A,SQ
N TA-F
E IA,
R A,
I LODD
EE2021
BB
AA
RR
BB
AA
CC
EE
NN
A,
EU
X ITA-F
EIR
0822
D ED JEAANBERI R
2021
num
satiam
estiamdiDconsumus
pes amRhilici
intis.
EX
T R ATO
E P O RTA
I A Sin A
S Smenit
I N Aadductum
D A S Pperimus
E L Olabessa diusatusus
contium
egitrudam
adhuis
E Xestam
M O etSconsuperum
R P R E Fstati
E I TO
Mtantiam
U N I Ciam
I PA
L
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
fauscris,
sedo,
host ca; num
tandamd
iurate, et;deego
O
PREFEITO
DOvidenaturni
MUNICÍPIOpatum
DE BARBACENA,
no uso
das atribuições
seu etrum.
cargo,
Gra conformidade
depes horenati
te as
o intem
atquonsum
it; num
menatum
ius,Municipal
condam
em
com
leis empon
vigor,
em especial
com ovid
disposto
na Lei
maionos
nos sus consuamdie
ublis, prei
conver
locat.
Hilin ta, senam
nº
5.002,Ahala
de 27vivid
de novembro
de 2019; e fur
na forma
do art.
26, II,
da Constituição
do
non dientem
dem RESOLVE:
rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
Município
de adhum
Barbacena;
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
L. Valicaut ponsum
pos- peri
terbenatus,
cauc ocae
aucontus
confeculla
norem,
veri
PORTARIA
Nº 22.662
EXONERAR,
a pedido,
Cíntia
Alves Antunes
Leal
dos Sanimusdo
hostorestis
nos, utem
L. Ur
aus, nem
onstem
mora mei
tos,
Cargo dedepse
Provimento
Comissão
deorunisque
Chefe do contiqu
Centro de
Referência
Essenatquide tem.
Senatus? Ponsult
orissi te co
hem nonsimp
raeti, conferes?
Mus,
pecializada
de Assistência
Social (CREAS),
nais Diretoria
de Programas
Sociais,
na
tebatquam Municipal
tera? Batoremus
consunum
Palisa morterf
ecupiemus?
quem none20auci
Secretaria
de Assistência
Social,
partir desta
data. Barbacena,
de
pari fursum
estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
abril
de 2021.
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
senatra voltum
niqui sendierebem,
quem
ina, num
furox do
nostissenit
ina, virte,
PORTARIA
Nº 22.663
- EXONERAR que
Fabrícia
Tostes
Sanches,
Cargo deaProvimenPublique-se
na forma dade
lei Assistência Social (CRAS) São
to em Comissão de Chefe do Centro
de Referência
Gustavo
Ferreirana
de Secretaria
Souza
Pedro, na Diretoria de Programas
Sociais,
Municipal de Assistência
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Social, a partir desta data.
Barbacena, 20 de abril de 2021.

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento
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pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infecPORTARIA Nº 22.664 -NOMEAR Fabrícia Tostes Sanches, para exercer o Cargo de
ciosa grave, denominada “Covid-19”;
Provimento em Comissão de Chefe do Centro de Referência Especializada de AssisConsiderando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para 1
tência Social (CREAS), na Diretoria de Programas Sociais, na Secretaria Municipal
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorde Assistência Social, a partir desta data. Barbacena, 20 de abril de 2021.
rente da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou
PORTARIA Nº 22.665 - NOMEAR Mariluzia Navarro Ananias de Souza, para exercer
estado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
o Cargo de Provimento em Comissão de Chefe do Centro de Referência de AssisConsiderando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de
tência Social (CRAS) São Pedro, na Diretoria de Programas Sociais, na Secretaria
2020, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
Municipal de Assistência Social, a partir desta data. Barbacena, 20 de abril de 2021.
calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
Publique-se na forma da lei
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamiGustavo Ferreira de Souza
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posteriores, relativos à declaraçãode emergência em saúde no Município em face da
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
pandemia “Covid-19”;
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
DESPORTO E CULTURA - SEDEC
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
Secretária: Eliza Maria Firmino
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus – COVID-19.
E X T R ATO D E R E S O L U Ç Ã O
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
Resolução nº 004 /2021
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
A Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura de Barbacena, no uso de
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
suas atribuições, tendo em vista os dispositivos legais e as normas regulamenConsiderando Ofício: FMS/Direção/SESAP nº 268/2021 da Secretaria Municipal de
tares em vigor, considerando a necessidade de contratação, em caráter temporário,
Saúde Pública – SESAP.
para a Rede Municipal de Ensino de Barbacena, para professores do componente
DECRETA:
curricular de ENSINO RELIGIOSO para o Ensino Fundamental II, e considerando o
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 1.021.999,58 (um milhão,
disposto na Resolução nº 002/21, de 09 de fevereiro de 2021, publicada no e-DOB
vinte e um mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos) ao
de 11 de fevereiro de 2021, RESOLVE:
orçamento vigente para atendimento as ações de saúde para enfrentamento da
CAPÍTULO I
emergência em saúde da pandemia “Covid-19”, a qual será alocada no órgão “18 DA INSCRIÇÃO
Secretaria Municipal de Saúde” e na unidade “18.02 - Fundo Municipal de Saúde”,
Art. 1º - Após o aproveitamento de todos os professores efetivos da Escola, pernas seguintes classificações funcionais, programáticas e econômicas:
sistindo a necessidade de pessoal, poderá haver contratação, em caráter temporário, para a função pública de Professor do Ensino Fundamental II - ENSINO
Classificação dos Créditos
RELIGIOSO.
Art. 2º - Poderão pleitear as vagas para contrato de Professor do Ensino FundamenÓrgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
tal II – ENSINO RELIGIOSO, os candidatos habilitados conforme legislação vigente,
Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde
que se inscreverem em processo de classificação para este fim, para o componente
curricular de Ensino Religioso.
Função: 10 - Saúde
Art. 3º – Para inscrição no processo de classificação de Professor do Ensino FundaSubfunção: 122
mental II – Ensino Religioso, os candidatos interessados em assumir as eventuais
vagas deverão comparecer à Secretaria de Planejamento – SEPLAN, situada à Rua
Programa: 0004
Baronesa Maria Rosa, 378, bairro Boa Morte, nos dias 3, 4 e 5 de maio de 2021, no
horário de 7horas às 9horas, apresentando a documentação abaixo, em envelope
Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
tamanho A4, lacrado, contendo a seguinte identificação:
Natureza da Despesa
Ficha
Fonte
Inscrição referente à RESOLUÇÃO Nº 004 / 2021 – SEDEC
3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo De- 402
254
1.021.999,58
Nome completo: ________________________________________________
terminado
Professor do Ensino Fundamental II
Componente Curricular : ENSINO RELIGIOSO
Total dos Créditos
1.021.999,58
I- Comprovante de Conclusão de Curso de especialização (Stricto Sensu) na área de
educação com certificação emitida por instituições reconhecidas/autorizadas pelo
Ministério da Educação (cópia).
II. Comprovante de Conclusão de Curso de especialização (Lato Sensu) na área de
educação com certificação emitida por instituições reconhecidas/autorizadas pelo
Ministério da Educação (cópia).
III. Comprovante de tempo de exercício na regência de aulas nas escolas da Rede
Municipal de Ensino de Barbacena (solicitar através do e-mail atendimento.rh@barbacena.mg.gov.br), no componente curricular pretendido – ENSINO RELIGIOSO,
no Ensino Fundamental II, desde que não tenha sido utilizado para outros benefícios e não esteja vinculado a cargo ativo.
Parágrafo único – A contagem do tempo correspondente ao componente curricular
pretendido – ENSINO RELIGIOSO, será analisada pela SEDEC, mediante o compro-

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito extraordinário aberto por
este Decreto os provenientes do superávit financeiro decorrente da transferência
de recursos do governo federal, classificados na rubrica de receita “1.7.1.8.03.9.1
– Outras Transferências de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por
Transferências Fundo a Fundo” e fonte de recursos “254 – Outras Transferências de
Recursos do SUS”, no valor total de R$ 1.021.999,58 (um milhão, vinte e um mil,
novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de março de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal
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no CNPJ nº 26.113.092/0001-00 pelo valor unitário de R$185 (cento e oitenta e
Ciências da Religião, reconhecido e recomendado pela CAPES, ou
cinco reais), tudo conforme documentação nos autos. Ratificado em 16 de abril de
d. Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento acrescida de pós-gradu2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.
ação lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária 1
mínima de 360 horas e oferecido por instituição de ensino superior credenciada, nos
Publique-se na forma da lei
termos da Lei Federal nº 9.394/1996, ou
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
e. Licenciatura plena em qualquer área do conhecimento acrescida de curso de
Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005 (data da publicação da Lei nº 15.434/2005), por entidade ou instituição de ensino credenciada e
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E
reconhecida pela SEE/MG, ou
MOBILIDADE URBANA - SETRAM
f. Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, cuja matriz curricular inclua conteúdo relativo a Ciências da Religião, Metodologia e Filosofia do Ensino
Secretário: Odilon Grossi Couto
Religioso ou Educação Religiosa, com carga horária mínima de 500 horas, ou
g. Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de pós-graNOTIFICAÇÃO
duação lato sensu em Ensino Religioso ou Ciências da Religião, com carga horária
NOTIFICAÇÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE DEFESA DA AUTUAÇÃO
mínima de 360 horas e oferecido por instituição de ensino superior devidamente
Em face ao recebimento das Defesas da Autuação, com fulcro na Resolução 619/16
credenciada nos termos da Lei Federal nº 9.394/1996, ou
do CONTRAN, em seu Art. 9º, ficam os proprietários dos veículos abaixo notificados,
h. Licenciatura curta em qualquer área do conhecimento, acrescida de curso de
que por força de não acolhimento das razões de Defesa apresentada, os seguintes
Metodologia e Filosofia do Ensino Religioso, oferecido até 6/1/2005 (data da publiautos foram convertidos em penalidade.
cação da Lei nº 15.434/2005), por entidade ou instituição de ensino credenciada e
reconhecida pela SEE/MG.
AIT
PLACA
DATA DA INFRAÇÃO
PROTOCOLO/DEFESA
CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO
AG04594632
KVC8956
04/11/2020
4389-1 2021
Art. 4º – Os documentos elencados no artigo 3º serão analisados e os candidatos
E100224818
GMS7050
13/12/2020
4505-8 2021
inscritos serão classificados conforme critérios na ordem abaixo:
I- Curso de especialização (Stricto Sensu) na área de educação com certificação
AG04597851
GKS6912
02/03/2021
4513-3 2021
emitida por instituições reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação.
AG04598590
OMH8864
18/02/2021
4501-5 2021
II- Curso de especialização (Lato Sensu) na área de educação com certificação emitida por instituições reconhecidas/autorizadas pelo Ministério da Educação.
AG04598711
PUH0183
24/02/2021
4517-6 2021
III - Maior tempo de exercício na regência de aulas nas escolas da Rede Municipal
AG04598314
KRR1168
29/01/2021
4438-6 2021
de Ensino de Barbacena, no componente curricular pretendido, tendo preferência
aquele que possuir maior tempo.
AG04594155
PUJ5734
01/02/2021
4439-4 2021
IV- Maior tempo de exercício na regência de aulas no componente curricular pretenAG04598019
GWK2373
01/02/2021
4435-1 2021
dido,tendo preferência aquele que possuir maior tempo.
V – Idade cronológica maior.
E100222750
PZW5736
19/11/2020
4471-6 2021
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS
AG04593574
HCE1D69
01/12/2020
4481-8 2021
Art.5º – Após análise dos documentos, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, o
AG04597948
HBW5521
22/01/2021
4506-6 2021
resultado será divulgado no site oficial da Prefeitura Municipal de Barbacena.
Art. 6º - Será desclassificado o candidato que não apresentar, no ato da inscrição,
AG04598751
HNK0313
02/03/2021
4551-4 2021
toda a documentação exigida, conforme especificado no artigo 3º desta Resolução,
AG04598752
HNK0313
02/03/2021
4552-2 2021
ou que apresentar documentos ilegíveis.
Art. 7º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
AG04595934
RFR9F37
31/12/2020
4554-9 2021
Art. 8º – Revogam-se as disposições em contrário.
AG04593575
HBJ5373
09/12/2020
4492-8 2021
Barbacena, 22 de abril de 2021.
Eliza Maria Firmino
Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura

Publique-se na forma da lei
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AG04597866
HCQ6253
11/03/2021
PODER
EXECUTIVO 4557-3 2021
Carlos Augusto
Soares do Nascimento
AG04598290Prefeito:
JGY0679
04/01/2021
4558-1 2021
E100225423
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Paliuspi oraesto vil vesterum pero
vir imillatiam
avem it, se constio, pris larestra?
Barbacena,
22 de Abrilpra
de 2021
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus
Mae
ere te
mentercerio mortili ntiacci elut feco
ODILON
GROSSI
COUTO
Autoridade
Municipal de
Trânsitouoditiae ad cris? Ex num se,
erficon se cum non Itat, terture
ntiamedica;
haliusq
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
Publique-se na forma da lei
quidium vidis hebatus o ut intemen
te, unum is aut publis hilinicae
Gustavo demus
Ferreira etrum
de Souza
consci porterei iam, urnum
est nitis
An vervium
re endam
merena, fac oret iam is. O
Secretário
Municipal
de Gabinete
do Prefeito
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
ÁGUA
SANEAMENTO
- SAS
scervirSERVIÇO
inicae pessent DE
ebatanterem
pat.ECatus;
in rem itant novermaio
enatien dacerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
Diretor:
Daniel
Salgarello
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
vir is ta, nessi turbis
is ATO
moripio,D
probunul
con R
Itam,
tam loccibus estraed
E dum
XTR
E P Ount
RTA
IAS
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
O Diretor-Geral do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos dos artigos 157, 161, 166, 167, 168, 169 e 170, todos
da Lei Municipal nº 3.245/1995, e considerando as informações que lhes foram
1
remetidas, RESOLVE:
PORTARIA Nº 138/2021 - Art. 1º. Instaurar Sindicância para apurar possíveis irregularidades referentes aos fatos constantes no Memorando nº 091/AE/2021, bem
como eventuais infrações conexas que emergirem no decorrer da Sindicância. Art.
2º. A Sindicância será conduzida pela Comissão de Sindicância, instituída pela Portaria nº 045/2021, de 04 de Fevereiro 2021. Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na
data de sua publicação e revoga as disposições contrárias. Barbacena, 22 de Abril
2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições
do seu cargo, nos termos do art. 3, da Lei Municipal nº 4.975, de 20/11/2019, e
considerando as indicações que lhe foram feitas, RESOLVE:
PORTARIA Nº 139/2021 - Art. 1º. Alterar a composição da Comissão para estudos
acerca da viabilidade de reequilíbrio financeiro nos contratos de aquisição e prestação de serviço, instituída pela Portaria nº 046 de 04 de fevereiro de 2021; Art.
2º. Designar o servidor abaixo relacionado para compor a referida Comissão, mantendo-se os demais componentes: Suplente: I –Agnaldo Antônio Geraldo, matrícula
171. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor nesta datae revoga as disposições contrárias. Barbacena, 22 de abril de 2021. Daniel Salgarello - DIRETOR GERAL DO SAS.
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num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus labessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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num satiam estiamdi consumus pes am hilici in intis. menit adductum perimus labessa diusatusus estam et consuperum stati contium tantiam iam egitrudam adhuis
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
fauscris, sedo, videnaturni patum host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie fur ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
mactuide potatuus, urionsu nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
imus hostorestis depse nos, ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
senatquide tem. Senatus? Ponsult orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
tebatquam tera? Batoremus consunum Palis morterf ecupiemus? quem none auci
pari fursum estrissedo, qua cludactam niae acturev ilnemquam mei ponsing ulleger
raciemus, sedessi cote imoverum Romniam poenati fecient racturo, Cate te condit,
senatra voltum niqui sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E C R E TO M U N I C I PA L
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam pra avem it, se constio, pris larestra?
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien dacerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
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Lei Municipal
nº. pes
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23 de
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de 2000,
com asperimus
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consumus
amdehilici
in intis.
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da Leiestam
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Social – LOAS,
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At
bro
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host ca; num tandamd iurate, et; ego etrum.
RESOLVE:
Gra depes horenati te o intem pon atquonsum it; num vid menatum ius, condam
Art.
1º – Ahala
Deliberar
da Comissão
deprei
Registro
Entidades;
maionos
vividpela
nos aprovação
sus consuamdie
fur ublis,
converdas
locat.
Hilin ta, senam
Art.
- A Comissão
Organizadora
seráiucomposta:
non 2°
dientem
adhum dem
rei is vereme
ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
Imactuide
– Luiz Henrique
Alves
Donato
potatuus,
urionsu
nihilica; intem, nequonsilia resserum moverfiriam ala
II
Sônia Maria
Oliveira
L. –Valicaut
ponsum
pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
III
– Giovanni
Tarcísio
Souza
imus
hostorestis
depsede
nos,
ut L. Ur aus, nem orunisque contiqu onstem mora mei
IV
– Luiza Mara
da Ponsult
Silva orissi te co is hem nonsimp raeti, conferes? Mus,
senatquide
tem. Afonso
Senatus?
Art
3° - Estatera?
deliberação
entra
em vigor Palis
na presente
tebatquam
Batoremus
consunum
morterf data.
ecupiemus? quem none auci
Barbacena, 16niae
de março
de 2021.
pari fursum estrissedo, qua cludactam
acturev
ilnemquam mei ponsing ulleger
Daniel Martins de Mello Neto
raciemus, sedessi cote
imoverum
Romniam
poenati
fecientSocial
racturo, Cate te condit,
Presidente
do Conselho
Municipal
de Assistência
senatra voltum niqui sendierebem,
que quem
ina, num furox nostissenit a ina, virte,
(Republicado
por incorreção)
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D E C R E TO M U N I C I PA L
CONSELHOS
MUNICIPAIS
Paliuspi oraesto vil vesterum pero vir imillatiam
pra avem it, se constio, pris larestra?

Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
erficonCONSELHO
se cum non Itat, terture
ntiamedica; haliusq
uoditiae ad cris? Ex num se,
MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
SOCIAL
CONAS
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
consci porterei iam, urnum
est nitis
An vervium
fac oret iam is. O
Presidente:
Daniel
Martinsre
deendam
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Neto
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
EX
T RAd
ATO
D E Dvidees
E L I isB cum
ERA
Ç Ã haetis
O num accips,
tum menti, noret;
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aucieninata
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scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien daDeliberação do CONAS nº164 de 16 de março de 2021.
cerceris a num sper auctudes comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
“Dispõe sobre a Comissão de Registro de Entidades.”
conclatuam in diur, vivatum escem quam ut viverri conferum P. Opicaecerum tum
O Conselho Municipal de Assistência Social – CONAS, no uso de suas atribuições
vir is ta, nessi turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
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