BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022
ÇÕES EIRELI, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 43.109.678/0001-10. Processo
Licitatório nº 004/2022 – Pregão Eletrônico nº 001/2022. Objeto: Constitui objeto
do presente contrato aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) graduação “C”, com fornecimento de material, incluindo transporte, pintura de
ligação, aplicação, compactação tudo obedecendo às normas técnicas da ABNT,
que será utilizado em pavimentação, capeamento, recapeamento, recuperação,
construção de quebra-molas e passagens elevadas e manutenção corretiva em vias
do Município, conforme condições e especificações contidas no Edital. Valor total:
R$ 1.867.500,00 (um milhão oitocentos e sessenta e sete mil e quinhentos reais).
Data de assinatura: 26/05/2022. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que
assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Giovanni Anderson de Souza (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP) e Jaciara Regina
Almeida Baptista Safar (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual: Roberto
Pompeu Canton, Chefe de Obras Públicas da Semop.

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 112,
inciso I, da Lei nº. 3.245, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 4.935, de 2019;
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.339 - CEDER o servidor Daniel Felipe de Andrade, ocupante do
cargo público de Guarda Civil Municipal, para prestar serviços ao Município de Ubá,
sem ônus para o órgão de origem, a partir desta data. Barbacena, 25 de maio de
2022.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
SAS - BARBACENA – Diretoria de Licitações – HOMOLOGAÇÃO - PROCESSO Nº
015/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022. Objeto: aquisição de conexões
e válvulas a serem utilizados na captação de água bruta do Rio das Mortes. Vencedores dos lotes pelos valores conforme descritos: VALUP VÁLVULAS E ACESSÓRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.485.099/0001-43, lotes: 01 R$2.754,00;
03 R$15.540,00; perfazendo o valor total de R$18.294,00 (dezoito mil duzentos
e noventa e quatro reais); J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO
EIRELI-EPP., inscrita no CNPJ sob o nº 63.017.784/0001-80, lote: 02 R$23.400,00;
perfazendo o valor total de R$23.400,00 (vinte e três mil e quatrocentos reais).
Valor total da licitação R$41.694,00 (quarenta e um mil seiscentos e noventa e
quatro reais). Homologação: 18/05/2022. Daniel Salgarello – Diretor Geral do SAS.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no Decreto nº
8.130, de 22.02.2017, e na forma do art. 26, inciso II, da Constituição do Município
de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.342 - 1 – REVOGAR a designação de Júlia Iunes Liguori como
representante suplente dos Trabalhadores da Educação no Conselho Municipal de
Alimentação Escolar – CAE, constante da Portaria nº 22.599, de 16.03.2021.2 –
DESIGNAR Maria de Fátima Claudino Gomes para compor o Conselho Municipal
de Alimentação Escolar – CAE, como representante suplente dos Trabalhadores da
Educação, em substituição a Júlia Iunes Liguori.3 – DISPOR que a presente Portaria
entre em vigor a partir da data de sua publicação. Barbacena, 25 de maio de 2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes, em especial com o disposto no art. 112,
inciso I, da Lei nº. 3.245, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 4.935, de 2019;
e na forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena;
RESOLVE:

1° Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n°030/2020 - Contratante: Serviço
de Água e Saneamento – SAS.Contratado: NATANIELLE NAYLA RIBEIRO - Objeto:
aditar o Contrato supramencionado, para prorrogá-lo em até 24 (vinte e quatro)
meses, a partir de 25 de maio de 2022.Data da Assinatura: 24 de maio de 2022.

EXTRATO DE TERMOS DE APOSTILAMENTO

PORTARIA Nº 23.343 - CEDER o servidor Everton Augusto de Souza Almeida, ocupante do cargo público de Fiscal de Rendas, Matrícula nº 281160/01, para prestar
serviços ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sem ônus para o órgão de
origem, a partir desta data. Barbacena, 26 de maio de 2022.

Extrato de Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 090/2021. Órgão
Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria
de Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM. Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Na forma da Declarações de Disponibilidade de Recursos Orçamentários nº 348/2022 e Financeiros nº
195/2022, ficando ajustada a seguinte classificação: 04.451.0027.2.156 – GESTÃO
OPERACIONAL DO TRÂNSITO MUNICIPAL – 3.3.90.30 Material Consumo (546) –
Fonte 157; 3.3.90.30 Material Consumo (546) – Fonte 257; 4.4.90.52 Equipamentos
e Material Permanente (551) – Fonte 157; 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (551) – Fonte 257. Assinatura: 11/05/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal).

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN
Secretária: Tatiana Filardi de Campos

Extrato de Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 091/2021. Órgão
Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria
de Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM. Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Na forma da Declarações de Disponibilidade de Recursos Orçamentários nº 349/2022 e Financeiros nº
196/2022, ficando ajustada a seguinte classificação: 04.451.0027.2.156 – GESTÃO
OPERACIONAL DO TRÂNSITO MUNICIPAL – 3.3.90.30 Material Consumo (546) –
Fonte 157; 3.3.90.30 Material Consumo (546) – Fonte 257; 4.4.90.52 Equipamentos
e Material Permanente (551) – Fonte 157; 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (551) – Fonte 257. Assinatura: 11/05/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal).

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO – PE 031/2022 – PRC 060/2022. OBJETO: Registro de Preços para aquisição de recargas periódicas de nitrogênio líquido e galão criogênico. Abertura:
09/06/2022 – Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br. Marcos
Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.
SAS - AVISO DE LICITAÇÂO – PE Nº 012/2022 – PRC Nº 022/2022. OBJETO: Aquisição de filtro para sistema de tratamento de água com remoção de ferro e manganês. Abertura: 10/06/2022 – Horário: 09:00. Informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br. Marcos Vinícius do Carmo - Diretor de Licitações.

Extrato de Termo de Apostilamento à Ata de Registro de Preços nº 092/2021. Órgão
Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria
de Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM. Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Na forma da Declarações de Disponibilidade de Recursos Orçamentários nº 350/2022 e Financeiros nº
197/2022, ficando ajustada a seguinte classificação: 04.451.0027.2.156 – GESTÃO
OPERACIONAL DO TRÂNSITO MUNICIPAL – 3.3.90.30 Material Consumo (546) –
Fonte 157; 3.3.90.30 Material Consumo (546) – Fonte 257; 4.4.90.52 Equipamentos
e Material Permanente (551) – Fonte 157; 4.4.90.52 Equipamentos e Material Permanente (551) – Fonte 257. Assinatura: 11/05/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal).

EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 055/2022. Contratante: Município
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal De
Fazenda – SEFAZ. Contratada: FERNANDA REZENDE ME, empresa inscrita no CNPJ
sob o nº 11.142.181/0001-07. Processo Licitatório nº 044/2022 – Pregão Eletrônico
nº 025/2022. Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de
empresa especializada para prestação de serviços de consultoria tributária na área
de ITR, conforme condições e especificações quantitativas e qualitativas contidas
no Edital. Valor total: R$ 18.120,00 (dezoito mil e cento e vinte reais). Data de
assinatura: 26/05/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do
Nascimento (Prefeito Municipal), João Paulo Toni (Secretário Municipal De Fazenda
– SEFAZ) e Fernanda Rezende (Contratada). Gerência e Fiscalização Contratual:
Diogo Soares Assumpção, Fiscal de Rendas.

EXTRATO DE TERMOS DE CESSÃO
EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO Nº 002/2022 - Partes: Município de Barbacena –
CNPJ 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ e
a União/Tribunal Regional Federal da 1ª região, CNPJ 03.658.507/0001-25. Objeto:
O presente instrumento, visando o melhor aproveitamento de recursos financeiros,
técnicos e humanos, tem por escopo a cessão do servidor público EVERTON AUGUSTO DE SOUZA ALMEIDA, Fiscal de Rendas, Matrícula nº 281160/01, servidor

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços com Fornecimento nº 056/2022.
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP. Contratada: PIOTOR CONSTRU-

1

- Ind. nº. 154/2022 - Solicitando á PMB, termino do passeio na R. Dolores Rocha Rosa no bairro Guarani;
- Ind. nº. 155/2022 - Solicitando á PMB, operação tapa buracos na R. Mozart Bueno no bairro Guarani;
- Ind. nº. 156/2022 - Solicitando á PMB, que avalie a possibilidade de retorno do funcionamento das
farmácias das UBS do Caic e Santo Antônio.
Da Mesa Diretora:
- Ind. nº. 157/2022 - Solicitando á PMB, recuperação asfáltica e operação tapa buracos em toda a
extensão da Av. Governador Bias Fortes;
- Ind. nº. 158/2022 - Solicitando á PMB, recuperação asfáltica e operação tapa buracos na R. Cesário Alvim
no bairro Caminho Novo.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Odair Ferreira, reiterou o convite a todos os edis, para que pudessem
comparecer a Reunião de Apresentação da Agenda DEL, mencionou que é necessário fazer a inscrição
pelo site Sympla, pois o controle será a inscrição e o nome constará na lista para que se adentre ao local.
Discorreu que a assessória de imprensa do Hospital Ibiapaba entrou em contato e pediu para que
encaminhasse a Mesa Diretora da Casa o convite da Inauguração da Radioterapia na sexta-feira dia 06/05
às 10h da manhã no Hospital Ibiapaba. Informou também que os 15 edis serão recebidos em data a ser
agendada, para que se mostre a radioterapia, como funcionará dentre outras coisas. Mencionou que o
Hospital Ibiapaba solicitou que ele que levasse aos demais edis seus agradecimentos pelas emendas e por
tudo que tem sido feito para ajudar o Hospital Ibiapaba e outras instituições de um modo geral.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 26 DE MAIO DE 2022
ocupante do cargo efetivo, lotado na Secretaria Municipal de Fazenda - SEFAZ,
estando sob a égide do regime estatutário, para exercer a Função Comissionada
de Assistente Adjunto II, Cód. FC-02, na Seção Judiciária do Estado de Minas Gerais – SJMG. Data de assinatura: 26 de maio de 2022. Assinam: Pelo Município de
Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, e João Paulo
Toni, Secretário Municipal da Fazenda e pelo União/Tribunal Regional Federal da 1ª
região, Desembargador Federal José Amilcar de Queiroz Machado.

O Sr. Presidente agradeceu pelas informações, disse que fará a divulgação e se organizarão para poder
representar a Câmara Municipal.
Do Vereador Paulinho do Gás:
- Ind. nº. 159/2022 - Solicitando á PMB, que providencie a colocação de quebra-molas na Av. Pereira
Teixeira próximo ao nº. 30 no bairro Centro;
- Ind. nº. 160/2022 - Solicitando á PMB, pintura de faixa de pedestres na Av. Pereira Teixeira, em frente ao
nº. 1036 no bairro Centro;
- Ind. nº. 161/2022 - Solicitando á PMB, operação tapa buracos na R. Demétrio Ribeiro no bairro Santo
Antônio;
- Ind. nº. 162/2022 - Solicitando á PMB, operação tapa buracos na R. Santa Luíza no bairro Santa Efigênia;
- Ind. nº. 163/2022 - Solicitando á PMB, roçagem e limpeza na Av. Eliezer Henriques no bairro Novo
Horizonte;
- Ind. nº. 164/2022 - Solicitando á PMB, operação tapa buracos na R. Alagoas bairro Santa Efigênia;
- Ind. nº. 165/2022 - Solicitando á PMB, substituição da rede elétrica rural monofásica por rede elétrica
industrial trifásica no trecho da Estrada Rural com inicio na Chácara Ceolin.

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO Nº 005/2022 - Partes: Município de Barbacena
– CNPJ 17.095.043/0001-09, através da Guarda Municipal - GCM e o Município de
Ubá.Objeto: O presente instrumento, visando o melhor aproveitamento de recursos financeiros, técnicos e humanos, tem por escopo a cessão do servidor público
DANIEL FILIPE DE ANDRADE, servidor ocupante do cargo efetivo de Guarda Civil
Municipal, Matrícula 19.822/01, lotado na Guarda Civil Municipal – GCM, estando
sob a égide do regime estatutário, para fins de prestar seus misteres junto ao
CESSIONÁRIO.Data de assinatura: 10 de maio de 2022.Assinam: Pelo Município
de Barbacena, Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, e Luiz
Cláudio Domith de Paula, Guarda Civil Municipal e pelo Município de Ubá, Édson
Teixeira Filho.

O Sr. Presidente destacou a presença do Jornalista da Rádio Tropical Carlos Eduardo Custódio, com o qual
teve uma reunião no dia anterior. Reiterou que o Jornalista se mostrou um cidadão muito esclarecido e
preparado no entendimento das questões que envolvem o Município e o trabalho Legislativo.
Do Vereador Zé Malão:
- Ind. nº. 151/2022 - Solicitando á PMB, que encaminhe o anteprojeto que institui, no âmbito do
Município , conduta para remoção do veículos em razão de infração de transito e da outras providencias;
- Req. nº. 032/2022 - Solicitando á Casa, a convocação do Sr. Secretário de Obras Públicas do Município,
para comparecer a esta Casa Legislativa, para prestar esclarecimentos de quando e como será realizado as
obras no bairro Nova Cidade.

ERRATA

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Zé Malão, reiterou que a população foi pega de surpresa pela aumento da
tarifa de ônibus no Município, e que o Sr. Prefeito Carlos Du e sua equipe estavam na reunião. Mencionou
que foram feitos por ele vários projetos que solicitavam mais transparência nas informações, porém
foram vetados. Disse que gostaria que o Sr. Prefeito fosse a tribuna e desse esclarecimentos à população.
Lembrou que os abrigos de ônibus estão em péssimas condições e os horários não são cumpridos e muitas
vezes sequer passam, principalmente nas Zona Rurais. Discorreu a respeito da situação da falta d’água e
mencionou que há dinheiro pra comprar mais reservatórios.

Na publicação feita no Diário Oficial Eletrônico do Município de Barbacena – e-dob,
do dia 25.05.2022, pág. 1, 2° coluna: onde se lê no título “Aviso de licitação”, leiase no título : “Extrato de Homologações”. Mantendo os demais termos inalterados.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Professor Filipe, mencionou que também foi pego de surpresa e soube
pela imprensa do aumento da tarifa dos ônibus. Ressaltou a população que os edis não participaram da
comissão que avalia os reajustes. Convidou os edis e a população para participarem do lançamento do
Parlamento Jovem edição 2022 com o tema Saúde Mental do Jovem, no auditório da Faculdade de
Medicina no dia 09/05 ás 18h. Concedeu seu voto de pesar pelo falecimento do Professor Wagner
Vicentino, e deixou seu abraço fraternal aos familiares e amigos, disse ainda que enquanto professor essa
fatalidade mexeu muito ele e com todos que estão em sala de aula.

PODER LEGISLATIVO

SEGUNDA PARTE – ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 20h32
Discussão e Votação de Projetos

CÂMARA MUNICIPAL DE BARBACENA
Presidente: Nilton Cézar de Almeida

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA

ATAS

- Proj. Lei nº. 020/22 – Dispõe sobre o acréscimo de gratificação aos valores pagos à Titulo de plantões

hospitalares de que trata a Lei Municipal nº 4.971, de 2019, e revoga a Lei Municipal nº. 5.111, de 2021 –
Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 09.04.2022 – ULTIMADA A VOTAÇÃO - Encerrada a discussão, o
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS, 4 CONTRÁRIOS E 1
ABSTENÇÃO.

ATA 024/2022

020ª. Sessão Ordinária – 03.05.2022 – 1º. Período – 2º. Ano da Legislatura

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Pastor Ewerton, solicitou ao Sr. Presidente que colocasse o Projeto nº.
020/22 em votação com Redação Final.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida
Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

O Sr. Presidente deferiu o pedido do Ver. Pastor Ewerton e colocou o Requerimento Verbal em votação Encerrada a discussão, o requerimento foi colocado em votação e foi APROVADO POR UNANIMIDADE.

Vereadores Presentes: Conforme registro em livro próprio.

- Proj. Lei nº. 020/22 – Dispõe sobre o acréscimo de gratificação aos valores pagos à Titulo de plantões
hospitalares de que trata a Lei Municipal nº 4.971, de 2019, e revoga a Lei Municipal nº. 5.111, de 2021 –
Aut. Executivo- PRAZO VENCIDO EM 09.04.2022 – ULTIMADA A VOTAÇÃO - Encerrada a discussão, o
projeto foi colocado em votação e foi APROVADO EM REDAÇÃO FINAL POR 8 VOTOS FAVORÁVEIS, 4
CONTRÁRIOS E 1 ABSTENÇÃO.

PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 19h32
”Então, chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas
vezes, e os teus discípulos não jejuam?”
(Mateus 9:14)
I – Leitura e Discussão de Atas:
- Ata nº 019/2022 – APROVADO POR UNANIMIDADE.

Com a Palavra para Justificar o Voto, Ver. Thiago Martins, disse a Sra. Eliane que havia conversado com ele
pelo Facebook, que espera que através dessa decisão de remunerar melhor os médicos que consiga sanar
um pouco do problema que é a questão da saúde no Estado. Reiterou que apenas isso não seja a solução
do problema mas já é o começo de alguma coisa.

II – Leitura das Correspondências e Comunicações:
- Não houve

Com a Palavra para Justificar o Voto, Ver. Professor Filipe, reiterou que ninguém é contra a valorização dos
profissionais. Mencionou ainda que o reajuste seria em torno de 18% para uma categoria que já tem um
vencimento bem maior que outras categorias, lembrou que os demais Servidores de Barbacena teve o

III – Apresentação de proposições:
Do Vereador Sandro Heleno:
- Ind. nº. 150/2022 - Solicitando á PMB, para pedir ao Diretor de Serviço de Água e Saneamento SAS,
estudo e parcerias com a Epcar, para possível implantação de reservatório de distribuição de água na área
da Epcar, localizada na parte alta do bairro Boa Vista, a fim de melhorar o atendimento e distribuição de
água nos bairros: Boa Vista, Vilela, Caiçaras, Andaraí, Penha e Ipanema.

reajuste de 10.06% por coerência não seria justo um reajuste no mesmo patamar. Afirmou que está sendo
didático para deixar claro seu posicionamento, dizendo que é favorável a valorização, optando pela
abstenção ao entender que é valido o reajuste mas não nos percentuais que foram apresentados.

Com a Palavra pela Ordem, Ver. Sandro Heleno, agradeceu a todos os amigos e pediu o apoio de todos.
Reiterou que a indicação irá atender a todas as comunidades da região. Agradeceu e deixou registrado seu
agradecimento ao Ex Presidente da Casa Sr. Amarílio Andrade, pelo trabalho brilhante que ele faz no seu
núcleo. Mencionou que visitou a Setram e foi muito bem tratado pelo Sr. Paulo e André Guedes, que
deram a ele a noticia de que haverá a adaptação de vários táxis em Barbacena para deficientes físicos,
uma demanda já indicada por ele e pelo Ver. Flávio Maluf. Discorreu que outro assunto tratado na Setram
foram as ciclos faixas e ciclos rotas que estão em estudo juntamente com o bicicletário em Barbacena.

- Proj. Lei nº. 006/22 - Acrescenta o inciso VII ao art. 3º da Lei Municipal nº 4.914, de 03 de dezembro de
2018, que institui o PROMAFA – Aut. Executivo - PRAZO VENCIDO EM 28.04.2022 - Encerrada a
discussão, foi CONCEDIDA VISTA AO VEREADOR FLÁVIO MALUF.

SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – REGIME DE URGÊNCIA URGENTÍSSIMA

Por se tratar de Projeto com prazo vencido, o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão
às 20h42. Nada mais havendo a tratar eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis, Redatora de
Atas, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo
Senhor Secretário.

Do Vereador Donizete Medeiros:
- Req. nº. 031/2022 - Solicitando á Casa, que seja expedida Moção de Aplausos a ser enviada à Sra.
Marina Luzia Juventina de Miranda, pelos relevantes serviços prestados à população.

Presidente: Vereador Nilton Cézar de Almeida

Do Vereador Zeli:
- Ind. nº.152/2022 - Solicitando á PMB, envio de profissionais na localidade das Margaridas, para
colocação de bloquetes, aonde já existem materiais para a iniciação das obras;
- Ind. nº. 153/2022 - Solicitando á PMB, patrolamento de um trecho da R. Geraldo Magela Alvim no bairro
João Paulo II;

Secretário: Vereador Filipe Luís dos Santos

- Ind. nº. 154/2022 - Solicitando á PMB, termino do passeio na R. Dolores Rocha Rosa no bairro Guarani;
- Ind. nº. 155/2022 - Solicitando á PMB, operação tapa buracos na R. Mozart Bueno no bairro Guarani;
- Ind. nº. 156/2022 - Solicitando á PMB, que avalie a possibilidade de retorno do funcionamento das
farmácias das UBS do Caic e Santo Antônio.
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Da Mesa Diretora:
- Ind. nº. 157/2022 - Solicitando á PMB, recuperação asfáltica e operação tapa buracos em toda a
extensão da Av. Governador Bias Fortes;
- Ind. nº. 158/2022 - Solicitando á PMB, recuperação asfáltica e operação tapa buracos na R. Cesário Alvim
no bairro Caminho Novo.
Com a Palavra pela Ordem, Ver. Odair Ferreira, reiterou o convite a todos os edis, para que pudessem
comparecer a Reunião de Apresentação da Agenda DEL, mencionou que é necessário fazer a inscrição
pelo site Sympla, pois o controle será a inscrição e o nome constará na lista para que se adentre ao local.
Discorreu que a assessória de imprensa do Hospital Ibiapaba entrou em contato e pediu para que
encaminhasse a Mesa Diretora da Casa o convite da Inauguração da Radioterapia na sexta-feira dia 06/05
às 10h da manhã no Hospital Ibiapaba. Informou também que os 15 edis serão recebidos em data a ser
agendada, para que se mostre a radioterapia, como funcionará dentre outras coisas. Mencionou que o
Hospital Ibiapaba solicitou que ele que levasse aos demais edis seus agradecimentos pelas emendas e por
tudo que tem sido feito para ajudar o Hospital Ibiapaba e outras instituições de um modo geral.
O Sr. Presidente agradeceu pelas informações, disse que fará a divulgação e se organizarão para poder
representar a Câmara Municipal.
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Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e dois minutos, no
plenário da Câmara Municipal de Barbacena – Atendendo ao disposto no § 4º do Artigo 9º da Lei
Complementar nº. 101/100, como fundamentação legal, foi realizada a Audiência Pública para
apresentação dos Resultados do Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2021, Acumulado do Exercício dos
Poderes Executivo e Legislativo de Barbacena – MG. O Sr. Vereador Nilton César de Almeida - Presidente
da Câmara Municipal, declarou aberta esta Reunião, invocando a proteção de Deus e, em nome do povo
de Barbacena. A seguir, convidou para comporem a Mesa dos Trabalhos, Sr. João Paulo Toni - Secretário
Municipal de Fazenda de Barbacena e a Sra. Ana - Servidora representante da Câmara Municipal de
Barbacena.
Na sequência, anunciou que a Servidora Ana, primeiramente, iria apresentar um resumo da Câmara
Municipal de Barbacena. Em resumo, Atendendo ao disposto no § 4º do Artigo 9º da Lei Complementar
nº.100, foi realizada a Audiência Pública para apresentação dos Resultados do Terceiro Quadrimestre do
Exercício de 2021, atendendo a responsabilidade na gestão fiscal, pressupõe a ação planejada e
transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas
pública. Mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições. Esclarecemos que cumprimos os limites com gastos de pessoal em relação a emenda

quanto dele esta empenhado a ser pago e quanto tem livre.
Em resposta informou que não consegue mensurar porque os valores são compostos por Saúde, SAS,
Câmara Municipal, Prefeitura e teria que ser feito um levantamento posterior. Mencionou que os
52.965.571,76 se trata de saldo orçamentário, o que não é utilizado de um ano para o outro é feito um
levantamento por fonte, para que possa dizer o que se tem de orçamento para o ano seguinte.
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Com a palavra o Ver. Odair perguntou ao Secretário quanto foi pago nas operações de tapa buraco no ano
passado. Perguntou também qual o nome do Servidor da Prefeitura que faz a medição do Serviço que foi
prestado e como chega a ele. Perguntou também ao Sr. Secretário como a nota fiscal do asfalto chega até
ele, se tem a discriminação do serviço, comprovantes dos tickets que foram aplicados até o presente
momento na prática.

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e dois minutos, no
plenário da Câmara Municipal de Barbacena – Atendendo ao disposto no § 4º do Artigo 9º da Lei
Complementar nº. 101/100, como fundamentação legal, foi realizada a Audiência Pública para
apresentação dos Resultados do Terceiro Quadrimestre do Exercício de 2021, Acumulado do Exercício dos
Poderes Executivo e Legislativo de Barbacena – MG. O Sr. Vereador Nilton César de Almeida - Presidente
da Câmara Municipal, declarou aberta esta Reunião, invocando a proteção de Deus e, em nome do povo
de Barbacena. A seguir, convidou para comporem a Mesa dos Trabalhos, Sr. João Paulo Toni - Secretário
Municipal de Fazenda de Barbacena e a Sra. Ana - Servidora representante da Câmara Municipal de
Barbacena.
Na sequência, anunciou que a Servidora Ana, primeiramente, iria apresentar um resumo da Câmara
Municipal de Barbacena. Em resumo, Atendendo ao disposto no § 4º do Artigo 9º da Lei Complementar
nº.100, foi realizada a Audiência Pública para apresentação dos Resultados do Terceiro Quadrimestre do
Exercício de 2021, atendendo a responsabilidade na gestão fiscal, pressupõe a ação planejada e
transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios, capazes de afetar o equilíbrio das contas
pública. Mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a
limites e condições. Esclarecemos que cumprimos os limites com gastos de pessoal em relação a emenda
constitucional n 25 e o percentual aplicado foi de 62,70%.
Todos os relatórios que demonstram as despesas realizadas por esta Câmara no terceiro quadrimestre
estão à disposição de todos para conhecimento e verificação. Em relação ao orçamento, os senhores
sabem variam de ano em ano, e a lei n 5.056 de dezembro de 2020, designou uma verba no total de
10.226.474,55 para o ano de 2021.
Assim o repasse do executivo de janeiro á dezembro de 2021 foram no valor de 10.226.474,55. Sobre a
devolução de recursos para Prefeitura Municipal o saldo financeiro foi de 463.139,31.
O rendimento de aplicações foram de 20.806,97. Os dividendos de ações foram no valor de 702,24. Tarifa
de inscrição em concurso publico foram no valor de 272.395,00 Sendo assim o total de valores devolvido a
Prefeitura de Barbacena foram de 757.043,52.
O saldo bancário em 31 de dezembro de 2021 era de 609.887,44.
Sobre os parâmetros de gastos com pessoal, a emenda constitucional n 25 limita a 70%.
Quanto aos gastos com as folhas de pagamentos foram de 6.412.399,85 totalizando 62,70% do total do
repasse.
As despesas com verba de gabinete de janeiro á dezembro de 2021 somaram 259.982,69.
As despesas com diárias de servidores foram de 15.364,80 e as diárias de vereadores foram de 54.005,36.
Ressaltando novamente que estas despesas estão à disposição de todos para compreensão e
reconhecimento.
O Sr. Presidente agradeceu a Servidora Ana, pela explanação referente aos gastos e receitas da Câmara
Municipal de Barbacena, tão logo passou a palavra ao Sr. João Paulo Toni - Secretário Municipal de
Fazenda de Barbacena, para que conduzisse os trabalhos. Apresentando os gastos com pessoal,
mostraremos um comparativo de 2020 ao mesmo período de 2021.
Em 2020 tínhamos 35,52% e chegando em 2021 aos 44,13%, frisando para compreensão do contesto, o
aumento do índice não se deve ao aumento de contratação e sim a mudança de apuração, integrando a
esses números o deficit de previdência, SIMPAS. Outro demonstrativo obrigatório são as dividas
consolidada e divida consolidada liquida.
Divida consolidada, ficando no ano de 2020 em 44.512.543,48 e em 2021, ficando em 35.675.078,45.
Divida consolidada liquida, será o percentual da divida consolidada menos o o que há disponível em caixa,
abatendo o que se tem, tendo mais dinheiro que dividas, ficando assim com o resultado negativo.
O índice constitucional de apuração com a educação ficou em 18,57% sendo o mínimo exigido de 25%.
O índice constitucional de apuração com a saúde ficou em 15,84 sendo o mínimo exigido de 15%.
O relatório de execução orçamentaria na parte da execução da receita, previa-se arrecadar em torno de
400.511.631,66 e o Município arrecadou 468.299.294,90, resultando em uma diferença de 67.787.663,24,
esse fato ocorreu principalmente em função das receitas da saúde, visto que o Governo Federal continuou
com os repasses para o enfrentamento da Covid-19 e também pelo aumento percentual do FUNDEB
devido a da lei do final de 2020.
Mostrando em seguida um gráfico com o impacto de cada tipo de detalhamento que foi pedido por esta
casa. Sobre as receitas tributárias a previsão de arrecadação seria de 62.138.905,37 e o Município
arrecadou 72.485.506,29 sendo a diferença de 10.346.000,92.
Em seguida apresentou um gráfico com os percentuais de IPTU, IRRF, dentre outros. Mostrou em seguida
um quadro com o demonstrativo da execução das despesas, sendo despesas atualizadas 463.024.171,75 e
empenhada 410.058.600,29, ficando a diferença em -52.965.571,46.
Apresentou um gráfico com a demonstração das despesas empenhadas, citando como exemplo o
percentual de gastos com pessoal e encargos.
Quanto ao repasse da execução orçamentaria do regime próprio de previdência - SIMPAS foram previstas
a arrecadação de 25.958.618,52 e arrecadou-se 25.713.805,56, ficando ainda um deficit de -244.812,96.
Quanto as despesas do SIMPAS estava previstas em 76.861.889,05, foi empenhada em 76.852.326,37,
tendo uma variação de 9.562,68.
Lembrou que o SIMPAS, arrecadou 25.713,805,56 e precisou de 50.903.270,53, sendo quase o dobro do
valor. Apresentou um gráfico com os repasses concedidos, dando como exemplo o aumento de 10,46% a
Câmara Municipal e de 31,01 ao SESAP.
Apresentou também o comparativo das metas bimestrais de arrecadação, prevendo a arrecadação de
400.511.631,66, arrecadando 468.299.294,90, ficando a diferença em 67.787.663,24.
Demonstrativo de restos a serem pagos, total de 49.652.310,08, saldo atual de 31/12/2021 em
27.559.736,16. Dividas canceladas 30.137.952,71, senda essa canceladas pois já estavam prescritas.
Resultado primário e nominal de 60.577.897,88 em relação as receitas ficais e receitas fiscais
empenhadas.
Ficando o resultado nominal no ano de 2020 em -80.280.008,76 e o ano de 2021 em -165.899.008,14.
Demonstração da divida fundada, no valor de 44.512.543,48, ficando em em 35.675.078,31.
Finalizou sua fala, se disponibilizando á prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos dados da
audiência publica.

Em resposta o Sr. Secretário informou que necessita apurar, pois com os relatórios não há como saber.
Mencionou que em torno de 3.000.000,00 e 4.000.000,00 talvez, não tendo certeza. Respondeu também
que não sabe dizer qual o nome, pois a comissão tem no mínimo 3 pessoas. Respondeu também que a
nota fiscal vem atestada e com um relatório da Secretaria solicitante que no caso de asfalto seria a
Secretária de Obras, com oficio do Secretário composto com as documentações, nota fiscal e uma planilha
de medição, atestada pela comissão que acompanhou o serviço, passando pelo controle interno do
município que avalia e da o aval para que possa ser realizado o pagamento.
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Com a palavra o Ver. Diego Baiano, perguntou ao Sr. Secretário se a empresa prestadora de serviço emite
uma única nota fiscal referente a todo o serviço prestado ao município ou seria a cada serviço prestado,
dando como exemplo uma operação tapa buracos na R. Cruz das Almas.
Em resposta o Sr. Secretário informou que em todas as obras públicas trabalham-se com medição, a
empresa faz uma quantidade de serviço e mede o que foi feito e a comissão acompanha e emite uma nota
com todos eles, porém tem que constar a planilha de medição, aonde foi aplicado e a quantidade
utilizada.
Com a palavra o Ver. Odair Ferreira perguntou ao Sr. Secretário se ele tem acesso ao processo, ou se
somente chega a ele a ordem de serviço. Perguntou também se quem nomeia a comissão é o Sr. Prefeito.
Questionou também aonde esta a transparência do que esta sendo colocado na pratica na comunidade,
dando como exemplo a operação tapa buracos no Distrito de Senhora das Dores.
Em resposta o Sr. Secretário informou que chega a ele a nota fiscal atestada. E respondeu que sim, quem
nomeia a comissão é o Sr. Prefeito. Informou que há a informação contábil que é a que ele foi apresentar e
a informação gerencial, mencionou que para a informação fiscal precisa-se de medição da quantidade de
serviço que normalmente é mensal, com a nota fiscal atestada e encaminhada para pagamento, ficando a
informação gerencial feita pelo gestor do contrato que foi nomeado no portal que precisará prestar
algum tipo de informação gerencial a titulo de transparência.
O Sr. Presidente informou que a parte operacional tem uma sistemática que seria junto a Secretária de
Obras se tratando da questão de volume de asfalto que é aplicado, o controle é feito na saída da empresa,
ao pesarem os caminhões que serão enviados ao Município poder cumprir o seu objetivo.
Com a palavra o Ver. Paulinho do Gás, informou que quando a empresa vencedora da licitação fecha o
contratado já é feito um acordo em toneladas, e a partir desse contrato são feitas as distribuições.
Reiterou sua estranheza e dos demais com o controle de retirada, questionou se há um acompanhamento
da Secretaria em relação a isso.
Em resposta o Sr. Secretário informou que todos os contratos assinados pelo município são publicados, no
contrato consta a quantidade máxima de asfalto que será aplicado, a execução ficará a cargo da Secretária
responsável que solicitou, ficando as informações gerenciais por conta deles.
Com a palavra o Ver. Odair Ferreira, questionou como o funcionário adivinharia o peso de quantas
toneladas teria o caminhão já que foi pesado na empresa. Solicitou ao Sr. Presidente a nomeação de uma
Comissão Especial para que possam fazer o acompanhamento junto com o setor de informação gerencial.
O Sr. Presidente disse que existe na Casa a Comissão de Obras públicas que tem por obrigação de
acompanhar este processo, que ao invés de nomear uma Comissão Especial deve-se fortalecer a Comissão
Permanente. Informou que na questão do controle se faz pela Tara do caminhão, o funcionário consegue
visualizar o volume do carregamento do caminhão percebendo se ali existe uma diferença, lembrou que já
foi questionado com o Município para que fosse colocada balança no local, porém seria um investimento
muito alto e o Município na época não tinha condições de fazê-lo.
Com a palavra o Ver. Diego Baiano, perguntou ao Sr. Secretario se a nota fiscal que ele recebe
devidamente atestada, seria a prestação de serviço da empresa PAVEL ou a venda do material de massa
asfáltica. Questionou se seria possível que a Prefeitura tivesse documentos mesmo que não sejam notas
fiscais, mas que possa explicar para a população os custos como por exemplo da operação tapa buracos no
bairro São Pedro no dia 10 de janeiro custou tantos reais, e em Senhoras das Dores outros tantos reais.
Em resposta o Sr. Secretário respondeu que se trata da prestação de serviços com a venda do massa
asfáltica, sendo uma nota de serviço que compõe também o material. Respondeu também ser possível
sim, sendo o gestor do contrato nesse caso especifico a Secretária de Obras a apresentar esse informação
a requerimento.
Com a palavra Ver. Professor Filipe, perguntou ao Sr. Secretário o porque de não ter sido aplicado o
mínimo de 25% na Educação, sendo a diferença de 13.600.00,00.
Em resposta o Sr. Secretário informou que principalmente em função da pandemia em não se ter aulas
presenciais o Município contratou menos professores e historicamente sempre se cumpriu com
tranquilidade o mínimo constitucional em função da grande quantidade de professores que trabalhavam
no Município incluindo efetivos e contratados. No período de 2020 e 2021 houveram muitos servidores
que se aposentaram e saem da contagem para o gasto com a educação e vão para o sistema de
previdência, houveram também situações difíceis se tratando de licitações não somente da educação
deram deserto e não haviam fornecedores. Tentou- se vários caminhos como o de adesão a Atas mas não
foram possíveis, como por exemplo a compra de carteiras para as escolas que precisavam ser reformadas
ou trocadas. Lembrou que existe uma proposta Legislativa de alteração para permitir que os gestores
apliquem os valores que não foram aplicados nos próximos 2 anos, de modo que o valor obrigatório para a
aplicação não pode ser aplicado em outras coisas.

O Sr. Presidente solicitou um esclarecimento ao Sr. Secretário quanto a divida do Município, nos restos a
pagar ao SAS, perguntou qual seria a prestação serviço efetuado pelo SAS. Perguntou também qual foi o
montante que a Secretária de Educação movimentou.
Em resposta o Sr. Secretário informou que a divida em questão se trata de uma divida do SAS, que o
relatório é consolidado. Respondeu também que há uma diferenciação do recurso que é aplicado do
FUNDEB, sendo aplicados mais de 90% do que foi recebido diretamente com o pagamento de Professores,
Técnicos da Educação e da Secretária da Educação. Disse que o valor pago não entra na apuração dos 25%.
Informou que entra do FUNDEB é o que o Município recebe de dedução para compor o fundo. Mencionou
que fora o FUNDEB foram aplicados 39.397.590,71 e que o mínimo seria dentro da apuração seria de
53.026.157,71 ficando devendo cerca de 15.000.000,00 que não foi aplicado dentro deste contexto,

Com a palavra Ver. Professor Filipe, justificou sua pergunta dizendo que tem observado que as escolas
municipais uma infraestrutura muito precária, telhados com vazamentos, salas com pouca ventilação.
Discorreu que faltou planejamento para aproveitar a economia de contratos para investir até porque as
escolas estavam fechados podendo assim realizar essas intervenções. Questionou a variação da divida
consolidada liquida, tantos em valores nominais quanto em percentuais relativo a receita corrente,
pedindo que o Sr. Secretário comente a respeito.
Em resposta o Sr. Secretário informou que com relação a divida consolidada faz um diferença significativa
pois o calculo de apuração dela vai ser o que o Município tem de divida englobando todas as autarquias,
menos o que o Município tem em caixa, por isso a discrepância nos valores muito altos negativo da divida
consolidada liquida, pois o Município tem disponibilidade de caixa principalmente em função de recursos
para a saúde, que chegam para serem usados de forma especifica e difíceis de serem aplicados, de outras
áreas e também pelo crescimento de arrecadação natural.

devido a pandemia houveram menos contratações.
O Sr. Presidente perguntou ao Secretário se os quase 14.000.000,00 serão reinvestidos na educação.
Perguntou também ao Sr. Secretário se os 14.000.000,00 poderiam ser disponibilizado ainda este ano
para ser investido.
Em resposta o Sr. Secretário informou que obrigatoriamente o valor precisa estar em caixa, não podendo o
município aplicá-lo de outra maneira. Mencionou que existe em tramitação no Congresso Nacional uma
PEC que vai poder permitir aos Prefeitos utilizem esses valores em até 2 anos. E informou que o valor será
investido da mesma maneira, porém não constara no índice de 2021.

Com a palavra Ver. Zé Malão, perguntou ao Sr. Secretário de porque não utilizar os 14.000.000,00 que
sobraram para o transporte escolar dos alunos. Perguntou com relação aos contratos dos carros da
Guarda Municipal quando começaram os pagamentos, se no ato da contratação ou quando foram
entregues a eles.

O Sr. Presidente agradeceu pelo trabalho feito na gestão financeira do Município.

Em resposta o Sr. Secretário respondeu que do ponto de vista financeiro pode e deve ser aplicado sim.
Respondeu que quanto aos contratos dos carros para a Guarda Civil, precisará apurar e no mais tardar na
segunda- feira sera enviado no e-mail da Câmara. Reiterou que a informação do empenho da despesa
permite que se pague, dando como exemplo um contrato feito em outubro e empenhou-se a despesa em
outubro esse valor fica reservado no orçamento é só vai fazer a liquidação dele quando a empresa entrega
e emite a fatura nesse caso de aluguel.

O Sr. Presidente perguntou a respeito da diferença do valor arrecadado e a despesa realizada.
Em Resposta o Sr. Secretário informou que a despesa empenhada ficou em 410.058.600,29, ficando uma
diferença de 52.965.571,46, ficando o Município com saldo positivo.
Com a palavra o Ver. Odair Ferreira perguntou ao Sr. Secretário, que quanto ao valor de 52.965.571,46
quanto dele esta empenhado a ser pago e quanto tem livre.

Com a palavra Ver. Odair Ferreira, perguntou ao Sr. Secretário qual o numero de Servidores estão na folha
de pagamento da ativa do Município.

Em resposta informou que não consegue mensurar porque os valores são compostos por Saúde, SAS,
Câmara Municipal, Prefeitura e teria que ser feito um levantamento posterior. Mencionou que os
52.965.571,76 se trata de saldo orçamentário, o que não é utilizado de um ano para o outro é feito um
levantamento por fonte, para que possa dizer o que se tem de orçamento para o ano seguinte.

Em resposta o Sr. Secretário respondeu que não poderá precisar, porque quando a folha é empenhada
para pagamento ela vem em valores gerais, não sendo um empenho individual por Servidor. Mencionou
que o RH conseguira informá-los.

Com a palavra o Ver. Odair perguntou ao Secretário quanto foi pago nas operações de tapa buraco no ano
passado. Perguntou também qual o nome do Servidor da Prefeitura que faz a medição do Serviço que foi
prestado e como chega a ele. Perguntou também ao Sr. Secretário como a nota fiscal do asfalto chega até
ele, se tem a discriminação do serviço, comprovantes dos tickets que foram aplicados até o presente
momento na prática.

Com a palavra Ver. Odair Ferreira, mencionou que estava lendo o orçamento para esse ano e constatou
que o aporte para o SIMPAS, sera de quase 40.000.000,00. Mencionou que ontem foi votado um Projeto
que pode diminuir a questão da alíquota, o servidor que paga 11% pagara 14% e o Executivo que pagava
22% pagara 28% nesse caso o Município contribui com 6% a mais e o servidor com 3% para que haja um
equilibrou para que possa ser superavitário no futuro, para que consiga ter um fechamento da despesa
com o que se arrecada.

Em resposta o Sr. Secretário informou que necessita apurar, pois com os relatórios não há como saber.
Mencionou que em torno de 3.000.000,00 e 4.000.000,00 talvez, não tendo certeza. Respondeu também
que não sabe dizer qual o nome, pois a comissão tem no mínimo 3 pessoas. Respondeu também que a
nota fiscal vem atestada e com um relatório da Secretaria solicitante que no caso de asfalto seria a
Secretária de Obras, com oficio do Secretário composto com as documentações, nota fiscal e uma planilha
de medição, atestada pela comissão que acompanhou o serviço, passando pelo controle interno do
município que avalia e da o aval para que possa ser realizado o pagamento.
Com a palavra o Ver. Diego Baiano, perguntou ao Sr. Secretário se a empresa prestadora de serviço emite
uma única nota fiscal referente a todo o serviço prestado ao município ou seria a cada serviço prestado,
dando como exemplo uma operação tapa buracos na R. Cruz das Almas.

Em resposta o Sr. Secretário respondeu que serão cerca de 50.000.000,00 a mais do que eles tem de
receita, sendo que o SIMPAS tem de receita 25.000.000,00 e precisou de de 70.000.000,00. O Sr.
Secretário informou que não irá resolver, mencionou que o Município aporta 3.000.000,00 por mês ao
SIMPAS para que possa cumprir a folha do mês, sendo muito deficitário o SIMPAS.
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Com a palavra Ver. Professor Filipe, perguntou ao Sr. Secretário se já se tem um calculo com a aprovação
dessa nova alíquota de quanto seria esse deficit mensal do SIMPAS. Perguntou se há algum calculo dos
Servidores contratados que não contribuem com o SIMPAS e qual o impacto que isso ocasiona, questionou
também se caso houvesse um concurso quanto isso impactaria na arrecadação do SIMPAS e se isso
solucionaria ou não.

conviveu com uma realidade, mas o que se percebe hoje é que há um planejamento para que seja
priorizado o pagamento do Servidor Público.
O Sr. Secretário mencionou que muitas vezes a despesa não pode ser sanada, em grande parte a receita
do Município é pessoal porque há prestadores de serviço. Discorreu que concorda com o edil e cada
gestor se depara com uma realidade e que se faz necessário trabalhar para que se resolva o problema.
Com a Palavra, Ver. Professor Filipe pergunto ao Sr. Secretário se haveria possibilidade de um reajuste
considerando o índice do ano passado, ficando o reajuste no valor de 14,58% ao invés dos 10,06%.
22% pagara 28% nesse caso o Município contribui com 6% a mais e o servidor com 3% para que haja um
equilibrou para que possa ser superavitário no futuro, para que consiga ter um fechamento da despesa
com o que se arrecada.

Em resposta o Sr. Secretário informou que fecharam o ano 44% e este ano com o aumento dos 10% a
estimativa é que se fique com 48% que é o limite do Tribunal de Contas. Reiterou que há necessidade que
se atualize o Código Tributário e pediu o apoio dos nobres edis.

Em resposta o Sr. Secretário respondeu que serão cerca de 50.000.000,00 a mais do que eles tem de
receita, sendo que o SIMPAS tem de receita 25.000.000,00 e precisou de de 70.000.000,00. O Sr.
Secretário informou que não irá resolver, mencionou que o Município aporta 3.000.000,00 por mês ao
SIMPAS para que possa cumprir a folha do mês, sendo muito deficitário o SIMPAS.

Com a palavra, Ver. Odair Ferreira, reiterou que o Barbacenense foi solidário e correto ao verificar os
números dos valores pagos com o IPTU.

BARBACENA, QUINTA-FEIRA, 26 DE
MAIO
DE
2022
O Sr. Secretário
informou
que quando
levantados os dados os percentuais de inadimplências permaneceu
o mesmo, cerca de 30%. Mencionou que este ano tiveram uma arrecadação maior devido ao REFIS, o
programa de anistia foi muito bem aceito, as pessoas parcelaram sua dividas e começaram a pagar.

Com a palavra Ver. Professor Filipe, perguntou ao Sr. Secretário se já se tem um calculo com a aprovação
dessa nova alíquota de quanto seria esse deficit mensal do SIMPAS. Perguntou se há algum calculo dos
Servidores contratados que não contribuem com o SIMPAS e qual o impacto que isso ocasiona, questionou
também se caso houvesse um concurso quanto isso impactaria na arrecadação do SIMPAS e se isso
solucionaria ou não.

Com a palavra, Ver. Professor Filipe, mencionou ser a favor e entusiasta do REFIS, e perguntou ao Sr.
Secretário se existe algum projeto com relação a grandes devedores, para ajudar na arrecadação do
Município. Perguntou se existe algum recurso que está parado na Prefeitura, no Fundo Municipal de Saúde
que ainda não foi repassado para os Hospitais.

Em resposta o Sr. Secretário respondeu que em forma geral em torno de redução mensal de 500.000,00
aproximadamente. Respondeu que em um estudo preliminar não mudaria muito no cenário do SIMPAS,
pois o aporte é de cerca de 500.000,00 ou 600.000,00 na parte da Prefeitura, mencionou que
financeiramente seria a mesma coisa, deixando de passar ao INSS e passando para o SIMPAS, saindo do
caixa do Município da mesma forma.

Em resposta o Sr. Secretário informou que desde que ele era tesoureiro já estudavam maneiras de
conseguir fazer com que o grande devedor pague, já foram aplicados todos os procedimentos
administrativos, judiciais e extrajudiciais. Mencionou que foi implantado no Município um sistema de
comunicação por e-mail com todas as empresas cadastradas, irão se comunicar com todos os empresários
pelos e-mail cadastrados na Receita Federal. O Sr. Secretário respondeu que com relação as emendas
especificamente há uma grande dificuldade quando ele é definida pelo Deputado, ele não observa o tipo
da emenda, sendo de investimento ou custeio. Existe uma comissão que conversa com o Deputado e
assessores, afim de que se achem outra destinação para o tipo de emenda que foi enviada, porque como
ela está não pode ser executada. Discorreu que ele tem feito um estudo de como aplicar essas emendas.
Mencionou que saiba não há nenhum, pois todas dependem de questão de procedimento.

O Sr. Presidente disse que o Município terá um superavit de 300.000,00 mensais pois a alíquota
aumentara em 3% a contribuição dos Servidores, saindo direto da folha de pagamento para o SIMPAS.
lembrou que com o aumento na arrecadação pode-se fazer um planejamento para que se use tal recurso
aonde necessite.
O Sr. Secretário mencionou que realmente faz diferença, porém não resolve o problema final. O próprio
Servidor contribuí para o sistema, sendo que o Executivo faz um aporte menor.

O Sr. Presidente agradeceu ao Sr. Secretário de finanças, a Servidora Ana da Câmara Municipal e a todos os
edis pela presença.

O Sr. Presidente mencionou que poderia ser implementado no Município um sistema de gestão eficiente,
que valorize o Servidor e de a ele a condição de prestar um serviço com eficiência. Discorreu que deveria
ter um plano a longo prazo para equacionar a situação do SIMPAS. Disse também que fica feliz em ver um
Secretário jovem, arrojado e ponderado, cuja a pasta que conduz é difícil e polêmica.

Não havendo mais interessados em fazer perguntas e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
declarou encerrada a sessão às 16h50. Eu, Gabriela Aparecida Silva Paradela dos Reis, Redatora de Atas,
lavrei a presente ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor Secretário
de Finanças.

Com a palavra Ver. Odair Ferreira, perguntou ao Sr. Secretário qual a analise do antes da pandemia e
agora, o que foi bom para as finanças do Município, ou se houve alguma questão negativa.

Vereador Nilton Cézar de Almeida
Presidente da Câmara

Em resposta o Sr. Secretário mencionou que já havia acompanhado como tesoureiro o trabalho feito com
maestria pelo Sr. José Francisco Milagres que lidou com situações financeiras difíceis, a quem o Sr.
Secretário rende suas homenagens. Mencionou que na sua visão pessoal o Governo principalmente o
Federal aportou mais dinheiro para a saúde, para combater a Covid-19 e para outras situações. Sendo
quase 40.000.000,00 dos 68.000.000,00 que eles apresentaram a mais é recurso da saúde. Outro aumento
significativo foi a mudança do FUNDEB, proporcionando mais recurso para o Município, aplicando mais
para o Servidor e permitindo que se planeje melhor para a Classe da Educação. Discorreu que outro ponto
a ser considerado, foi a dificuldade de gastar, sendo que alguns processos licitatórios se tornaram mais
difíceis, os valores específicos da saúde são difíceis de serem aplicados. Houve um aumento de receita
mas vinculada a questões especificas e a diminuição de despesa obrigatória.

João Paulo Toni
Secretário de Finanças

TERCEIROS

Com a palavra Ver. Odair Ferreira, perguntou ao Sr. Secretário perguntou se haveria possibilidade de
atrasar pagamento dos Servidores públicos Municipais de Barbacena.
Em reposta o Sr. Secretário mencionou que nos próximos 1 ou 2 anos não haverá atraso nos pagamentos.

CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DA ÁREA
DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DA
MANTIQUEIRA - CODAMMA

Com a palavra, Ver. Odair Ferreira, mencionou que em seu programa de rádio as pensionistas e
aposentados ligavam porque ficavam 1, 2, 3 meses sem receber. Lembrou que hoje há um planejamento
que é elaborado e justiça seja feita na época o Ex Prefeito Luiz Álvaro começaram os pagamentos a serem
feitos em dia e reiterou que alguns prefeitos anteriores também faziam. Reiterou que cada prefeito
conviveu com uma realidade, mas o que se percebe hoje é que há um planejamento para que seja
priorizado o pagamento do Servidor Público.

Presidente: Carlos Augusto Soares do Nascimento

RETIFICAÇÃO AO AVISO DE LICITAÇÃO

O Sr. Secretário mencionou que muitas vezes a despesa não pode ser sanada, em grande parte a receita
do Município é pessoal porque há prestadores de serviço. Discorreu que concorda com o edil e cada
gestor se depara com uma realidade e que se faz necessário trabalhar para que se resolva o problema.

Processo nº 013/2022, Pregão Eletrônico nº 007/2022, Registro de Preço - OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS
CONSORCIADOS AO CODAMMA. No aviso de licitação, publicado na edição de
25/05/2022 no e-DOB – Diário Oficial de Barbacena/MG, fica retificado a seguinte parte:“ONDE SE LÊ”:Abertura: 06/06/2022 às 09h30min.“LEIA – SE”:Abertura:
08/06/2022 às 09h30min - Demais informações, permanecem inalteradas. Barbacena/MG 26/05/2022. Pedro Paulo Moreira Teles – Pregoeiro.

Com a Palavra, Ver. Professor Filipe pergunto ao Sr. Secretário se haveria possibilidade de um reajuste
considerando o índice do ano passado, ficando o reajuste no valor de 14,58% ao invés dos 10,06%.
Em resposta o Sr. Secretário informou que fecharam o ano 44% e este ano com o aumento dos 10% a
estimativa é que se fique com 48% que é o limite do Tribunal de Contas. Reiterou que há necessidade que
se atualize o Código Tributário e pediu o apoio dos nobres edis.
Com a palavra, Ver. Odair Ferreira, reiterou que o Barbacenense foi solidário e correto ao verificar os
números dos valores pagos com o IPTU.
O Sr. Secretário informou que quando levantados os dados os percentuais de inadimplências permaneceu
o mesmo, cerca de 30%. Mencionou que este ano tiveram uma arrecadação maior devido ao REFIS, o
programa de anistia foi muito bem aceito, as pessoas parcelaram sua dividas e começaram a pagar.
Com a palavra, Ver. Professor Filipe, mencionou ser a favor e entusiasta do REFIS, e perguntou ao Sr.
Secretário se existe algum projeto com relação a grandes devedores, para ajudar na arrecadação do
Município. Perguntou se existe algum recurso que está parado na Prefeitura, no Fundo Municipal de Saúde
que ainda não foi repassado para os Hospitais.
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