de 2017
Dimas da Silva Teixeira
Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
JULGAMENTO 008/17
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados, que por força de Acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes
autos foram cancelados e seus registros arquivados.

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em mais de 20% até 50%
Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%
Estacionar local/horário de estacionamento e
parada proibidos pela sinalização

AIT

PLACA

DATA DA INFRAÇÃO

PROTOCOLO/DEFESA

E100049907

PYV0880

06/08/2017

945-5 2017

AG02097266

GSM7928

27/06/2017

944-7 2017

AG02097461

OQG6433

19/07/2017

817-4 2017

AG02099423

ORC1141

10/07/2017

844-5 2017

AG02097244

ORC1141

16/06/2017

845-3 2017

AG02096257

HKQ2406

28/06/2017

808-0 2017

AG02095978

PVO8044

24/07/2017

897-9 2017

E100046673

DWE3982

16/07/2017

898-7 2017

AG02097861

HBL3980

23/07/2017

899-5 2017

48

E100068850

HJT7508

I/FORD FUSION

12/11/2017

20:13:09

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

49

E100068926

HEA2280

GM/CELTA 2P LIFE

12/11/2017

17:41:18

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

50

AG02100733

NTC6291

FIAT/PALIO FIRE
ECONOMY

13/11/2017

12:35:47

Estacionar em desacordo com a regulamentação
- vaga de carga/descarga

51

E100068321

HNB7862

FORD/FIESTA FLEX

10/11/2017

18:23:57

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

52

E100068772

HAW0786

YAMAHA/YBR 125E

12/11/2017

12:51:03

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

AG02097871

GUV6014

26/07/2017

838-6 2017

53

E100068563

OLY5619

CHEVROLET/COBALT
1.4 LT

11/11/2017

15:52:26

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

AG02099472

GKS1239

03/08/2017

920-0 2017

54

E100069388

PVQ0487

HONDA/CG 150 TITAN
EX

14/11/2017

12:41:43

Transitar em velocidade superior à máxima
permitida em até 20%

E100045265

PZO2284

09/07/2017

857-1 2017

8

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017
AG02098272

HNV5441

29/06/2017

858-0 2017

AG02099451

GKS4691

14/07/2017

853-9 2017

AG02098866

OMF9150

12/07/2017

864-9 2017

AG02096659

HNL6512

11/07/2017

854-7 2017

AG02096477

HCG1955

01/08/2017

865-7 2017

E100045023

HBL2692

08/07/2017

855-5 2017

AG02099612

HMH5095

17/07/2017

870-8 2017

AG02099112

MWA0270

20/07/2017

887-7 2017

AG02096689

HBJ0483

30/07/2017

871-6 2017

AG02097859

HNZ1553

20/07/2017

888-5 2017

AG02096690

HBJ0483

30/07/2017

872-4 2017

E100047620

KMC6515

22/07/2017

889-3 2017

AG02097475

HIU7177

31/07/2017

922-7 2017

AG02099593

HLY9678

19/07/2017

891-0 2017

AG02100160

NYA5265

27/08/2017

938-8 2017

AG02096469

HMJ6175

24/07/2017

908-2 2017

AG02099453

HKE7524

17/07/2017

848-8 2017

AG02095970

HNT0735

06/07/2017

834-3 2017

AG02097853

OYJ1088

12/07/2017

849-6 2017

AG02096278

GUC6999

06/07/2017

835-1 2017

E100049918

HIJ6332

06/08/2017

896-0 2017

E100046178

FJI3000

15/07/2017

867-3 2017

AG02099412

HMS1972

07/07/2017

827-6 2017

E100046410

FJI3000

16/07/2017

868-1 2017

AG02100207

HLX1818

24/07/2017

912-5 2017

AG02099580

OQE3314

15/07/2017

869-0 2017

E100048390

HKE7933

27/07/2017

915-0 2017

E100045892

HFT5477

14/07/2017

874-0 2017

AG02099739

OWL2639

21/08/2017

936-1 2017

E100046915

KNX8217

18/07/2017

878-3 2017

AG02096688

HBJ0483

30/07/2017

859-8 2017

AG02096479

GRX8282

03/08/2017

924-3 2017

AG02098913

OQR7840

18/07/2017

862-2 2017

AG02099213

PVA0203

29/08/2017

935-3 2017

E100048708

LIK3400

29/07/2017

916-8 2017

AG02096298

GWZ0262

13/07/2017

806-4 2017

E100048807

PUE8843

30/07/2017

917-6 2017

AG02098274

OME7697

29/06/2017

828-4 2017

E100046860

HBS0538

18/07/2017

893-6 2017

AG02097293

KNP3332

10/07/2017

829-2 2017

AG02099312

HBJ0337

10/08/2017

925-1 2017

AG02099542

GKS9531

30/06/2017

830-0 2017

AG02099578

HIJ6280

14/07/2017

873-2 2017

AG02096895

HBL1293

26/05/2017

831-9 2017

AG02096471

GWZ9157

24/07/2017

904-0 2017

AG02096442

OXK7502

09/07/2017

832-7 2017

AG02098871

PUC7409

24/07/2017

905-8 2017

AG02097300

OPC9139

13/07/2017

836-0 2017

E100049335

HOD6648

02/08/2017

932-9 2017

E100048279

OQH7030

25/07/2017

902-3 2017

E100047135

LST0035

19/07/2017

883-4 2017

AG02097401

HNX6072

10/06/2017

810-7 2017

AG02095976

OPC0035

18/07/2017

812-3 2017

AG02098282

PVL2692

02/07/2017

824-1 2017

AG02100116

OXA6090

30/06/2017

825-0 2017

AG02098592

OXA6090

03/07/2017

826-8 2017

AG02099427

HOF1442

10/07/2017

811-5 2017

AG02098299

OQV0677

08/07/2017

839-4 2017

AG02100002

GKS5860

24/08/2017

937-0 2017

Barbacena, 20 de Dezembro de 2017
Dimas da Silva Teixeira
Autoridade Municipal de Trânsito

NOTIFICAÇÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
JULGAMENTO 008/17
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados,
que por força de não acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes
autos foram convertidos em penalidade.
AIT

PLACA

DATA DA INFRAÇÃO

PROTOCOLO/DEFESA

AG02097271

KMF5159

29/06/2017

816-6 2017

AG02100636

HAA6630

30/08/2017

942-0 2017

AG02099408

HAT3629

06/07/2017

833-5 2017

AG02098287

HDG7831

03/07/2017

818-2 2017

AG02096664

GWK1637

13/07/2017

860-6 2017

AG02098860

PYG1410

10/07/2017

837-8 2017

AG02095975

HIJ6302

18/07/2017

880-0 2017

AG02096276

GXT5339

04/07/2017

842-9 2017

AG02100122

PYW4833

06/08/2017

881-8 2017

AG02097844

OQA5418

05/07/2017

843-7 2017

E100048620

EJT1806

29/07/2017

882-6 2017

AG02098853

HEA1989

09/07/2017

846-1 2017

AG02100206

HBJ1198

24/07/2017

918-4 2017

E100046937

GKS7165

18/07/2017

879-1 2017

AG02100205

HBJ1198

24/07/2017

919-2 2017

AG02096258

HKQ2406

28/06/2017

807-2 2017

AG02099310

PYZ0920

09/08/2017

934-5 2017

AG02096663

GSZ7186

13/07/2017

809-9 2017

AG02097878

GLO3286

04/08/2017

892-8 2017

AG02098922

PVJ8553

18/07/2017

856-3 2017

AG02097872

GUV6014

26/07/2017

894-4 2017

AG02099102

HAR8684

13/07/2017

877-5 2017

AG02098923

HBH6091

20/07/2017

895-2 2017

AG02095968

PVK1987

06/07/2017

820-9 2017

AG02097866

GRG7930

25/07/2017

901-5 2017

AG02099101

GKJ5108

13/07/2017

875-9 2017

AG02097487

ORB2459

06/08/2017

927-8 2017

AG02097879

HBJ1045

04/08/2017

931-0 2017

AG02097500

OQH3509

09/08/2017

928-6 2017

AG02099522

OWP8907

25/06/2017

840-2 2017

AG02098947

OXD2286

07/08/2017

929-4 2017

AG02099473

GKS1239

03/08/2017

921-9 2017

AG02095988

GXH2909

05/08/2017

930-2 2017

AG02097836

CER9438

02/07/2017

814-0 2017

AG02099318

OPS4382

19/08/2017

939-6 2017

AG02097830

PUI4513

01/07/2017

815-8 2017

E100049445

GXS8220

03/08/2017

940-4 2017

E100044990

KMR4038

08/07/2017

850-4 2017

AG02097891

HDD9543

21/08/2017

941-2 2017

AG02097852

HJI4350

12/07/2017

851-2 2017

E100049236

PZE7443

01/08/2017

926-0 2017

AG02098583

GKS4691

30/06/2017

852-0 2017

AG02097279

KYB5106

04/07/2017

821-7 2017
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AG02098914

GVP8356

18/07/2017

822-5 2017

AG02098856

GRG9054

09/07/2017

847-0 2017

AG02096692

GYQ1492

01/08/2017

911-7 2017

AG02099302

PWY2575

09/08/2017

913-3 2017

AG02099600

GKS0867

21/07/2017

914-1 2017

AG02096267

HNN9655

29/06/2017

813-1 2017

AG02098278

HMU4266

02/07/2017

823-3 2017

AG02096669

PUR1796

15/07/2017

863-0 2017

AG02098908

GXG3918

11/07/2017

866-5 2017

AG02098938

HHA0806

23/07/2017

876-7 2017

AG02099614

HHG1616

19/07/2017

886-9 2017

E100048202

HNT0627

24/07/2017

903-1 2017

AG02096462

PUC7409

24/07/2017

906-6 2017

AG02099460

KNP3332

20/07/2017

907-4 2017

AG02100209

GOZ9229

27/07/2017

909-0 2017

AG02100211

GOZ9229

27/07/2017

910-9 2017

AG02099729

PWU2889

21/08/2017

933-7 2017

E100047102

GPK9085

19/07/2017

884-2 2017

AG02095974

HNG2272

15/07/2017

885-0 2017

efeito retroativo à data do óbito em 07/01/2015.” Barbacena, 21 de dezembro de
2017. Leandro Lombardi Campos - Diretor Designado -Simpas.
Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Odair José Ferreira

RESUMO DE ATAS
RESUMO DA ATA 079/2017 - 066ª Sessão Ordinária – 31.10.17 – 2º Período – 1º
Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário:
Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB). Vereadores Presentes: Conforme registro
em livro próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h25 “O espírito
do Senhor DEUS está sobre mim; porque o SENHOR me ungiu, para pregar boas
novas aos mansos; enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos.” (Isaías 61:1) I - Leitura e
Discussão das Atas: - Ata 074 e 075/2017 – Aprovadas por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício nº. 873/17 – Secretaria Municipal
de Saúde e Programas Sociais – SESAPS – Convidando todos os vereadores para
abertura oficial do novembro azul, amanhã, 1º de novembro às 10hs no cinema da
EPCAR – com o palestrante nutricionista Alan Barra de Araújo, abordando o tema:
Qualidade de Vida. - Ofício nº. 354/17 – BNDS – liberação de recursos financeiros
para o município de Barbacena no âmbito do contrato 64067322 no valor de
R$71.730,00 em 11.10.17. Com a palavra pela ordem o vereador José Jorge solicitou que o Sr. Presidente convidasse os servidores, Toninho, Dr. Ronaldo e José Sacristão a fazerem parte da mesa dos trabalhos. Solicitação deferida pelo Sr. Presidente. III- Apresentação de proposições: - Do vereador José Jorge: - Indicação nº
953/2017 – Solicita asfaltamento para a rua Ubirajara F. Jesus, Nova Suíça. - Do
vereador Amarílio Andrade: - Requerimento nº 145/2017 – Exmº. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Barbacena. O Vereador que o presente subscreve, na forma
regimental, após ouvido o Plenário, vem requerer a V.Exª. seja consignado, um voto
de profundo pesar pelo falecimento do Engenheiro-Arquiteto DR. JOACIR SILVA
CONCELOS, ocorrido no dia 18 de outubro em Belo Horizonte. Informo que, o
mesmo atuou por mais de 40 anos no IEPHA-MG (Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais) e juntamente, com dezenas de outros cidadãos, foi um dos Sócios-Fundadores, em 1980, do IHGB (Instituto Histórico e Geográfico de Barbacena), a que também pertencemos e somos 1º Vice-Presidente da
Diretoria-Executiva. Graças ao seu concurso pessoal, profissional, direto e gracioso,
o que é raríssimo, foi-nos possível proceder, como Presidente da Câmara Municipal
de Barbacena, à completa Restauração artístico-arquitetônica do Edifício-Sede do
Poder Legislativo, transformado em nosso primeiro mandato como Vereador, em
Palácio da Revolução Liberal, que teve na Comissão Coordenadora que constituímos
os cidadãos: Prof. Dr. Carlos Alberto Penna Rodrigues de Carvalho (Coordenador),
Prof. Plínio Tostes de Alvarenga, Prof. Dr. José Mendes de Vasconcelos Junior, Prof.
Dr. Fernando Campos Duque-Estrada e o Engenheiro-Arquiteto Dr. Joacir Silva Concelos. Mais adiante, o Dr. Joacir Silva Concelos juntamente conosco e o Prof. Dr.
Carlos Alberto Penna, coordenamos o processo de tombamento do prédio da Cadeia
Velha, situada na confluência das Ruas General Câmara (nº 11) e General Hernani
Rabello, em nossa Barbacena, transformando-o, em Palácio da Cultura de Barbacena, onde por nossa iniciativa pessoal, como Vice-Prefeito, foi instalada a Sede da
Academia Barbacenense de Letras. Solicito à Casa que comunique o inteiro teor
desta MOÇÃO DE PESAR às seguintes pessoas: - D. Tereza Concelos Lourenço, Dr.
Ney Nogueira Lourenço, Dr. Ney Nogueira Lourenço Junior, Dr. Alessandro Concelos
Lourenço, todos, no endereço Rua Luíz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 551, sala 911
– Centro - 24030-127 NITERÓI – RJ.; - Prof. Dr. Carlos Alberto Penna Rua Paraíba
, 927, Apto 301 – Savassi - 30130-145 - Belo Horizonte – MG, - Jornalista Idinando
Borges, Rua Washington Luiz, 333 – Santa Tereza, Barbacena – MG; - Prof. Dr.
Manoel Conegundes da Silva, Rua do Ouro, 1.014, Apto 101 – Serra - 30220-000Belo Horizonte – MG. Sala das Sessões, 24 de outubro de 2017. Amarílio Augusto
de Andrade. Vereador – Líder do Governo. - Da vereadora Joanna Bias Fortes: Requerimento nº 146/2017 – Requer ao Sr. Prefeito, em caráter de urgência, informações relativas à anunciada assunção, pelo município, dos serviços de limpeza
urbana atualmente executados por empresa terceirizada. - Do vereador Milton Roman: - Indicação nº 851/2017 – Solicita a colocação de um reservatório de água de
maior capacidade e que seja providenciado melhorias na preservação da nascente,
local onde capta a água em Senhora das Dores. O vereador Milton Roman do PHS
fez uso da palavra pela ordem. - Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº
518/2017 – Solicita recuperação do calçamento, capina e limpeza na Rua Maracanã,
Santa Luzia; - Indicação nº 519/2017 – Solicita recuperação do calçamento, capina
e limpeza da Rua São Sebastião, Santa Luzia; - Indicação nº 527/2017 – Solicita
recuperação asfáltica, capina e limpeza da Rua Paulo Vieira, Funcionários; - Indicação nº 528/2017 – Solicita recuperação das pontes localizadas em dois trechos na
Rua Luiz Delbem, Roman; - Indicação nº 533/2017 – Solicita o patrolamento, calçamento e asfaltamento de parte da Rua Nossa Senhora de Fátima no São Pedro, bem
como operação tapa buracos de parte da mesma via; - Indicação nº 534/2017 –
Solicita recuperação do calçamento da Rua Antônio Galli, bairro Floresta; - Indica-

Barbacena, 20 de Dezembro de 2017
Dimas da Silva Teixeira
Autoridade Municipal de Trânsito

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

AVISO DE ADIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – Prc 076/2017 – PP 044/2017. Objeto:
RP para aquisição de peças e acessórios para veículos – maior desconto tabela do
fabricante. FICA ADIADA A ABERTURA para o dia 27/12/2017 às 14:00 horas. Ficam
mantidos todos os demais termos da publicação anterior. Informações: (32) 33392026. licitacao@barbacena.mg.gov.br- Maria Ap. Eugenia – Gerente de Licitação.
Pablo H. Candian – Coord.Aq.Contratos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 081/2017 - PP nº 028/2017
– OBJETO: RP aquisição de materiais de proteção e segurança, para atender às necessidades do Setor de Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde
e Programas Sociais - SESAPS. ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 12/01/2018 às
14:00 horas. Informações 0xx32 3339–2026. Edital através do e-mail licitacao@
barbacena.mg.gov.br Pablo H. Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.
Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva
Secretária Municipal de Governo

SISTEMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR - SIMPAS
Diretor: Leandro Lombardi Campos

EXTRATO DE PORTARIA
LEANDRO LOMBARDI CAMPOS, DIRETOR DESIGNADO DO SISTEMA MUNICIPAL
DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR – SIMPAS, DESIGNAÇÃO PELO
DECRETO Nº 8.188 DE 10 DE AGOSTO DE 2017 E EM CONFORMIDADE COM A SEÇÃO III ARTIGO 7º DA LEI DELEGADA Nº 57 DE 13 DE MAIO DE 2013, EM PLENO
EXERCÍCIO DE SEU CARGO E NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, RESOLVE:
PORTARIA Nº 36/2017 - Retificar a Portaria nº 02/2015 para nela constar: “Conceder pensão por morte, de acordo com o art. 40, § 7º, inciso I, da CR/88 com
redação dada pela EC 41/03 e art. 229, I, a, da Lei municipal nº 3.245/95 à beneficiária Adilséia Dominga dos Santos, cpf 699.619.806-20, cônjuge do ex-servidor
aposentado Pedro dos Santos, cpf 065.211.776-72, matricula nº 25740 conforme
parecer nº 30/2015 exarado pela Consultoria Geral do município de Barbacena, com
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ção nº 535/2017 – Solicita capina e limpeza da Rua
Arthur Bernardes, Centro; - Indicação nº 536/2017 –
Solicita a recuperação asfáltica da Rua Baronesa Maria
Rosa, Boa Morte; - Indicação nº 537/2017 – Solicita a
recuperação asfáltica, capina e limpeza da Rua Gen.
Antônio Carlos de Andrada Serpa, Ibiapaba; - Indicação nº 538/2017 – Solicita o patrolamento, calçamento e/ou asfaltamento da Rua José Gonçalves Vidal,
Floresta; - Indicação nº 539/2017 – Solicita a recuperação asfáltica da Rua Rio de Janeiro, Ibiapaba; - Indicação nº 540/2017 – Solicita recuperação de bueiro, do
calçamento, capina e limpeza da Rua Vidal Barbosa,
Centro; - Indicação nº 541/2017 – Solicita patrolamento, calçamento e/ou asfaltamento, recuperação asfáltica, recuperação de bueiro, instalação de rede de esgoto, capina e limpeza da Rua Marcelino Isidoro de Souza,
Caminho Novo; - Indicação nº 542/2017 – Solicita recuperação da guarita de ponto de ônibus, capina e limpeza da Av. Pref. Simão Tamm Bias Fortes, Grogotó; Indicação nº 543/2017 – Solicita recuperação da via,
capina e limpeza da Rua Maria Silvina Lourdes, Diniz II;
- Indicação nº 544/2017 – Solicita capina e limpeza do
lote na Avenida dos Tecelões, Chácara das Andorinhas; - Indicação nº 545/2017 – Solicita capina e limpeza da Rua Chaquibitar Sad, Chácara das Andorinhas. - Do vereador Ewerton Duarte: - Requerimento
nº 147/2017 – Requer uma moção de aplausos para o
Delegado Chefe do 13º Departamento de Polícia Civil,
Dr. Carlos Capistrano, pela realização da Campanha
“Setembro Amarelo”. - Do vereador Edson Rezende: Requerimento nº 128/2017 – Requer seja encaminhado ao Sr. Prefeito as reivindicações apresentadas pelos
conselheiros tutelares em reunião, com intuito de solicitar providências abaixo relacionadas; - Indicação nº
871/2017 – Solicita ao Sr. Prefeito, visando realizar o
cadastramento atualizado o cadastro do município de
Barbacena junto ao SNDCA – MDH, visando possibilitar aquisição do kit de equipamento do Conselho Tutelar bem como a construção do Conselho Tutelar
Modelo. - Do vereador Nilton César: - Indicação nº
951/2017 – Solicita a implantação de redutores de velocidade, bem como a indicação de escola na Rua Ítalo Américo de Azevedo, Boa Vista; - Indicação nº
952/2017 – Solicita à COPASA que efetue a extensão
da rede de esgoto externa da Rua Luiz Pereira de Souza, Santo Antônio. O vereador Nilton César do PSB fez
uso da palavra pela ordem. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº 124/17 – Autoriza a doação de bem imóvel ao Estado de Minas Gerais, com
vinculação ao tribunal do Estado de Minas Gerais –
TJMG e dá outras providências. – Aut. Executivo. Proj. Lei nº 125/17 – Altera os dispositivos da Lei 3246
de 1995 – Código Tributário do Município atinentes ao
Imposto Sobre Serviços de Quaisquer Natureza – ISSQN e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Proj.
Decreto Legislativo nº 011/17 – Concede Título de Cidadão Benemérito de Barbacena ao Senhor Wiltson
Varnier e dá outras providências. – Aut. Ver. Amarílio
Andrade. Requerimento nº 144/17 – Convite ao Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais
– esclarecimentos quanto à avaliação junto ao Ministério Público, Sindicato e outros, quanto aos processos
dos servidores. – Aut. Ver. José Jorge Emídio. Nesse
momento o Sr. Presidente solicitou aos vereadores Vânia Castro, Joanna Bias Fortes e Amarílio Andrade que
acompanhassem o Presidente do Sindicato até a mesa
dos trabalhos. Com a palavra o Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sr. Edival Machado de Oliveira Júnior, agradeceu a oportunidade de
vir até a Câmara e falar sobre a grave situação pela
qual os servidores municipais está passando. Afirmou
que estão chegando ações contra os servidores que
foram efetivados em razão da promulgação Constituição de 88, pois essa Constituição permitia que tais
servidores fossem efetivados se estivessem nos cargos até cinco anos após a entrada em vigor da Constituição. Disse que em Barbacena, como em muitos lugares pelo Brasil, ocorreram efetivações após esse
período. Mas agora o MP entrou com uma ação contra
os servidores que estão nessa situação. Falou também
que é uma coisa muito ruim para todos os barbacenenses. Porque se ocorrer a demissão desses barbace-

nenses, o que ele não acredita que ocorra, irá gerar
um mal estar muito grande. Contudo, na Câmara de
Deputados já está em andamento uma PEC de nº 518
e que trata exatamente da efetivação desses servidores, por isso ele gostaria que os vereadores buscassem o apoio dos Deputados de seus partidos para a
votação o quanto antes dessa PEC, evitando a demissão em massa dos servidores por todo o Brasil. E passou para os servidores uma cópia da PEC que está em
análise na Câmara dos Deputados e já passou pela
Comissão de Constituição e Justiça, mas que ainda
não foi votada pelo Plenário. Por isso, seria importante
que os vereadores buscassem falar com seus deputados para solicitar a votação o quanto antes, para que
a aprovação da PEC resolva esse problema. Explicou
que o município de Barbacena possui 159 servidores
municipais com ações em andamento, mas tem informações de que mais de 400 servidores poderão ser
alvo dessas ações. E destacou que apesar desses servidores terem recebido eles também contribuíram
para o sistema previdenciário e por isso devem ser
indenizados. E questionou se a Prefeitura teria condições de fazer isso. Sabe que esse é um erro que aconteceu no passado e que os servidores não tiveram
culpa por nada disso. E desde já deixou registrado o
seu repúdio a um jornal local que noticiou serem esses
servidores ilegais, porque eles não são ilegais, por isso
deve o referido jornal se retratar com os servidores.
Porque não houve nenhuma ilegalidade praticada pelos servidores e agora estão passando por um problema muito sério. E novamente pediu aos vereadores
que entrem em contato com os deputados de seus
partidos para que a PEC seja votada o quanto antes,
pois é a forma mais simples de solucionar um problema que não é só de Barbacena, mas de muitas outras
cidades do Brasil. E pediu também um apoio com a
questão jurídica, pois o sindicato tem ido a Juiz de
Fora, Belo Horizonte sempre no intuito de buscar encontrar a melhor solução para embasar a defesa dos
servidores e não deixar que eles fiquem prejudicados,
porque tem servidores com trinta, trinta e cinco anos
de trabalho e até servidores aposentados nessa situação. E o Ministério Público cobrando dos servidores até
um milhão de reais a serem devolvidos para os cofres
públicos, como se eles não tivessem trabalhado. E finalizou reafirmando o seu pedido de que os vereadores contatem seus deputados e senadores para votarem o quanto antes a PEC e agradeceu a oportunidade
de vir falar sobre a situação desses servidores porque
muitos deles estão até com problemas de saúde por
toda a falação que essa situação está gerando na cidade. E com a demissão de uma grande quantidade de
pessoas assim tornará o comércio inviável, principalmente se tiver que haver a devolução desses recursos.
Por isso, esse é um problema que envolve não só os
servidores, mas toda a cidade. E apesar da Constituição ter uma determinação que foi descumprida é preciso ter bom senso, olhar o lado social que está sendo
afetado e considerar que até servidores aposentados
estão sendo prejudicados com essas ações. Nesse momento o Sr. Presidente informou à Casa que a Comissão Especial para acompanhar a situação dos servidores já está nomeada e fazem parte dela os seguintes
vereadores: Presidente: Ewerton Horta; Relator: Edson Resende; Secretário: Flávio Maluf; Membros: Ilson
Guilherme e Joanna Bias Fortes. O vereador José Jorge Emídio (PDT) fez uso da palavra pela ordem. Nesse
momento, o Sr. Presidente suspendeu a sessão às
20h14 para que o Presidente do Sindicato pudesse esclarecer algumas dúvidas dos vereadores. Sessão reaberta às 20h44. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA
– HORÁRIO: 20h44 Discussão e Votação de Projetos
VETO – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Parcial
ao Proj. Lei nº 036/17 – Cria mecanismo de incentivo
à doação de creches e escolas municipais pelas empresas na cidade de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. PRAZO VENCIDO EM 30.10.17
O vereador Milton Roman do PHS fez uso da palavra
pela ordem. O vereador Edson Rezende do PT fez a
leitura do relatório final do PPA Participativo. O Sr. Presidente explicou que não poderia ser feita a votação
nessa sessão e que seria feita na sessão subseqüente.
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A vereadora Vânia Castro do PMDB fez uso da palavra
para discutir o veto. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas pelo vereador Milton Roman. VISTAS
CONCEDIDAS DO VEREADOR MILTON ROMAN DO
PHS. Estando o projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 20h58. Eu, Danielle de
Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário:
Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB).
RESUMO DA ATA 080/2017 - 067ª Sessão Ordinária –
07.11.17 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB).
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h30 “Por amor de Sião não me calarei, e por amor
de Jerusalém não me aquietarei.” (Isaías 62:1) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata 076/2017 – Aprovada
por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e
Comunicações: - Ofício s/nº. – Ministério Público –
Solicitando aos vereadores a revisão dos valores cobrados pelo fornecimento de água na nossa cidade
pelo SAS em residências, comércio, fábricas e etc. e de
acordo com o Decreto nº 3328/93 é cobrado até mesmo com o imóvel fechado e também da COPASA que
fornece água em alguns bairros e que tem a cobrança
de taxa mínima de fato e os moradores pagam pelo
gasto real da água que incide no cálculo do esgoto. Ofício s/nº do Gabinete do Deputado Cristiano Silveira
– Convite para o lançamento da Frente Parlamentar
em apoio aos institutos e às universidades federais de
Minas Gerais – ocorrerá no dia 09 de novembro no
áudio José de Alencar. - Ofício nº. 346/17 – OuvidoriaGeral do Estado de Minas Gerais – comunicando a finalização do processo de implantação do Sistema Estadual de ouvidoria do SUS/Seos/MG. - Comunicados
Ministério da Educação – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação nº 2130, 2131, 2132, 2133,
2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141,
2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149 liberações de recursos financeiros para PDDE para caixa
escolar das escolas: Sebastião Pereira do Vale, Alberto
Vieira, Inês Piacesi, Crispim Bias Fortes, Cel. Camilo
Gomes de Araújo, Jovelino Jacinto Furtado, Padre Hilário da Mota Barros, Padre Mestre Corrêa, Oswaldo
Fortini, Padre Hilário da Mota Barros, Dr. Martim Paulucci, Adelaide Bias Fortes, Amilcar Savassi, Bias Fortes, Padre Sinfronio de Castro, Pio XI, Monsenhor Lopes, José Felipe Sad, José Moreira dos Santos, Yaya
Moreira e Lions do município de Barbacena. III- Apresentação de proposições: - Do vereador José Jorge: Requerimento nº 154/2017 – Requer moção de congratulação ao Senhor Osimar Ignácio Moreira, Diretor
da Escola Estadual Amilcar Savassi, pelos relevantes
serviços prestados à Secretaria Estadual de Educação;
- Requerimento nº 155/2017 – Requer moção de congratulação a Senhora Lucilia Campos Vargas Giudite,
Diretora da Escola Estadual Bias Fortes, pelos relevantes serviços prestados à Secretaria Estadual de Educação; - Indicação nº 956/2017 – Solicita Operação tapa
buracos na Rua Irene Piazzi, Nossa Senhora Aparecida; - Indicação nº 957/2017 – Solicita abertura da Rua
Travessa Tancredo Esteves, no bairro Boa Morte; - Indicação nº 958/2017 – Solicita Operação tapa buracos
na Rua Humberto Candian, Bairro Ipanema; - Requerimento nº 149/2017 – Requer a criação de Comissão
com 2 (dois) vereadores, juntamente com o Presidente do Sindicato dos funcionários Públicos para uma
audiência em Brasília. O vereador José Jorge do PDT
fez uso da palavra para solicitar apoio da Casa ao seu
Requerimento nº 149/2017. O Sr. Presidente colocou
em discussão o - Requerimento nº 149/2017 – Requer
a criação de Comissão com 2 (dois) vereadores, juntamente com o Presidente do Sindicato dos funcionários
Públicos para uma audiência em Brasília e o mesmo foi
APROVADO POR UNANIMIDADE. Prosseguindo, o Sr.
Presidente nomeou a vereadora Joana Bias Fortes
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para substituir o vereador José Jorge na Comissão de
acompanhamento do Orçamento. - Do vereador Amarílio Andrade: - Memorial – Senador Eunício Lopes de
Oliveira – A Câmara Municipal de Barbacena/MG, através de seus representantes, vem à presença do ilustre
Presidente do Senado solicitar o empenho pessoal no
sentido de priorizar pautar a PEC 518/10, que concede
estabilidade ao servidor público não concursado em
exercício no início da vigência do regime jurídico dos
servidores da União (lei 8.112/90); - Memorial – Deputado Federal Rodrigo Maia – A Câmara Municipal de
Barbacena/MG, através de seus representantes, vem à
presença do ilustre Presidente da Câmara dos Deputados solicitar o empenho pessoal no sentido de priorizar pautar a PEC 518/10, que concede estabilidade ao
servidor público não concursado em exercício no início
da vigência do regime jurídico dos servidores da União
(lei 8.112/90); - Memorial – Deputado Federal Darci
Pompeo Mattos – Cumprimentando-o pela iniciativa da
PEC 518/10, que concede estabilidade ao servidor público não concursado em exercício no início da vigência do regime jurídico dos servidores da União (lei
8.112/90), sendo que em Barbacena mais de 400 funcionários, alguns já falecidos ou aposentados, estão
sendo citados por iniciativa do MP, para serem exonerados e devolver aos cofres públicos os salários recebidos; - Indicação nº 905/2017 – Solicita a colocação
de iluminação pública na estrada de acesso ao Distrito
de Ponte do Cosme, paralelo ao loteamento Ceolin,
até o Rincão da Renovação Carismática; - Requerimento nº 148/2017 – Requer voto de congratulações
a Senhora Maria Aparecida da Silva Vale, pela publicação do livro “Lágrimas de uma Mulher”. - Do vereador
Edson Rezende: - Requerimento nº 130/2017 – Requer seja expedia moção congratulatória de aplauso à
professora Elaine de Paula Rocha pelo prêmio de destaque na etapa estadual, categoria ensino fundamental; - Requerimento nº 129/2017 – Requer seja expedia moção congratulatória de aplauso à Guarda
Municipal pelo aniversário de 21 anos de fundação e
pelos relevantes serviços prestados a Barbacena; - Requerimento nº 131/2017 – Requer seja expedia moção congratulatória de aplauso ao Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Barbacena pelo aniversário de 114
anos; - Indicação nº 872/2017 – Solicita melhorias na
infraestrutura do bairro Nova Cidade, fotos em anexo;
- Indicação nº 973/2017- Solicita operação tapa buracos ou recapeamento asfáltico na Av. Agenor Macedo
, bairro Diniz II, atrás da Igreja São Domingos de Gusmão. - Da Mesa da Câmara: - Requerimento nº
151/2017 – Requer voto de congratulações ao Padre
Luiz Paixão Rodrigues pelo aniversário de 4 anos do
Programa Coração Sagrado na Rádio Correio da Serra;
- Requerimento nº 152/2017 – Requer voto de congratulações à Sheila Souza Machado pelo aniversário
de 4 anos do Programa Coração Sagrado na Rádio
Correio da Serra; - Requerimento nº 153/2017 – Requer voto de congratulações à Flávia Borges pelo aniversário de 4 anos do Programa Coração Sagrado na
Rádio Correio da Serra. - Do vereador Nilton César: Indicação nº 951/2017 – Solicita a implantação de
redutores de velocidade, bem como a indicação de
escola na Rua Ítalo Américo de Azevedo, Boa Vista; Indicação nº 952/2017 – Solicita à COPASA que efetue
a extensão da rede de esgoto externa da Rua Luiz
Pereira de Souza, Santo Antônio. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - Relatório da Comissão criada pela Portaria nº
286/17 – Elaboração do Plano Plurianual do Município
– PPA Participativo. APROVADO POR UNANIMIDADE.
O vereador Thiago Martins do PT fez uso da palavra
pela ordem. E posteriormente como líder. SEGUNDA
PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h08 Discussão e Votação de Projetos Nesse momento o Sr. Presidente suspendeu a reunião por alguns minutos para
deliberar às 20h09. Sessão reaberta às 20h12. O vereador Carlo Du do PMDB fez uso da palavra como líder.
O vereador Edson Rezende do PT fez uso da palavra
pela ordem. Nesse momento o Sr. Presidente fez a
leitura do Ofício nº 138/17 do Gabinete do Prefeito
cujo assunto era o projeto de lei 058/17. O referido
ofício solicitava a devolução do projeto de lei. VETO –
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto Parcial ao Proj.

Lei nº 036/17 – Cria mecanismo de incentivo à doação
de creches e escolas municipais pelas empresas na
cidade de Barbacena e dá outras providências. – Aut.
Executivo. PRAZO VENCIDO EM 30.10.17. Com a palavra para discutir o vereador Milton Roman solicitou
que fosse feita a leitura do artigo do projeto e em seguida a leitura do veto para que todos pudessem entender. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas
pelo vereador Ilson Guilherme de Sá. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR ILSON GUILHERME Estando o
projeto com prazo vencido, ante o pedido de vista e
cumprindo o que determina o Regimento Interno, o
Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 20h50. Eu, Danielle de Paula Almeida
Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente
e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair
José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB).
RESUMO DA ATA 081/2017 - 068ª Sessão Ordinária
– 09.11.17 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB). Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.
PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h27
“O espírito do Senhor DEUS está sobre mim; porque o
SENHOR me ungiu, para pregar boas novas aos mansos;” (Isaías 61:1) I - Leitura e Discussão das Atas:
- Ata 077/2017 – Aprovada por unanimidade. II – Leitura da Correspondência e Comunicações: - Comunicados Ministério da Educação – Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação nº 7945, 7946 do dia
16/10/2017 – liberação de recursos financeiros para
alimentação escolar – ensino fundamental, creches;
EJA, pré-escola, quilombola, AEE e educação especial
no município de Barbacena. - Ofício nº 014/17 – Secretaria Municipal de Governo – Coordenadoria de Mobilização – COMAB – encaminhando programação de
campanhas para os meses de novembro e dezembro
– cópia para os vereadores. - Ofício nº 108/17 – Gabinete do vereador Ewerton Horta – Comunicado de
ausência da reunião de hoje. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 130/17 - Institui o Selo
Empresa Parceira do Meio Ambiente do município de
Barbacena e sua concessão às empresas que adotem
práticas sustentáveis em sua cadeia produtiva ou na
prestação de serviços e dá outras providências. – Aut.
Ver. Ewerton José Duarte Horta Júnior. - Proj. Lei nº
131/17 – Altera a nomenclatura da Guarda Municipal
de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo. - Veto Total ao Proj. Lei nº 068/17 – Institui
o Dia Municipal do Povo Cigano. – Aut. Executivo. Veto Total Proj. Lei nº 096/17 – Institui no calendário do município de Barbacena a Festa Nacional da
Família. – Aut. Executivo. SEGUNDA PARTE – ORDEM
DO DIA – HORÁRIO: 19h35 Discussão e Votação de
Projetos VETO – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICA Veto
parcial ao Proj. lei nº 036/17 - Cria mecanismos de
incentivo à doação de creches e escolas municipais
pelas empresas na cidade de Barbacena e dá outras
providências. – Aut. Executivo. PRAZO VENCIDO EM
30/10/2017. O vereador Amarílio do PSC fez uso da
palavra como líder. O vereador Carlos Du do PMDB
fez uso da palavra pela ordem. O vereador José Jorge
do PDT fez uso da palavra pela ordem. Encerrada a
discussão foram concedidas vistas ao vereador José
Jorge. VISTAS CONCEDIDAS AO VEREADOR JOSÉ
JORGE. Estando o projeto com prazo vencido, ante
o pedido de vista e cumprindo o que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às 19h40. Eu, Danielle
de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo
Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário:
Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB).
RESUMO DA ATA 082/2017 - 069ª Sessão Ordinária –
14.11.17 – 2º Período – 1º Ano da Legislatura. Presidente: Vereador Odair José Ferreira (REDE). Secretário: Vereador Nilton Cesar de Almeida (PSB).
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Vereadores Presentes: Conforme registro em livro
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO:
19h30 “Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas
enfermidades, e as nossas dores levou sobre si; e nós
o reputávamos por aflito, ferido de Deus, e oprimido.
Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões,
e moído por causa das nossas iniqüidades; o castigo
que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.” (Isaías 53:4-5) I - Leitura e Discussão das Atas: - Ata de Audiência Pública dos Quadrimestres 2016/2017 – Aprovada por unanimidade. II
– Leitura da Correspondência e Comunicações: - Ofício
nº. 400/17 – Luiz Carlos Rocha de Paula – Secretário
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC
– agradecendo convite da sessão solene do Título de
cidadão Honorário ao Pastor Johnson Oliveira Marçal
em virtude de outro compromisso anteriormente
agendado. - Conselho Municipal de Saúde de Barbacena – convidando todos os vereadores para reunião
ordinária do dia 20/11, com início às 18h30 em 1ª
chamada e às 19hs em 2ª chamada, no auditório da
Praça Conde de Prados, s/nº - Ordem do dia: Comissão Permanente em Saúde – Zoonoses – Plano Plurianual de Saúde 2018/2022. III- Apresentação de proposições: - Do vereador Amarílio Andrade: - Indicação
nº 906/2017 – Solicita a colocação de 2 postes com
luminárias nos fundos da Rua Orozimbo Paulucci com
João Calmeto de Castro, bairro Belvedere; - Requerimento nº 156/2017 – Requer um voto de congratulações ao senhor Wiltson Varnier – Diretor Administrativo Financeiro da Saint Gobain de Barbacena/MG, pelos
relevantes serviços prestados à Barbacena, pelas inúmeras parcerias feitas em nossa terra. O vereador
Amarílio do PSC fez uso da palavra pela ordem e na
sequência como líder fez pronunciamento que na íntegra da ata original. Nesse momento, o Sr. Presidente
colocou em apreciação o - Requerimento nº 156/2017
– Requer um voto de congratulações ao senhor Wiltson Varnier – Diretor Administrativo Financeiro da
Saint Gobain de Barbacena/MG, pelos relevantes serviços prestados à Barbacena, pelas inúmeras parcerias
feitas em nossa terra. APROVADO POR UNANIMIDADE. - Do vereador José Jorge: - Indicação nº 967/2017
– Solicita quebra molas na Avenida Prefeito Simão
Tamm Bias Fortes nas proximidades da Drogaria São
Pedro. O vereador José Jorge do PDT fez uso da palavra pela ordem. - Do vereador Flávio Maluf: - Indicação nº 959/2017 – Solicita que seja denominado um
logradouro do município, Rua “A”, loteamento Kilson,
com o nome do Sr. Geraldo Silvério da Silva; - Indicação nº 960/2017 – Solicita que seja denominada a Rua
“H”, loteamento Kilson, com o nome da Padroeira do
Brasil; - Indicação nº 961/2017 – Solicita a substituição das placas de indicação de ruas de nossa cidade,
colocando-as em postes com a indicação do nome da
via, o bairro e a numeração predial inicial e final; - Indicação nº 962/2017 – Solicita que seja denominada a
Rua “L”, loteamento Kilson, com o nome do Sr. José
Francisco – Canelinha. - Do vereador Edson Rezende:
- Requerimento nº 157/2017 – Requer a criação de
uma Comissão Especial de vereadores para a realização de uma visita ao Colégio São Francisco de Assis
localizado na Fazenda São Miguel Arcanjo, Sítio do
Atalho, Bairro João Paulo II. - Da vereadora Vânia Castro: - Indicação nº 590/2017 – Solicita recuperação
asfáltica, capina e limpeza da estrada Vila Sofia, Ponte
do Cosme; - Indicação nº 591/2017 – Solicita patrolamento, calçamento e/ou asfaltamento, capina e limpeza da Rua Alcir Guimarães, Santa Cacília, Valentim
Prenassi; - Indicação nº 592/2017 – Solicita recuperação asfáltica da Rua Carlos Betone Filho, Santa Cecíia;
- Indicação nº 593/2017 – Solicita recuperação asfáltica da Rua Francisca Vital Gomes, Santa Cecília; - Indicação nº 594/2017 – Solicita o patrolamento, calçamento, capina e limpeza da Rua Geraldo Abranches,
Santa Cecília/Valentim Prenassi; - Indicação nº
595/2017 – Solicita recuperação do calçamento, capina e limpeza da Rua Germano Loschi, Valentim Prenassi; - Indicação nº 596/2017 – Solicita patrolamento, calçamento e/ou asfaltamento, capina e limpeza da
Rua Horácio Campos Belo, Caminho Novo; - Indicação
nº 546/2017 – Solicita a capina e limpeza da Rua “H”,
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Chácara das Andorinhas; - Indicação nº 547/2017 –
Solicita capina e limpeza da Rua Prefeito João Lopes,
Chácara das Andorinhas; - Indicação nº 548/2017 –
Solicita capina e limpeza da Rua Professore Vasconcelos, Chácara das Andorinhas; - Indicação nº 549/2017
– Solicita capina e limpeza da Rua Sebastião Moraes,
Chácara das Andorinhas; - Indicação nº 550/2017 –
Solicita ao Senhor Prefeito que envie mensagem, que
consta em anexo, com o pedido de regulamentação do
uso de armas de fogo para os guardas municipais; Indicação nº 551/2017 – Solicita patrolamento, calçamento e/ou asfaltamento, capina e limpeza da Rua
José Antônio Franco, Centro; - Indicação nº 574/2017
– Solicita recuperação da guarita de ponto de ônibus,
capina e limpeza da Av. Pref. Simão Tamm Bias Fortes,
Grogotó; - Indicação nº 575/2017 – Solicita recuperação asfáltica, capina e limpeza da estrada Ponte do
Cosme. A vereadora Vânia do PMDB fez uso da palavra
pela ordem. - Da vereadora Joanna Bias Fortes: - Indicação nº 949/2017 – Solicita à Guarda Municipal, a fim
de que seja avaliada a possibilidade e conveniência de
se franquear o acesso de crianças e adolescentes às
áreas destinadas à prática de esportes e lazer situadas
próximas a sede daquela instituição no bairro Valentim
Prenassi; - Indicação nº 954/2017 – Solicita a instalação de uma mureta de proteção, tipo guard rail, na rua
Eliezer Henriques, Novo Horizonte. PROJETOS PROTOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº 126/17 – estabelece
a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais
divulgar em local visível quando não aceitar o pagamento em cartões de débito/crédito ou cartão alimentação/refeição. – Aut. Ver. Edson Rezende Morais. Proj. Lei 127/17 – Institui no âmbito do município de
Barbacena, a política de Práticas Integrativas e Complementares (PIC) no Sistema Único de Saúde e dá
outras providências. – Aut. Ver. Edson Rezende Morais.
- Proj. Lei nº 132/17 – Dispõe sobre a proibição do
corte dos serviços de fornecimento de energia elétrica
e água e dá outras providências. – Aut. Ver. Flávio
Maluf Caldas. - Veto Parcial ao inciso I do art. 4º do
Proj. Lei nº 001/17 – Dispõe sobre a remoção de veículos por estacionamento irregular pela Prefeitura Municipal de Barbacena. – Aut. Executivo. O vereador
Amarílio Andrade do PSC fez uso da palavra pela ordem. O vereador Milton Roman do PHS fez uso da
palavra pela ordem. O vereador Flávio Maluf do PV fez
uso da palavra pela ordem. O Sr. Presidente explicou
que parece ter havido um equívoco da Casa e amanhã
irá providenciar, junto a Assessoria de Comunicação, a
inclusão do IMAIP e da Santa Casa no convite. E afirmou que ele tem uma admiração muito grande pela
Santa Casa e pelo Hospital Regional. E pediu desculpas a todos os vereadores pela falta do convite para a
reunião de ontem, mas chegou a mencionar e desculpar-se por eles a razão de não estarem presentes. E
finalizou colocando em discussão os memoriais do
vereador Amarílio Andrade. - Memorial – Deputado
Federal Rodrigo Maia – A Câmara Municipal de Barbacena/MG, através de seus representantes, vem à presença do ilustre Presidente da Câmara dos Deputados
solicitar o empenho pessoal no sentido de priorizar
pautar a PEC 518/10, que concede estabilidade ao servidor público não concursado em exercício no início da
vigência do regime jurídico dos servidores da União
(lei 8.112/90); - Memorial – Deputado Federal Darci
Pompeo Mattos – Cumprimentando-o pela iniciativa da
PEC 518/10, que concede estabilidade ao servidor público não concursado em exercício no início da vigência do regime jurídico dos servidores da União (lei
8.112/90), sendo que em Barbacena mais de 400 funcionários, alguns já falecidos ou aposentados, estão
sendo citados por iniciativa do MP, para serem exonerados e devolver aos cofres públicos os salários recebidos; - Memorial – Senador Eunício Lopes de Oliveira
– A Câmara Municipal de Barbacena/MG, através de
seus representantes, vem à presença do ilustre Presidente do Senado solicitar o empenho pessoal no sentido de priorizar pautar a PEC 518/10, que concede
estabilidade ao servidor público não concursado em
exercício no início da vigência do regime jurídico dos
servidores da União (lei 8.112/90). TODOS APROVADOS POR UNANIMIDADE. O vereador Ilson Guilherme

do PRB fez uso da palavra pela ordem. SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h30 Discussão e
Votação de Projetos O vereador Carlos Du do PMDB
fez uso da palavra pela ordem. O vereador Edson Rezende do PT fez uso da palavra pela ordem. Nesse
momento o Sr. Presidente colocou em votação o requerimento do verbal do vereador Carlos Du do PMDB,
solicitando da Prefeitura o número de exames na fila
de espera em cada Unidade de Saúde. Encerrada a
votação o requerimento foi APROVADO POR UNANIMIDADE. O Sr. Presidente informou ainda que o vereador Edson Rezende está solicitando o Plenário da
Câmara no dia 20/11/2017, das 19hs às 22hs para a
realização de uma roda de saúde da população negra.
Contudo, irá solicitar à Secretaria da Câmara que envie comunicado a todos os gabinetes lembrando de
referida reunião. Aproveitou também para informou
que ele recebeu um convite da Academia Barbacenense de Letras e o vereador Amarílio estaria solicitando o
Plenário da Câmara para a realização da eleição da
nova diretoria da Academia que acontecerá no dia 22
de novembro às 19h30. E finalizou cumprimentando a
todos os comunicadores da Rádio Sucesso FM em razão dos trinta e três anos de transmissão que completa no dia de hoje. O vereador Ewerton Horta do PMDB
fez uso da palavra pela ordem. VETO – DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO ÚNICA Veto Parcial ao Proj. Lei nº 036/17
– Cria mecanismo de incentivo à doação de creches e
escolas municipais pelas empresas na cidade de Barbacena e dá outras providências. – Aut. Executivo.
PRAZO VENCIDO EM 30.10.17 Com a palavra para
discutir o vereador Amarílio Andrada solicitou ao Sr.
Presidente que suspendesse a reunião por alguns minutos para deliberarem a respeito do projeto. O Sr.
Presidente deferiu o pedido do vereador Amarílio e
suspendeu a reunião às 21hs. Sessão reaberta às
21h04. Encerrada a discussão foram solicitadas vistas
pelo vereador Flávio Maluf. VISTAS CONCEDIDAS AO
VEREADOR FLÁVIO MALUF. Estando o projeto com
prazo vencido, ante o pedido de vista e cumprindo o
que determina o Regimento Interno, o Senhor Presidente declarou o encerramento da presente sessão às
20h58. Eu, Danielle de Paula Almeida Duarte, Redatora de Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada,
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor
Secretário. Presidente: Vereador Odair José Ferreira
(REDE). Secretário: Vereador Nilton Cesar de Almeida
(PSB).
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Cart. Identidade:
José Orleans da Costa
07547048315
269765
Cargo:
Data Venc. Mandato:
Regional Órgão:
Secretária
31/12/2020
SAO JOAO DEL REI
E-mail:
desenvolvimento.social@barbacena.mg.gov.br
ÓRGÃO GESTOR DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Razão Social:
CNPJ:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL
17095043000109
Endereço Sede:
Bairro:
Rua Silva Jardim, 340
Município:
CEP:
Telefone / FAX:
BARBACENA
36201004
032 33392096
Nome do Gestor:
CPF:
Cart. Identidade:
José Orleans da Costa
07547048315
269765
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Razão Social:
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Endereço Sede:
Bairro:
Rua Silva Jardim, 340
Município:
CEP:
Telefone / FAX:
BARBACENA
36201004
032 33325152
Presidente do Conselho:
CPF:
RG:
Orgão
LUIZ HENRIQUE ALVES DONATO
00729237680 M5149229
SSPMG
Secretária Executiva:
CPF:
RG:
Orgão
CARACTERIZAÇÃO DO COFINANCIAMENTO
Tipo: Transferência Fundo a Fundo
Início:
Término:
Cofinanciamento de Serviços e Benefícios Socioassistenciais
01/01/2017
31/12/2017
Fundamentação Legal:
- Lei Federal nº 8.742 de 07/12/1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06/07/2011;
- Política Federal de Assistência Social/PNAS 2004;
- Norma Operacional Básica/NOB SUAS 2012;
- Lei Estadual nº 12.262/1996, alterada pelas Leis Estaduais nº 19.444/2011 e nº 19.578/2011;
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- Resolução SEDESE nº 459 de 29/12/2010;
- Parecer nº 075/2011/DENOR/CGU_AGU, Processo 71000.400998/2008-51;
- Decreto nº 46.873 de 26/10/2015;
- Decreto nº 46.982 de 18/04/2016.
Objetivos:
Cofinanciar os municípios na execução da proteção social básica e proteção especial, através da oferta de
serviços, programas, projetos e benefícios eventuais para a população em situação de risco pessoal e social.
Justificativa:
Considerando as legislações e normativas vigentes no âmbito do SUAS, que definem o princípio de gestão
compartilhada, com cofinanciamento e cooperação técnica entre os entes federativos, e a competência do
ente estadual de cofinanciar, por meio de transferência fundo a fundo, os serviços, programas e projetos
socioassistenciais e benefícios eventuais, a SEDESE, por meio do presente instrumento, cumpre suas
competências de cofinanaciamento, fortalecendo sua rede socioassistencial, em âmbito local e regional,
efetivando o SUAS em Minas Gerais.
PREVISÃO DE ATENDIMENTO FÍSICO E FINANCEIRO
Proteção Social Especial:
Modalidade de Serviço:
Valor Transferido pelo FEAS:
Serviço de Proteção e Atenção ao Migrante
R$ 38.571,48
Público:
Previsão de Atendimento:
Pessoas/Indivíduos
570
Piso Mineiro de Assistência Social Fixo:
Valor Transferido pelo FEAS:R$ 264.607,20
Nº do Banco:
Nome do Banco:
001
BRASIL
Agência:
Conta:
Praça:
62-0
75476-5
BARBACENA
Modalidade:
Benefício Eventual
Público(s):
Previsão de Atendimento:
Pessoas/Indivíduos
30
Modalidade:
Serviço de Acolhimento Institucional- Abrigo
Público(s):
Previsão de Atendimento:
Crianças e Adolescentes
20
Modalidade:
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família- PAIF
Público(s):
Previsão de Atendimento:
Pessoas/Indivíduos
4000
RESUMO EXECUTIVO/FMAS:
Valor Concedente:
Valor Total de Recursos Alocados no FMAS para exercício:
R$ 303.178,68
R$ 2.829.221,60
DECLARAÇÃO
Declaro sob as penas da lei, que as informações prestadas são a expressão da verdade e visam ao atendimento
do disposto na Resolução SEDESE n° 46.873/2015
e que a documentação referente à execução encontra-se sob a guarda deste órgão executor.

Local e data

Nome e assinatura do Representante Legal
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PARECER DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Eu,LUIZ HENRIQUE ALVES DONATO Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social de BARBACENA,
portador do CPF nº_00729237680__, RG nº__M5149229___ declaro para fins de comprovação junto a SEDESE, que
na data de 28__/11__/_2017___ foi feita a avaliação,
deliberação e aprovação do Plano de Serviços referente ao exercício de _2017__, conforme Resolução nº_58/2017__.

Local e data

Nome e assinatura do Presidente
AUTORIZAÇÃO
Aprovo o presente Plano de Serviço e autorizo sua celebração.

Local e data

Nome e Assinatura do Representante Legal do Estado

Deliberação do CONAS nº 059 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento da
solicitação de inscrição do Instituto Socioambiental
das Vertentes – IVERT no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal
de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e con24/11/17 11:35
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Ano:
Nº Decreto:
Nº Plano:

PLANO DE SERVIÇO
CONCEDENTE
Razão Social:
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES
Deliberação do CONAS nº 058 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação da do Plano de Serviços de Ações com cofinanciamento do Fundo Estadual
de Assistência Social de Minas Gerais – FEAS/MG –
Exercício 2017.” O Conselho Municipal de Assistência
Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de
2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal
nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando
o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993, através
de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, RESOLVE: Art.1º – Aprovar o Plano
de Serviços de Ações com cofinanciamento do Fundo
Estadual de Assistência Social de Minas Gerais – FEAS/
MG – Exercício 2017, com valor previsto de recursos
alocados no Fundo Municipal de Assistência Social –
FMAS de R$02.829.221,60 (dois milhões, oitocentos e
vinte e nove mil, duzentos e vinte um reais e sessenta
centavos) conforme Anexo I desta Deliberação. Art.2º
– Esta Deliberação entra em vigor na presente data.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.

Espaço Reservado
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BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2017
siderando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o indeferimento
da solicitação de inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG da entidade Instituto Socioambiental das Vertentes – IVERT, pela não
comprovação da oferta do serviço proposto se encontrar em consonância com a legislação da Política de
Assistência Social vigente. Art.2º – A solicitação foi
indeferida com base nos incisos I e II do art. 1º; art.
2º; art. 3º; art. 6º; art. 7º; art. 9º e art.10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e os art.2º; art. 3º; art.6º;
art.11; art.15 e art.21º da Resolução nº 14/2014 do
CNAS e pelo serviço proposto não se encontrar em
consonância com a legislação da Política de Assistência Social. Art.3º – O prazo para a entidade entrar
com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será de 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do
Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata
esta Deliberação. Art.4º – O prazo para o Conselho
Municipal de Assistência Social responder ao recurso
da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio
aos Conselhos Municipais. Art.5º – Esta Deliberação
entra em vigor na presente data, ficando revogadas
as disposições contrárias. Barbacena, 28 de novembro
de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 060 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento
da solicitação de inscrição do Conselho Metropolitano
de Barbacena da Sociedade São Vicente de Paula no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o indeferimento
da solicitação de inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG da entidade Conselho Metropolitano de Barbacena da Sociedade São

Vicente de Paula, pela não comprovação da oferta do
serviço proposto se encontrar em consonância com
a legislação da Política de Assistência Social vigente.
Art.2º – A solicitação foi indeferida com base nos incisos I e II do art. 1º; art. 2º; art. 3º; art. 6º; art. 7º;
art. 9º e art.10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e
os art.2º; art. 3º; art.6º; art.11; art.15 e art.21º da
Resolução nº 14/2014 do CNAS e pelo serviço proposto não se encontrar em consonância com a legislação
da Política de Assistência Social. Art.3º – O prazo para
a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único
– Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa
e ao contraditório, nos procedimentos administrativos
de que trata esta Deliberação. Art.4º – O prazo para
o Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.5º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 061 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento
da solicitação de inscrição da Associação de Apoio à
Pessoa Portadora de Câncer e seus Familiares – APPC
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Sociais Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena. Considerando que a entidade Núcleo de Assistência Psicossocial não apresentou documentação
completa para análise e emissão de parecer da Comissão de Registro; Considerando que na verificação
da documentação da Diretoria a mesma encontrava-se
com mandato vencido e Plano de Ação e Relatório de
Atividades em desacordo com as Resoluções do CMAS
e CNAS. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o indeferimento
da solicitação de inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG da entidade Associação de Apoio à Pessoa Portadora de Câncer e seus
Familiares – APPC, pela não comprovação da oferta
do serviço proposto se encontrar em consonância com
a legislação da Política de Assistência Social vigente.
Art.2º – A solicitação foi indeferida com base nos incisos I e II do art. 1º; art. 2º; art. 3º; art. 6º; art. 7º;
art. 9º e art.10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e
os art.2º; art. 3º; art.6º; art.11; art.15 e art.21º da
Resolução nº 14/2014 do CNAS e pelo serviço proposto não se encontrar em consonância com a legislação
da Política de Assistência Social. Art.3º – O prazo para
a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único
– Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa
e ao contraditório, nos procedimentos administrativos
de que trata esta Deliberação. Art.4º – O prazo para
o Conselho Municipal de Assistência Social responder
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ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.5º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 062 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento da
solicitação de inscrição da Associação de Voleibol de
Barbacena – AVB no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o indeferimento
da solicitação de inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG da entidade Associação de Voleibol de Barbacena – AVB, pela não comprovação da oferta do serviço proposto se encontrar
em consonância com a legislação da Política de Assistência Social vigente. Art.2º – A solicitação foi indeferida com base nos incisos I e II do art. 1º; art. 2º; art.
3º; art. 6º; art. 7º; art. 9º e art.10 da Resolução nº
08/2011 do CMAS e os art.2º; art. 3º; art.6º; art.11;
art.15 e art.21º da Resolução nº 14/2014 do CNAS e
pelo serviço proposto não se encontrar em consonância com a legislação da Política de Assistência Social.
Art.3º – O prazo para a entidade entrar com recurso
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – EDOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o
direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta Deliberação.
Art.4º – O prazo para o Conselho Municipal de Assistência Social responder ao recurso da entidade será de
30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.5º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 063 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento da
solicitação de inscrição da Núcleo de Assistência Psicossocial Recomeçar Ltda. no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de
23 de março de 2000, com as alterações decorrentes
da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de
1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de
28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal
8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial
o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/
CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
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a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o
indeferimento da solicitação de inscrição no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG da
entidade Núcleo de Assistência Psicossocial Recomeçar Ltda., pela não apresentação de documentação
incompleta para análise dos requerimento e pela não
comprovação da oferta do serviço proposto se encontrar em consonância com a legislação da Política de
Assistência Social vigente. Art.2º – A solicitação foi
indeferida com base nos incisos I e II do art. 1º; art.
2º; art. 3º; art. 6º; art. 7º; art. 9º e art.10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e os art.2º; art. 3º; art.6º;
art.11; art.15 e art.21º da Resolução nº 14/2014 do
CNAS e pelo serviço proposto não se encontrar em
consonância com a legislação da Política de Assistência Social. Art.3º – O prazo para a entidade entrar
com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será de 30 (trinta) dias, contados a partir
da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do
Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado
à entidade o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata
esta Deliberação. Art.4º – O prazo para o Conselho
Municipal de Assistência Social responder ao recurso
da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio
aos Conselhos Municipais. Art.5º – Esta Deliberação
entra em vigor na presente data, ficando revogadas
as disposições contrárias. Barbacena, 28 de novembro
de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 064 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento da
solicitação de inscrição da Obras Sociais Fé e Alegria –
OSFA no Conselho Municipal de Assistência Social de
Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência
Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de
2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal
nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando
o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993, através
de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de
07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela
Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e
o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei
Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o indeferimento da
solicitação de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG da entidade Obras
Sociais Fé e Alegria – OSFA, pela não comprovação
da oferta do serviço proposto se encontrar em consonância com a legislação da Política de Assistência
Social vigente. Art.2º – A solicitação foi indeferida com
base nos incisos I e II do art. 1º; art. 2º; art. 3º; art.
6º; art. 7º; art. 9º e art.10 da Resolução nº 08/2011
do CMAS e os art.2º; art. 3º; art.6º; art.11; art.15 e
art.21º da Resolução nº 14/2014 do CNAS e pelo serviço proposto não se encontrar em consonância com

a legislação da Política de Assistência Social. Art.3º –
O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de publicação
no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o direito
à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos
administrativos de que trata esta Deliberação. Art.4º
– O prazo para o Conselho Municipal de Assistência
Social responder ao recurso da entidade será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.5º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 065 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do indeferimento da
solicitação de inscrição da Associação dos Servidores
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Sudeste de Minas Gerais – Campus Barbacena no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; Considerando que na verificação da documentação
apresentada pela Entidade não foram apresentados o
Plano de Ação e o Relatório der Atividades conforme
legislação vigente no Sistema Único da Assistência Social – SUAS. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o indeferimento da solicitação de inscrição no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG da entidade Associação dos Servidores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais
– Campus Barbacena, pela não comprovação da oferta
do serviço proposto se encontrar em consonância com
a legislação da Política de Assistência Social vigente.
Art.2º – A solicitação foi indeferida com base nos incisos I e II do art. 1º; art. 2º; art. 3º; art. 6º; art. 7º;
art. 9º e art.10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS
e os art.2º; art. 3º; art. 5º; art.6º; art.11; art.15 e
art.21º da Resolução nº 14/2014 do CNAS e pelo serviço proposto não se encontrar em consonância com
a legislação da Política de Assistência Social. Art.3º –
O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de publicação
no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o direito
à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos
administrativos de que trata esta Deliberação. Art.4º
– O prazo para o Conselho Municipal de Assistência
Social responder ao recurso da entidade será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.5º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
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Deliberação do CONAS nº 066 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação da inserção do Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos e rerratifica o comprovante de inscrição da Associação São
Miguel Arcanjo, no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar a inserção do Serviço
de Acolhimento Institucional para Idosos a partir de
17 de outubro de 2017 e rerratificar o comprovante de
inscrição da Associação São Miguel Arcanjo, no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.
Art.2º – A Entidade de Atendimento passa a executar os seguintes Serviços socioassistenciais, ambos
desenvolvidos na Sede: Fazenda São Miguel Arcanjo,
Sítio do Atalho S/N, Bairro João Paulo II, Barbacena
-MG: I – Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos para Crianças e Adolescentes de 03 a 06 anos
e suas famílias; II – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes
de 06 a 15 anos e suas famílias; III – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças
e Adolescentes de 15 a 17 anos e suas famílias; IV
– Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças
e Adolescentes; V – Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos. Art.3º – Esta Deliberação entra em
vigor na presente data. Barbacena, 28 de novembro
de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do
Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 067 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do deferimento da
solicitação de inscrição da União Comunitária de Barbacena – UCB no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art.
3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS
Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o
deferimento da solicitação de inscrição da União Co-
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munitária de Barbacena – UCB para atuar na Defesa
e Garantia de Direitos através de projetos e benefícios
socioassistenciais a partir de 17 de outubro de 2017,
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG. Art.2º – A Entidade passa a executar os
seguintes Serviços socioassistenciais, ambos desenvolvidos na Sede: Fazenda São Miguel Arcanjo, Sítio
do Atalho S/N, Bairro João Paulo II, Barbacena-MG: I
– Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para Crianças e Adolescentes de 03 a 06 anos e suas
famílias; II – Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15
anos e suas famílias; III – Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 15 a 17 anos e suas famílias; IV – Serviço
de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes; V – Serviço de Acolhimento Institucional para
Idosos. Art.3º – Esta Deliberação entra em vigor na
presente data. Barbacena, 28 de novembro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 068 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação Promoção e Vida
- Inscrição nº 005/2011 no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de
23 de março de 2000, com as alterações decorrentes
da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de
1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de
28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal
8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial
o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/
CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o
cancelamento da certificação da Entidade Associação
Promoção e Vida - Inscrição nº 005/2011 no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG
conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS
e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS. Art.2º –
O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de publicação
no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o direito
à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos
administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º
– O prazo para o Conselho Municipal de Assistência
Social responder ao recurso da entidade será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 069 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Casa do Velho Amigo - Inscrição nº 006/2011 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,

através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; Considerando o disposto na alínea “c”, § 2º do art.
1º do Estatuto Social e da Ata de Reunião da Diretoria
do dia 03 de janeiro de 2014, na qual a Diretoria decidiu transferir a atividade principal da entidade Casa
do Velho Amigo da “área da Assistência Social” para
a “área da Saúde – atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências” da santa Casa de Misericórdia
de Barbacena. RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento da certificação da Entidade Casa do Velho
Amigo - Inscrição nº 006/2011 no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o
art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e art. 15
da Resolução nº 14/2014 do CNAS. Art.2º – O prazo
para a entidade entrar com recurso junto ao Conselho
Municipal de Assistência Social será de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único
– Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa
e ao contraditório, nos procedimentos administrativos
de que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para
o Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 070 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação dos Diabéticos de
Barbacena – ASSODIBAR - Inscrição nº 007/2011 no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento
da certificação da Entidade Associação dos Diabéticos
de Barbacena – ASSODIBAR - Inscrição nº 007/2011
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011
do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS.
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Art.2º – O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município –
E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade
o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de
Assistência Social responder ao recurso da entidade
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos
Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor
na presente data, ficando revogadas as disposições
contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz
Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 071 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação de Amparo às
Pessoas Carentes e com Câncer – ANAPEC - Inscrição nº 013/2012 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento da
certificação da Entidade Associação de Amparo às Pessoas Carentes e com Câncer – ANAPEC - Inscrição nº
013/2012 no Conselho Municipal de Assistência Social
de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº
08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014
do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade entrar com
recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência
Social será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à
entidade o direito à ampla defesa e ao contraditório,
nos procedimentos administrativos de que trata esta
Deliberação. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de Assistência Social responder ao recurso da
entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em
vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 072 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Comissão dos Direitos Humanos e Ética - Inscrição nº 014/2012 no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O
Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal
nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de
dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na
ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, Considerando
a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS
e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em
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especial o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que revogou
a Resolução CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata
da Inscrição de entidades de Assistência Social nos
Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando a Resolução nº 08, de 06
de abril de 2011, que define os parâmetros para a
inscrição de entidades e organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º
– Aprovar o cancelamento da certificação da Entidade
Comissão dos Direitos Humanos e Ética - Inscrição nº
014/2012 no Conselho Municipal de Assistência Social
de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº
08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014
do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade entrar com
recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência
Social será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à
entidade o direito à ampla defesa e ao contraditório,
nos procedimentos administrativos de que trata esta
Resolução. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal
de Assistência Social responder ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em
vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 073 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento
da certificação da Entidade Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados – APAC - Inscrição nº
019/2012 no Conselho Municipal de Assistência Social
de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de
2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal
nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando
o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social –
LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993, através
de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento
da certificação da Entidade Associação de Proteção
e Assistência aos Condenados – APAC - Inscrição nº
019/2012 no Conselho Municipal de Assistência Social
de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº
08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014
do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade entrar com
recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência
Social será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à
entidade o direito à ampla defesa e ao contraditório,
nos procedimentos administrativos de que trata esta
Deliberação. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de Assistência Social responder ao recurso da
entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Con-

selhos Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em
vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 074 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação Barbacenense de
Ação contra a AIDS – ABAA - Inscrição nº 0023/2012
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento da
certificação da Entidade Associação Barbacenense de
Ação contra a AIDS – ABAA - Inscrição nº 0023/2012
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011
do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS.
Art.2º – O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município –
E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade
o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de
Assistência Social responder ao recurso da entidade
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos
Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor
na presente data, ficando revogadas as disposições
contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz
Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 075 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação Comunitária do
Bairro Boa Vista - Inscrição nº 0024/2012 no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O
Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal
nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de
dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na
ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, Considerando
a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS
e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em
especial o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que revogou
a Resolução CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata
da Inscrição de entidades de Assistência Social nos
Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando a Resolução nº 08, de 06
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de abril de 2011, que define os parâmetros para a
inscrição de entidades e organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º
– Aprovar o cancelamento da certificação da Entidade
Associação Comunitária do Bairro Boa Vista - Inscrição
nº 0024/2012 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº
14/2014 do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade
entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social será de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica
assegurado à entidade o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos procedimentos administrativos de
que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o
Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 076 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade União das Associações pela
Vida – UAV - Inscrição nº 0030/2012 no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O
Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal
nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de
dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na
ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, Considerando
a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS
e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em
especial o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que revogou
a Resolução CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata
da Inscrição de entidades de Assistência Social nos
Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando a Resolução nº 08, de 06
de abril de 2011, que define os parâmetros para a
inscrição de entidades e organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º
– Aprovar o cancelamento da certificação da Entidade União das Associações pela Vida – UAV - Inscrição
nº 0030/2012 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena -MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº
14/2014 do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade
entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social será de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica
assegurado à entidade o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos procedimentos administrativos de
que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o
Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 077 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação Projetar Minas
- Inscrição nº 0032/2013 no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas
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atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de
23 de março de 2000, com as alterações decorrentes
da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de
1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de
28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal
8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial
o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/
CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o
cancelamento da certificação da Entidade Associação
Projetar Minas - Inscrição nº 0032/2013 no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG
conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS
e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS. Art.2º –
O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de publicação
no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o direito
à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos
administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º
– O prazo para o Conselho Municipal de Assistência
Social responder ao recurso da entidade será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 078 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Instituto Curupira - Inscrição
nº 0033/2014 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento da
certificação da Entidade Instituto Curupira - Inscrição
nº 0033/2014 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº
14/2014 do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade
entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social será de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de publicação no Diário Eletrônico Ofi-

cial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica
assegurado à entidade o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos procedimentos administrativos de
que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o
Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 079 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Centro de Acolhimento Dom
Bosco - Inscrição nº 0034/2014 no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho
Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de
suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595
de 23 de março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de
1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de
28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal
8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial
o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/
CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o
cancelamento da certificação da Entidade Centro de
Acolhimento Dom Bosco - Inscrição nº 0034/2014 no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011
do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS.
Art.2º – O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município –
E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade
o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de
Assistência Social responder ao recurso da entidade
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos
Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor
na presente data, ficando revogadas as disposições
contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz
Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 080 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Conselho Central de Barbacena da Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP
- Inscrição nº 0035/2014 no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de
23 de março de 2000, com as alterações decorrentes
da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de
1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de
28 de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal
8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial
o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/
CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
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sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar
o cancelamento da certificação da Entidade Conselho
Central de Barbacena da Sociedade de São Vicente de
Paulo - SSVP - Inscrição nº 0035/2014 no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS
e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS. Art.2º
– O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao
Conselho Municipal de Assistência Social será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de publicação
no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o direito
à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos
administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º
– O prazo para o Conselho Municipal de Assistência
Social responder ao recurso da entidade será de 30
(trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 081 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Organização Assistência Popular – OAP - Inscrição nº 0036/2014 no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O
Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal
nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de
dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na
ata nº 206 de 28 de novembro de 2017, Considerando
a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS
e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em
especial o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que revogou
a Resolução CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata
da Inscrição de entidades de Assistência Social nos
Conselhos de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando a Resolução nº 08, de 06
de abril de 2011, que define os parâmetros para a
inscrição de entidades e organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos
e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º
– Aprovar o cancelamento da certificação da Entidade
Organização Assistência Popular – OAP - Inscrição
nº 0036/2014 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena -MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e art. 15 da Resolução nº
14/2014 do CNAS. Art.2º – O prazo para a entidade
entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de
Assistência Social será de 30 (trinta) dias, contados a
partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único – Fica
assegurado à entidade o direito à ampla defesa e ao
contraditório, nos procedimentos administrativos de
que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o
Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Pre-
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sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 082 de 28 de novembro
de 2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da certificação da Entidade Associação dos Amigos e Moradores de Senhora das Dores - Inscrição
nº 0037/2015 no Conselho Municipal de Assistência
Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28
de novembro de 2017, Considerando a Lei Federal
8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial
o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/
CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação
Nacional de Serviços Socioassistenciais; Considerando
a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº
14, de 15 de maio de 2014, que revogou a Resolução
CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos
de Assistência Social Municipais e do Distrito Federal;
Considerando a Resolução nº 08, de 06 de abril de
2011, que define os parâmetros para a inscrição de
entidades e organizações de Assistência Social, bem
como dos serviços, programas, projetos e benefícios
socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar
o cancelamento da certificação da Entidade Associação dos Amigos e Moradores de Senhora das Dores
- Inscrição nº 0037/2015 no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena -MG conforme o art.
10 da Resolução nº 08/2011 do CMAS e art. 15 da
Resolução nº 14/2014 do CNAS. Art.2º – O prazo para
a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – E-DOB. Parágrafo Único
– Fica assegurado à entidade o direito à ampla defesa
e ao contraditório, nos procedimentos administrativos
de que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para
o Conselho Municipal de Assistência Social responder
ao recurso da entidade será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais. Art.4º – Esta
Deliberação entra em vigor na presente data, ficando
revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de
novembro de 2017. Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 083 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação Voluntários de
Inclusão Social – AVIS - Inscrição nº 0039/2015 no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais

no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento
da certificação da Entidade Associação Voluntários de
Inclusão Social – AVIS - Inscrição nº 0039/2015 no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011
do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS.
Art.2º – O prazo para a entidade entrar com recurso
junto ao Conselho Municipal de Assistência Social será
de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município – EDOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade o
direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta Deliberação.
Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de Assistência Social responder ao recurso da entidade será de
30 (trinta) dias, contados a partir da data de protocolo
na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos Municipais.
Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias.
Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz Henrique
Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de
Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 084 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a aprovação do cancelamento da
certificação da Entidade Associação de Apoio aos Surdos de Barbacena – ASSB - Inscrição nº 0040/2016
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de novembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o cancelamento da
certificação da Entidade Associação de Apoio aos Surdos de Barbacena – ASSB - Inscrição nº 0040/2016
no Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG conforme o art. 10 da Resolução nº 08/2011
do CMAS e art. 15 da Resolução nº 14/2014 do CNAS.
Art.2º – O prazo para a entidade entrar com recurso junto ao Conselho Municipal de Assistência Social
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
publicação no Diário Eletrônico Oficial do Município –
E-DOB. Parágrafo Único – Fica assegurado à entidade
o direito à ampla defesa e ao contraditório, nos procedimentos administrativos de que trata esta Deliberação. Art.3º – O prazo para o Conselho Municipal de
Assistência Social responder ao recurso da entidade
será de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
protocolo na Coordenadoria de Apoio aos Conselhos
Municipais. Art.4º – Esta Deliberação entra em vigor
na presente data, ficando revogadas as disposições
contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017. Luiz
Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 085 de 28 de novembro de
2017. “Dispõe sobre a relação das Entidades inscritas e formalmente regulares no Conselho Municipal
de Assistência Social de Barbacena-MG em 2017, que
cumpriram os requesitos legais de entrega dos documentos: Plano de Ação do corrente ano e Relatório de
Atividades do ano anterior.” O Conselho Municipal de
Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribui19

ções conferidas pela Lei Municipal nº 3.595 de 23 de
março de 2000, com as alterações decorrentes da Lei
Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência
Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 1993,
através de deliberação lavrada na ata nº 206 de 28 de
novembro de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742
de 07 de dezembro de 1993/LOAS e suas alterações
pela Lei Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º
e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº
109 de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define os parâmetros para a inscrição de entidades e
organizações de Assistência Social, bem como dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social
de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Tornar pública a
relação das Entidades inscritas e formalmente regulares no Conselho Municipal de Assistência Social de
Barbacena-MG em 2017, que cumpriram os requesitos
legais de entrega dos documentos: Plano de Ação do
corrente ano e Relatório de Atividades do ano anterior,
conforme Anexo I. Art.2º – Esta Deliberação entra em
vigor na presente data, ficando revogadas as disposições contrárias. Barbacena, 28 de novembro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.
ANEXO I
RELAÇÃO DAS ENTIDADES INSCRITAS E FORMALMENTE REGULARES NO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BARBACENA-MG EM 2017
Nº

Nº Inscrição CONAS

Nome da Entidade (Empresarial –
Fantasia)

01

001/2011

Instituto José Luis Ferreira

02

002/2011

Associação dos Pais e Amigos dos
Excepcionais de Barbacena – APAE

03

003/2011

Confraria das Mães Cristãs

04

004/2011

Associação Creche Escola Irmãos
do Caminho

05

008/2011

Obras Sociais Santo Antônio –
OSSA

06

0010/2012

Obras Passionistas São Paulo da
Cruz

07

0011/2011

Inspetoria Madre Mazzarelo/Instituto Maria Imaculada

08

0012/2011

Conselho Central do Divino Espírito
da Sociedade São Vicente de Paula

09

0015/2011

Lar Frederico Ozanan

10

0016/2011

Instituto Beneficente Padre Mestre
Correia de Almeida

11

0017/2011

Associação Família de Maria/Instituto Padre Cunha

12

0018/2012

Instituto Mauro Alcides Ferreira

13

0020/2012

Núcleo de Apoio Social São Pedro
– NASSPE

14

0021/2012

Associação Regional de Pessoas
Portadores de Deficiência de Barbacena – ASDEF

15

0022/2012

Núcleo Regional de Barbacena de
Voluntários de Prevenção e Combate ao Câncer do Hospital “Mario
Penna”

16

0025/2012

Associação São Miguel Arcanjo

17

0026/2012

Fundação João XXIII

18

0027/2012

Associação Mary Jane Wilson –
AMAJW

19

0028/2012

Instituto Onda Gomes
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20

0029/2012

Obras Sociais Nossa Senhora de
Fátima – OSNSF

21

0031/2012

Coral Araujo de Barbacena

22

0038/2015

Ho Shin Sul Tai Know Do Club

Deliberação do CONAS nº 086 de 19 de dezembro
de 2017. “Dispõe sobre aprovação do pedido de deferimento de inscrição da Entidade Associação Mary
Jane Wilson – AMAJW - Unidade Lar São Caetano
consoante ao Serviço de Acolhimento Institucional, no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O Conselho Municipal de Assistência Social
– CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela
Lei Municipal nº 3.595 de 23 de março de 2000, com
as alterações decorrentes da Lei Municipal nº 3.775
de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº.
8.742 de 07 de dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na ata nº 207 de 19 de dezembro
de 2017, Considerando a Lei Federal 8.742 de 07 de
dezembro de 1993/LOAS e suas alterações pela Lei
Federal 12.435 de 2011, em especial o art. 3º e o
art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109
de 11/11/2009, que aprova a Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais; Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009, que dispõe sobre a
certificação das entidades beneficentes de Assistência
Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15
de maio de 2014, que revogou a Resolução CNAS nº
16, de maio de 2010, que trata da Inscrição de entidades de Assistência Social nos Conselhos de Assistência
Social Municipais e do Distrito Federal; Considerando
a Resolução nº 08, de 06 de abril de 2011, que define
os parâmetros para a inscrição de entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º – Aprovar o pedido de inscrição
da Entidade Associação Mary Jane Wilson – AMAJW
- Unidade Lar São Caetano consoante ao Serviço de
Acolhimento Institucional, no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena-MG. Art.2º – A Entidade de Atendimento passa a executar o seguinte
serviço socioassistencial desenvolvido na Unidade Lar
São Caetano: Rua Dr. Oswaldo Fortini, nº 159, Bairro São José: I – Serviço de Acolhimento Institucional
para Crianças de 0 a 07 anos. Art.3º – Esta Deliberação entra em vigor na presente data. Esta Deliberação
entra em vigor na presente data, ficando revogada a
Deliberação nº 003/2016/CONAS e as disposições em
contrário. Barbacena, 19 de dezembro de 2017. Luiz
Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social.
Deliberação do CONAS nº 087 de 19 de dezembro de
2017. “Dispõe sobre aprovação do pedido de deferimento de inscrição da Entidade Associação Mary Jane
Wilson – AMAJW - Unidade Nova Cidade consoante
ao Serviço de Proteção Social Básica, no Conselho
Municipal de Assistência Social de Barbacena-MG.” O
Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal
nº 3.595 de 23 de março de 2000, com as alterações
decorrentes da Lei Municipal nº 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de
dezembro de 1993, através de deliberação lavrada na
ata nº 207 de 19 de novembro de 2017, Considerando
a Lei Federal 8.742 de 07 de dezembro de 1993/LOAS
e suas alterações pela Lei Federal 12.435 de 2011, em
especial o art. 3º e o art. 9º; Considerando a Resolução MDS/CNAS Nº 109 de 11/11/2009, que aprova
a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;
Considerando a Lei Federal N° 12.101 de 27/11/2009,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de Assistência Social; Considerando a Resolução CNAS nº 14, de 15 de maio de 2014, que revogou
a Resolução CNAS nº 16, de maio de 2010, que trata
da Inscrição de entidades de Assistência Social nos
Conselhos de Assistência Social Municipais e do Dis-

trito Federal; Considerando a Resolução nº 08, de 06
de abril de 2011, que define os parâmetros para a
inscrição de entidades e organizações de Assistência
Social, bem como dos serviços, programas, projetos e
benefícios socioassistenciais no Conselho Municipal de
Assistência Social de Barbacena; RESOLVE: Art.1º –
Aprovar o pedido de inscrição da Entidade Associação
Mary Jane Wilson – AMAJW - Unidade Nova Cidade
consoante ao Serviço de Proteção Social Básica, no
Conselho Municipal de Assistência Social de Barbacena
-MG. Art.2º – A Entidade de Atendimento passa a executar o seguinte serviço socioassistencial: Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, desenvolvido na Unidade Nova Cidade: Rua Conselheiro Lafaiete,
nº 35, Bairro Nova Cidade para: I – Crianças de 0 a 06
anos; II – Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos;
III – Adolescentes de 15 a 17 anos; IV – Jovens de 18
a 29 anos; V – Adultos de 30 a 59 anos; VI – Pessoas
Idosos. Art.3º – Esta Deliberação entra em vigor na
presente data. Barbacena, 19 de dezembro de 2017.
Luiz Henrique Alves Donato - Presidente do Conselho
Municipal de Assistência Social.

Ao se dirigir para pegar algumas folhas de papel vergê, que foram compradas com dinheiro do
próprio bolso do presidente do CMPIR para utilizá-las especialmente na impressão dos Diplomas e
Certificados [...] (Resposta ao Ofício 001//2017, fls.39).

2.1

Inconteste também que mencionado relatório não havia sido discutido/aprovado pela

Plenária do CMPIR e que a recusa de sua impressão, sem prévio pronunciamento do
presidente do CMPIR, desagradou o conselheiro A. J. S. S., fato que perturbou o ambiente
administrativo e justificou a intervenção da Guarda Municipal.
2.2

A repercussão dos fatos foi sobremaneira devastadora que a Polícia Militar do Estado

de Minas Gerais anunciou que não encaminharia mais seu representante enquanto a questão
não fosse definitivamente resolvida (fls.02/04).
2.3

Em sua defesa (fls.37/44), o conselheiro A. J. S. S. se expressou nesses termos:

MOTIVOS: Denúncia de Prática de Autoritarismo (abuso de poder) e de Racismo exercidas pela
Coordenadora de Apoio aos Conselhos contra o 1° Secretário da Mesa Diretora do Conselho
Municipal de Promoção da Igualdade Racial que também é o Relator da IV Conferência Municipal
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do Município de Barbacena realizado a 07 de junho
de 2017 (fls.37 e 38).

2.4

O conselheiro A. J. S. S. relata também que “[...] foi verbalmente e brutalmente

agredido e menosprezado pela Coordenadora [...]” (fls.39). Em outro ponto, ele menciona que
“[...] me retirei do recinto, desci as escadas e chamei a vice-presidente do CMPIR para que
tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Quando retornamos ao recinto fui
novamente ameaçado pela Coordenadora [...]” (fls.39). Anote-se ainda que o conselheiro A. J.
S. S. disse “[...] que registraria um boletim de ocorrência de racismo [...]” afirmando “[...] que

CONSELHO MUNICIPAL DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE
RACIAL - CMPIR
Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial

a Coordenadora de Apoio aos Conselhos cometeu crime de desacato à autoridade ao causar
constrangimento, invalidar e desqualificar a pessoa do 1° secretario e relator ano negar,
impedir e inclusive ameaça-lo quando em exercício de seu cargo e função como conselheiro
legalmente eleito.” (fls.39).
2.5

Presidente:
Nivaldo Paulino Teodoro
Município de Barbacena

Importa registrar que o conselheiro A. J. S. S. não solicitou a oitiva de testemunhas, ou

outra (s) prova (s), tampouco impugnou os documentos que instruem o procedimento ético-

PARECER

disciplinar, os quais lhe foram encaminhados por e-mail.
III
2.6
Os fatos alistados pelo conselheiro A. J. S. S. não encontram ressonância no acervo

Comissão de Ética

probatório coligido. Primeiro porque nas “Informações sobre a IV Conferência de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial” (fls.17/23), o servidor público Michael Lemos de Castro
Militão, pessoa que presenciou todos os fatos em análise não os ratificou, ao contrário, seu

Parecer Final - Relatório
No dia 11 de julho de 2017, a Coordenadora de Apoio aos Conselhos – CAC – comunicou

relato infirma aquele apresentado pelo conselheiro A. J. S. S.; Segundo porque a Guarda
Municipal esteve na CAC, onde entrevistou os envolvidos (fls.34), colhendo o seguinte relato
do conselheiro A. J. S. S.:

(fls.01) ao Presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial do Município
de Barbacena – CMPIR – fato ocorrido naquela coordenadoria envolvendo o conselheiro A. J.

Ao ouvir o env,2 o mesmo disse que só fez valer o seu direito pedindo as copias do documento, e
que em nenhum momento desacatou. E que o mesmo trouxe a env.4 para solicitar as copias devido
seu cargo no Conselho I. Racial e que a mesma seria sua testemunha futura. Pois a env.1 mandouo se retirar da sala.

S. S., noticiado nas “Informações sobre a IV Conferência de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial” (fls.17/22) e no “Termo de Comunicação de Infração Penal” n. 0032/2017
(fls.24, 34/35).
1.1

Na reunião Plenária do dia 17 de julho de 2017, após manifestação dos conselheiros,

determinou-se pela instalação de Comissão de Ética (fls.02/04), em razão da gravidade dos
fatos apresentados, procedendo-se a notificação do conselheiro A. J. S. S., conforme
documento de fls.05. No dia 28 de julho de 2017, os conselheiros do CMPIR, em reunião
plenária, chancelaram os nomes dos conselheiros indicados para a Comissão de Ética - CE,

No “Relatório IV Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade

Racial” (fls.07/16) enviado pelo conselheiro A. J. S. S. à CAC ele consignou o nome de
apenas quatro delegados que representariam o Município de Barbacena na Conferência
Estadual de Promoção da Igualdade Racial (fls.12), omitindo, a falta de explicações sobre o
ocorrido, dolosamente, o nome do quinto representante, o capoeirista Carlos. Além disso, o
conselheiro A. J. S. S. fez constar em tal documento o nome de dois delegados suplentes sem

Insista-se: no dia 11 de julho de 2017, momentos após o desentendimento ocorrido na

CAC, o conselheiro A. J. S. S. conversou com guardas municipais e nada disse sobre agressão
verbal/brutal, desacato, ameaça, constrangimento, racismo. Por tais razões, suas alegações não
merecem prosperar.
2.8

consoante ata lavrada (fls.62).
1.2

2.7

O conselheiro A. J. S. S. demonstrou que não entendeu o funcionamento do Conselho

Municipal de Promoção da Igualdade Racial do Município de Barbacena, visto que ele
adotou, como regra, a prática de tratar dos assuntos afetos ao CMPIR (antes dos temas serem
discutidos pelo Conselho, em Plenária), notadamente aqueles relacionados à CE do CMPIR,
com diversas pessoas e órgãos/entidades não integrantes ao CMPIR. Nos e-mails (fls. 27 e
31), na Resposta ao Ofício 001/2017 (fls.37/38), visando constranger os pares, optando por
não esclarecer os fatos e ausentar-se das reuniões.

que tal proposição tivesse sido aprovada na Conferência Municipal.
1.3

Conclusão

Em 20 de julho de 2017, o conselheiro A. J. S. S. protocolizou “Resposta ao Ofício

001/2017” (fls.37/44) com anexos (fls.45/47).
1.4

I Ética do CMPIR opinou por conceder novo
Em sua primeira reunião, a Comissão de

3.

Depois de analisados os fatos, concluímos
IV que não havia motivo para a perturbação

prazo para que o conselheiro A. J. S. S. apresentasse sua defesa ou ratificasse àquela

criada com a conduta do conselheiro A. J. S. S., fato que teve desdobramentos imensuráveis,

apresentada (fls.36).

tampouco para as imputações feitas pelo conselheiro A. J. S. S. contra a Coordenadora de

1.5

O conselheiro A. J. S. S. foi notificado, pelos Correios, para apresentar defesa escrita

sobre os fatos descritos na ata da reunião da Comissão de Ética havida no dia 2 de agosto de
2017 (fls.63) e no Parecer 001/2017 da CE (fls.64).
1.6

3.1

Registre-se que o conselheiro A. J. S. S. foi informado de que o Parecer n. 001/2017

do CE seria submetido à Plenária no dia 22 de agosto de 2017, conforme mensagem aposta às
fls.69/70, tendo ele, desde então, se ausentado das reuniões do CMPIR.
1.7

Apoio aos Conselhos, senhora Sônia da Piedade Sad, notadamente ao imputar a ela a prática
de infração penal, sabendo não ocorrida.

O conselheiro A. J. S. S. não solicitou cópia dos documentos que compõe o

O conselheiro A. J. S. S. não estava autorizado a redigir o relatório da IV Conferência

Municipal de Políticas Promoção da Igualdade Racial, especialmente porque as críticas
anotadas não foram apresentadas pelos conselheiros, sobretudo por alterar o rol de delegados
à Conferência Estadual.
3.2

Não há compatibilidade na conduta do conselheiro A. J. S. S. ao se reportar a

procedimento ético-disciplinar, mas, no dia 07 de outubro de 2017, ele recebeu cópia dos

pessoas/órgãos/entidades não integrantes do CMPIR, sem prévia delegação ou presente

documentos por e-mail (fls.71/72).

motivo justificado.

1.8

Em 11 de dezembro de 2017, o conselheiro A. J. S. S. protocolizou na CAC o ofício n

31, com dois anexos – mesa diretora do CMPIR e folha 2 do Diário Oficial Eletrônico do

Por todo exposto, manifestamos pela exclusão do conselheiro A. J. S. S. do Conselho
Municipal de Promoção de Igualdade Racial do Município de Barbacena,

Município de Barbacena do dia 23 de fevereiro de 2017.

Ad referendo.

Discussão
Barbacena, 11 de dezembro de 2017.
2.

Inconteste o fato de que o conselheiro A. J. S. S. esteve na CAC solicitando a

impressão do “Relatório IV Conferência Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade
Racial” (fls.06/16), dentre outros documentos, e de que ele tentou retirar algumas folhas
daquele setor, sem a devida autorização dos funcionários presentes e/ou conhecimento do

Comissão de Ética do CMPIR

Presidente do CMPIR. Transcrevemos suas palavras:
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