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Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.740

“Altera dispositivos do Decreto nº 8.443, de 29 de 
março de 2019, que “Regulamenta a prestação de 
serviços de transporte de passageiros por automóveis 
de aluguel tipo Táxi no Município de Barbacena”.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as Leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 4.293, de 25 de outubro de 2010, e na 
forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município 
de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º O inciso XXV do art. 2º do Decreto nº 8.443, 
de 29 de março de 2019, passa a viger com a seguinte 
redação:
“Art. 2º (...)
I – (...)
II – (...)
(...)
XXV – Veículo: Automóvel de passeio ou utilitário tipo 
“Station Wagon”, com 04 (quatro) portas e capacida-
de mínima para 05 (cinco) e máxima para 07 (sete) 
passageiros, na cor “prata” com menos de 15 (quinze) 
anos de uso, registrado na Licença de Tráfego emitida 
pelo Órgão Executivo de Trânsito para o Autorizatário;
XXVI – (...).” (NR)
Art. 2º O § 3º do art. 5º do Decreto nº 8.443, de 29 de 
março de 2019, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 5° (...)
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º O Condutor Auxiliar, pessoa física ou jurídica, po-
derá ser cadastrado em apenas uma Autorização por 
vez.” (NR)
Art. 3º O § 8° do art. 5º do Decreto nº 8.443, de 29 
de março de 2019, introduzido pelo art. 2º do Decreto 
nº 8.720, de 11 de setembro de 2020, passa a viger 
com a seguinte redação:
“Art. 5º (...)
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º (...)
§ 4º (...)
§ 5º (...)
§ 6º (...)
§ 7º (...)
§ 8º Quando o autorizatário ou o condutor auxiliar for 
pessoa jurídica deverá ser comprovada a sua inscrição 
como Micro Empreendedor Individual, nos termos da 
Lei Complementar nº 123/2006” (NR)
Art. 4º O art. 5º do Decreto nº 8.443, de 29 de março 
de 2019, alterado pelo Decreto nº 8.720, de 11 de 
setembro de 2020, passa a viger acrescido do § 9º, 
com a seguinte redação:
“Art. 5º (...)
§ 1º (...)
§ 2º (...)
§ 3º (...)
§ 4º (...)
§ 5º (...)
§ 6º (...)
§ 7º (...)
§ 8º (...)
§ 9º Excepcionalmente, por motivo de saúde ou em 
caso de incapacidade temporária devidamente com-
provada, poderá o autorizatário cadastrar provisoria-
mente um segundo condutor auxiliar.” (AC)
Art. 5º O art. 10 do Decreto nº 8.443, de 29 de março 
de 2019, passa a viger acrescido de Parágrafo único, 
com a seguinte redação:
“Art. 10 (...) 
Parágrafo único. O prazo de que trata o art. 6º deste 
Decreto não se aplica à cessão de Autorização causa 
mortis.” (AC)

Art. 6º O inciso I art. 22 do Decreto nº 8.443, de 29 de 
março de 2019, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 22 (...)
I – Ser da categoria automóvel ou utilitário tipo “Sta-
tion Wagon”, com 04 (quatro) portas e capacidade 
mínima para 05 (cinco) e máxima para 07 (sete) pas-
sageiros, na cor “prata”” (NR)
Art. 7º O art. 24 do Decreto nº 8.443, de 29 de março 
de 2019, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 24. A vida útil dos veículos será de até 15 (quin-
ze) anos devendo ser substituídos até o dia 31 de de-
zembro do ano em que completarem 15 (quinze) anos 
de fabricação.” (NR)
Art. 8º O art. 30 do Decreto nº 8.443, de 29 de março 
de 2019, passa a viger acrescido de Parágrafo único, 
com a seguinte redação:
“Art. 30 (...) 
I – (...)
(...)
IX – (...)
Parágrafo único. O seguro de Acidentes Pessoais de 
Passageiros poderá ser contratado, alternativamente, 
pelo Condutor Auxiliar, hipótese em que ficará o Auto-
rizatário dispensado da apresentação do comprovante 
exigido no inciso IX deste artigo.” (AC)
Art. 9º O inciso I art. 40 do Decreto nº 8.443, de 29 de 
março de 2019, passa a viger com a seguinte redação:
“Art. 40 (...)
I – A prática de jogos de azar” (NR)
Art. 10. Os incisos I a IV do art. 52 do Decreto nº 
8.443, de 29 de março de 2019, passam a viger com 
a seguinte redação:
“Art. 52 (...)
I – Leves: punidas com multa de até 2,5 UPFMB;
II – Médias: punidas com multa de até 5 UPFMB;
III – Graves: punidas com multa de até 7,5 UPFMB; e
IV – Gravíssimas: punidas com multa de até 10 UP-
FMB” (NR)
Art. 11. Os incisos I a VII do art. 62 do Decreto nº 
8.443, de 29 de março de 2019, passam a viger com 
a seguinte redação:
“Art. 62 (...)
I – Vistorias: 02 UPFMB;
II – Emplacamento: 2,5 UPFMB; 
III – Reserva de Autorização: 1,5 UPFMB; 
IV – Licença de Tráfego: 1,5 UPFMB; 
V – Registro de Condutor Principal (Autorizatário) e 
Condutor Auxiliar: 02 UPFMB; 
VI – Cessão de Autorização: 10 UPFMB; e
VII – Permuta de Ponto Fixo: 7,5 UPFMB” (NR)
Art. 12. fica revogado o inciso II do art. 54 do Decreto 
nº 8.443, de 29 de março de 2019.
Art. 13. Este Decreto entra e vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 26 dias de outubro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 
036/2020 – PRC 070/2020. OBJETO: RP para aquisi-
ção fraldas descartáveis, lenços e pomadas. Abertura: 
16/11/2020 – Horário: 14:00. Informações: licitacao@
barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Diretora de 
Licitações.

SAS - PE 031/2020 – PRC 043/2020. OBJETO: RP 
para aquisição de materiais hidrossanitários. Abertura: 
17/11/2020 – Horário: 14:00 hs. Informações: licita-

cao@barbacena.mg.gov.br. Maria A. Eugênia – Direto-
ra de Licitações.

SAS – PE: 026/2020 – PRC 035/2020. OBJETO: Aquisi-
ção de material de construção. Abertura: 13/11/2020 
às 14:00 horas. Informações: www.bll.org.br. Maria 
Ap. Eugenia. Diretora de Licitacoes.

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

PORTARIA N.º 003/SEDEC/2020.
Altera o art. 1º da Portaria nº 002/SEDEC/2020, de 19 
de outubro de 2020, que “DISPÕE SOBRE A HOMOLO-
GAÇÃO DOS CADASTROS DE ESPAÇOS ARTÍSTICOS 
E CULTURAIS, MICROEMPRESAS, COOPERATIVAS, 
INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES CULTURAIS, DE 
ACORDO COM A LEI FEDERAL N.º 14.017 DE 29 DE 
JUNHO DE 2020”. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPOR-
TO E CULTURA, no exercício das atribuições de seu 
cargo, em conformidade com a legislação em vigor, 
em especial com o disposto na Lei Municipal nº 4.997, 
de 27 de novembro de 2019, na Lei Federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020; e para atendimento ao De-
creto nº 8.730, de 06 de outubro de 2020; RESOLVE: 
Art. 1º Art. 1º da Portaria nº 002/SEDEC/2020, de 19 
de outubro de 2020, passa a viger com a seguinte 
redação:
“Art. 1º Fica homologado o Cadastro dos Espaços Cul-
turais e Artísticos, que estão habilitados e consequen-
temente validados e incluídos no Cadastro Municipal 
de Cultura, ESPECIALMENTE, para atendimento à Lei 
14.017/2020, Lei “Aldir Blanc”.

Nº DO CA-
DASTRO

NOME DO ESPAÇO CNPJ/CPF

1 2 ASSOCIAÇÃO BAN-
DA DANÇANTE DO 
ROSÁRIO DE SANTA 
EFIGÊNCIA

19.558.220/0001-
63

2 3 ASSOCIAÇÃO PLATA-
FORMA DA DANÇA

27.584.522/0001-
34

3 4 INSTITUTO DE CA-
POEIRA REGIONAL 
DOBRÃO DE PRATA 
– INCARDOP

31.277.188/0001-
43

4 8 INSTITUTO CURUPI-
RA – ICASA

16.883.230/0001-
86

5 9 CONTA CONTRA 25.363.246/0001-
59

6 10 ASSOCIAÇÃO CULTU-
RAL ELAS POR ELAS

05.520.302/0001-
04

7 11 CRIAR 31.845.494/0001-
39

8 12 ASSOCIAÇÃO DE 
MULHERES TRABA-
LHADORAS RURAIS 
E URBANAS DE BAR-
BACENA

19.334.084/0001-
28

9 13 BATUQUE 26.209.207/0001-
64

10 14 GRUPO PONTO E 
PARTIDA

19.556.190/0001-
56

11 15 BITUCA – UNIVER-
SIDADE DE MÚSICA 
POPULAR

13.077.585/0001-
90

12 23 SOCIEDADE DE CUL-
TURA MUSICAL DE 
BARBACENA

17.094.863/0001-
78

13 24 ATELIÊ MARISTELA 
GUEDES 

549.558.236-53
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14 25 INSTIRUTO SÓCIO 
AMBIENTAL DAS VER-
TENTES

04.621.427/0001-
68

15 26 TECER CULTURAL 
LTDA

27.250.896/0001-
13

16 30 MOVIMENTO NEGRO 
BRASIL – CAFA

03.018.976/0001-
80

17 31 CINE TERATRO BAR-
BACENA LTDA

04.193.323/0001-
08

18 32 FORMASSIS 07.131.687/0001-
43

19 33 SOCIEDADE MUSICAL 
SANTA CECÍLIA

19.558.246/0001-
01

20 34 ESTUDIO DE DANÇA 
FEITO PARA DANÇAR

20.301.471/0001-
47

21 35 STUDIO MAGIA E 
ARTE

21.283.968/0001-
42

22 38 ASSOCIAÇÃO DAS 
TRABALHADORAS 
E TRABALHADORES 
RURAIS DA CO-
MUNIDADE RURAL 
R E M A N E S C E N T E 
QUILOMBOLAS DO 
CANDEDES

15.761.636/0001-
23

23 39 GALPÃO 117 30.838.362/0001-
17

24 47 Márcia Cristina de 
Castro

025.937.336-24

Art. 2°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Barbacena, 26 de outubro de 2020
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura

PORTARIA N.º 004/SEDEC/2020
DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO, PREVIS-
TA NO PARÁGRAFO SEGUNDO DO ARTIGO NONO DO 
DECRETO MUNICIPAL 8730/2020, PARA AVALIAÇÃO 
E SELEÇÃO DAS PROPOSTAS APRESENTADAS PELOS 
ESPAÇOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, HOMOLOGA-
DOS PELA PORTARIA 003/2020/SEDEC, PARA ATEN-
DIMENTO À LEI FEDERAL N.º 14.017,  DE 29 DE JU-
NHO DE 2020. 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPOR-
TO E CULTURA, no exercício das atribuições de seu 
cargo, em conformidade com a legislação em vigor, 
em especial com o disposto na Lei Municipal nº 4.997, 
de 27 de novembro de 2019, na Lei Federal nº 14.017, 
de 29 de junho de 2020; e para atendimento ao De-
creto nº 8.730, de 06 de outubro de 2020; RESOLVE: 
Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Avalia-
ção e Seleção das propostas apresentadas pelos 
Espaços Artísticos e Culturais, homologados pela 
portaria 003/2020/SEDEC, para atendimento à Lei 
14.017/2020, Lei “Aldir Blanc”.
 - Pablo Herthel  Candian
- Rodrigo Salvador Ferreira
- Tarcísio Ferreira Pereira
- Tamara Knofel Rizzi
- Paulo Afonso de Oliveira Júnior.
Art. 3°- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições contrárias. 

Barbacena, 26 de outubro de 2020
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura

EXTRATO DE RESOLUÇÃO
Resolução nº 10/2020

A Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultu-
ra de Barbacena - SEDEC, no uso de suas atribuições, 
tendo em vista os dispositivos legais e as normas re-
gulamentares em vigor, e considerando a necessidade 
de reorganizar a Rede Municipal de Ensino de Barba-
cena para o ano letivo de 2021, RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Cada Escola municipal organizará o seu res-
pectivo Quadro de Pessoal, para o ano letivo de 2021, 
com base nos critérios estabelecidos nesta Resolução.

CAPÍTULO II

DA  DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS E DE AULAS EM 
CARÁTER OBRIGATÓRIO

Art. 2º - As turmas e aulas serão destinadas aos pro-
fessores efetivos, lotados nas Escolas Municipais.

SEÇÃO I
DAS AULAS EM CARÁTER OBRIGATÓRIO

Art. 3º - Na distribuição das aulas, os cargos serão 
constituídos observando-se:
I - o conteúdo e o nível do cargo;
II - a carga horária semanal de trabalho correspon-
dente a um cargo de Professor de Educação Básica 
- P1 a P4 e P5, com jornada de 24 (vinte e quatro) 
horas semanais.
Art. 4º - O professor efetivo nível 5, lotado em 2 (duas) 
ou mais escolas, com número de aulas inferior a 18 
(dezoito) aulas, terá seu cargo complementado em 
uma das escolas onde estiver lotado, sempre que hou-
ver número de aulas disponíveis, dispensando o pedi-
do de mudança de lotação, observando a data prevista 
no artigo 41, inciso I, da Lei nº 3330/96.  
Art 5º - O professor nível 5 que não completar sua 
carga horária mínima de 18 (dezoito) aulas semanais,  
de acordo com os critérios estabelecidos no artigo 19 
desta Resolução, na escola em que estiver lotado, 
terá seu cargo complementado em outra unidade de 
ensino, com o mesmo conteúdo. Não havendo aulas 
disponíveis do seu conteúdo, deverá assumir aulas de 
outro conteúdo observando habilitação e tempo de 
efetivo exercício no Município, em qualquer unidade 
de ensino.
Art 6º - O professor nível 1 a 4 que não completar sua 
carga horária de interação com o aluno na escola onde 
estiver lotado, terá seu cargo complementado em ou-
tra unidade de ensino, determinada pela Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC, 
observando tempo de efetivo exercício na regência 
nas escolas do Município.
Art. 7º - O professor nível 1 a 4 e nível 5 em Ajus-
tamento Funcional, afastado da regência por laudo 
médico expedido pelo Serviço de Medicina do Traba-
lho, deverá cumprir jornada de trabalho de 24 (vinte e 
quatro) horas semanais na escola, podendo ser remo-
vido de acordo com a necessidade da rede.
Art 8º Dentre as atividades previstas no Módulo B, 
deverá acontecer mensalmente uma reunião peda-
gógica, com duração de 3 (três) horas, organizada e 
coordenada pelo Diretor e/ou Técnico em Educação 
da escola, da qual, a critério da SEDEC, poderá ser 
solicitado relatório circunstanciado de sua realização, 
ficando o restante das horas destinadas ao cumpri-
mento de atividades/capacitações a serem planejadas, 
orientadas e regulamentadas pela SEDEC, em calen-
dário próprio. 
§ 1º O professor detentor de um cargo nas escolas 
da Rede Municipal de Barbacena, que atuar em mais 
de uma escola da Rede Municipal, bem como, em ou-
tra rede de ensino, deverá alternar participação nas 
reuniões de Módulo B na(s) escola(s) em que atua, 
independente do número de aulas, apresentando de-
claração comprobatória de participação para a direção 
da(s) outra(s) escola (s), anexo I.
§ 2º O professor nível 1 a 4 e nível 5, detentor de 2 
(dois) cargos de regência na Rede Municipal de En-
sino, deverá participar de duas reuniões presenciais 
de Módulo B, com duração de 3 horas mensais sendo 
uma reunião para cada cargo que ocupa. 
a) O professor detentor de dois cargos que atuar em 
mais de duas escolas da rede municipal de ensino de-
verá alternar participação nas reuniões nas escolas em 
que atua, independente do número de aulas, apresen-
tando declaração comprobatória de participação para 
a direção da(s) outra(s) escola(s).
§ 3º - O professor nível 1 ao 4 e nível 5, detentor de 
2 (dois) cargos de regência nas escolas da Rede Mu-
nicipal de Ensino, na mesma escola, deverá participar 
da reunião presencial de Módulo B, com duração de 3 
horas mensais na escola onde atua e complementar 
a carga horária do 2º cargo em atividades a serem 
atribuídas pelo diretor e/ou técnico em educação, em 
atividades relacionadas ao Módulo B.
§ único – É vedado a compensação de Módulos par-
ticipados em outras redes de ensino. A Declaração 

comprobatória (anexo I), será exclusivamente para 
justificar a ausência do professor.
Art 9º– Caberá ao professor que descumprir o Módulo 
B, apresentar justificativa que deverá ser anexada à 
ata da reunião do Módulo, anexo II. 
Art. 10 – O não cumprimento do previsto no artigo 8º 
desta Resolução implicará: 
a . Registros na ficha funcional do servidor, que serão 
considerados como um dos critérios para distribuição 
de turmas no ano seguinte; 
b. Perda salarial proporcional ao tempo destinado às 
reuniões e às atividades/capacitações. 

CAPÍTULO III
DAS FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO

SEÇÃO I
DA DIREÇÃO

Art. 11 - As Escolas com número de alunos igual ou 
superior a 80 (oitenta) terão um Diretor. Nas demais, a 
função de direção será exercida por um Coordenador, 
que acumulará a função de Coordenação da escola 
com a regência eventual de turma (art. 74/75 da Lei 
3330/96).
§1º - A jornada de trabalho do Diretor será de 30 (trin-
ta) horas semanais. 
§2º - A jornada de trabalho do Coordenador será de 
24 (vinte e quatro) horas semanais.
Art. 12 - Compete ao Diretor ou Coordenador enca-
minhar ao Setor de Gestão Funcional do Servidor da 
Educação – GEFUS, sempre que necessário, relação 
dos servidores excedentes, os quais serão remaneja-
dos, de ofício pelo Secretário, para outra Escola onde 
haja vaga, de acordo com o previsto na Lei 3330/96, 
Art. 41, inciso II - Estatuto do Magistério Municipal de 
Barbacena.

SEÇÃO II
DA VICE-DIREÇÃO

Art. 13 - As Escolas com matrícula igual ou superior a 
300 (trezentos) alunos terão um Vice- diretor.
§1º- A função de vice-diretor será exercida por servi-
dor efetivo, preferencialmente lotado na escola onde 
atuará.
§2º - As escolas que funcionam em dois turnos com 
matrícula entre 250 (duzentos e cinquenta) a 299 (du-
zentos e noventa e nove) alunos poderão contar com 
um vice diretor, desde que comprovada tal necessida-
de e devidamente analisada pela SEDEC, nos moldes 
definidos pelo(a) Secretário(a).
Art. 14 - A jornada de trabalho do vice-diretor será de 
24 (vinte e quatro) horas semanais. 
Parágrafo Único - O vice-diretor deverá cumprir sua 
jornada de trabalho de acordo com as necessidades 
da escola, definidas pelo Diretor, observada a carga 
horária de trabalho de seu cargo.

SEÇÃO III
DOS TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO

Art. 15 - As escolas da Rede Municipal de Ensino 
deverão contar com pelo menos 1(um) Técnico em 
Educação, ainda que em regime de alternância ou re-
vezamento, entre as escolas da rede. 

CAPÍTULO IV
DA COMPOSIÇÃO DE TURMAS E APROVEITAMENTO 

DE CARGOS
Art. 16 - Composição de turmas (número médio de 
alunos):
I - Na Educação Infantil: 
Berçário: 08 (oito) alunos por turma. 
Maternal II: 10 (dez) alunos por turma. 
Maternal III: 15 (quinze) alunos por turma. 
Pré-Escola: 22 (vinte e dois) alunos por turma.
II - Nos cinco anos iniciais do Ensino Fundamental: 25 
(vinte e cinco) alunos por turma.
III - Nos quatro anos finais do Ensino Fundamental: 
30 (trinta) alunos por turma.
§ 1º - Nas turmas com alunos com deficiência, TEA 
(Transtorno do Espectro Autista) ou altas habilida-
des/superdotação, atestadas por laudo médico, será 
composta por 20 (vinte) a 25 (vinte e cinco) alunos, 
observando-se o limite de até 3 (três) alunos com Ne-
cessidades Educacionais Especiais semelhantes, na 
mesma turma, de acordo com a legislação vigente. 
Este número poderá ser majorado, caso esses alunos 
tenham a necessidade de serem atendidos por moni-
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tor/professor de apoio.
§ 2º – A composição das turmas, de acordo com o 
número médio de alunos, poderá sofrer alteração para 
maior ou menor número, através de estudo abalizado 
por parecer expedido pela 
equipe pedagógica da SEDEC e Serviço de Inspeção 
Escolar. 
§ 3º - o aluno matriculado, com laudo médico, passará 
por Comissão multidisciplinar, que deverá ser compos-
ta por um médico, indicado pela Secretaria Municipal 
de Saúde, por representantes do Núcleo de Apoio Psi-
cológico e Social às Escolas Municipais - NAPSEM e do 
setor pedagógico, ambos da SEDEC, para deliberação 
sobre a necessidade de acompanhamento e atendi-
mento especializado, em sala de aula.
§ 4º - o aluno matriculado, sem laudo médico, que 
apresentar necessidade de atendimento especializa-
do, deverá ser comunicado aos pais ou responsável, a 
necessidade de análise clínica, caso seja apresentado 
laudo médico, o procedimento será idem ao parágrafo 
3º.
Art. 17 - Os demais ocupantes de cargos do Quadro 
do Magistério e afins serão aproveitados da seguinte 
forma:
I - Docência Eventual: Escola que ministra Educação 
Infantil e/ou os cinco anos iniciais do Ensino Funda-
mental:
a) um professor para cada escola com 4(quatro) até 
10 (dez) turmas no turno; 
b) dois professores para cada Escola com 11 turmas 
ou mais no turno;
c) a função de professor eventual deverá ter rotativi-
dade a cada ano, salvo se nenhum outro professor da 
escola desejar assumir a função.
d) o dia de planejamento semanal do professor even-
tual poderá ser alterado pelo Diretor, de acordo com 
as necessidades da escola.
II - Secretário Escolar ou auxiliar de ensino: para estes 
cargos deverão ser aproveitados o professor em Ajus-
tamento Funcional. 
§ 1º – Toda escola que ministra o Ensino Fundamental 
terá direito a um secretário escolar, função que poderá 
ser exercida por um auxiliar de escritório. 
§ 2º – Caso o Professor em Ajustamento Funcional não 
se adequar à função de auxiliar de ensino/secretário 
escolar, ele será submetido à análise pela SEDEC, nos 
moldes a serem definidos pelo(a) Secretário(a). Em 
não sendo possível essa análise pela SEDEC, o Pro-
fessor será submetido aos procedimentos do Recursos 
Humanos e da Medicina do Trabalho do município. 
a) Constatada a inexistência do Professor em Ajusta-
mento Funcional, será disponibilizado 01 (um) cargo 
para escolas com matrícula superior a 110 (cento e 
dez) alunos, ou que funcione em dois turnos.
b) Cada escola poderá contar com apenas 1(um) ser-
vidor em Ajustamento Funcional por turno.
§1º Constatada a excedência, na escola, de profes-
sores com Ajustamento Funcional, em afastamento 
de regência por laudo médico, expedido pelo setor de 
Medicina do Trabalho, a SEDEC poderá proceder aos 
seguintes critérios, na ordem elencada, para a perma-
nência destes na escola:
a) Maior tempo de efetivo exercício na escola a partir 
de 2014; 
b) Maior tempo como efetivo no Município de Barba-
cena;
c) Maior idade;
§2º - Excedendo o número de servidores relacionados 
no inciso II, os mesmos serão readaptados de acordo 
com os Artigos 44 e 45 do Estatuto do Magistério Pú-
blico Municipal, Lei nº 3330/96. 
§3º - O Servidor em Ajustamento Funcional poderá 
assumir exercício em qualquer função administrativa, 
de acordo com a conveniência e oportunidade da Ad-
ministração Municipal, em conformidade com o laudo 
médico expedido pela Medicina do Trabalho.
III- Monitor 30 horas/40 horas semanais (Educação 
Infantil) – As escolas municipais que ministram Educa-
ção Infantil, atendendo berçário e maternal, poderão 
contar com Monitor da Educação Infantil, após delibe-
ração da SEDEC. 

CAPÍTULO V

DA DISTRIBUIÇÃO DE TURMAS E FUNÇÕES
Art. 18 - As turmas de Educação Infantil, Ensino Fun-
damental (anos iniciais) e EJA serão atribuídas ao 
professor pelo Diretor/Coordenador e pelo Técnico 
em Educação da Escola, de acordo com os seguintes 
critérios:
I -  Maior tempo de exercício na escola onde atua a 
partir da última lotação, realizada no ano de 2014; 
II - Maior tempo de efetivo exercício no Magistério nas 
escolas da Rede Municipal de Ensino Barbacena;
III – cursos pós graduação, na área de atuação do 
cargo que ocupa, observando a ordem dos critérios 
abaixo:
a) Doutorado – 10 pontos
b) Mestrado – 7 pontos
c) Especialização – 3 pontos (não podendo exceder a 
2 especializações)
Parágrafo único: a nota máxima não poderá exceder 
a 10 (dez) pontos.
IV – Maior frequência às reuniões de Módulo b.
V  - Maior idade.
§1º – O diretor, o coordenador, o vice diretor, o profes-
sor em ajustamento funcional temporário, o professor 
que atua em Entidades conveniadas com o Município, 
e o professor das salas de recursos multifuncionais, 
escolherão sua vaga de acordo com os critérios esta-
belecidos acima. 
§2º – Para o atendimento a alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais, a Secretaria Municipal de Edu-
cação, Desporto e Cultura - SEDEC, definirá os crité-
rios necessários, observando legislação vigente. 

CAPÍTULO VI
DA DISTRIBUIÇÃO DE AULAS E FUNÇÕES

Art. 19 – As aulas do Ensino Fundamental (anos finais) 
serão atribuídas ao professor pelo Diretor/Coordena-
dor e pelo Técnico em Educação da Escola, de acordo 
com os seguintes critérios:
I- Maior tempo de exercício na escola onde atua a 
partir da última lotação, realizada no ano de 2015; 
II - Maior tempo de efetivo exercício no Magistério nas 
escolas da Rede Municipal de Ensino Barbacena;
III – cursos de pós graduação, na área de atuação do 
cargo que ocupa, observando a ordem dos critérios 
abaixo:
d) Doutorado – 10 pontos
e) Mestrado – 7 pontos
f) Especialização – 3 pontos (não podendo exceder a 
2 especializações)
Parágrafo único: a nota máxima não poderá exceder 
a 10 (dez) pontos.
IV – Maior frequência às reuniões de Módulo b.
V  - Maior idade.
§1º– É vedado ao professor a opção pela excedência 
de aulas. 
§2º - O diretor, o coordenador, o vice diretor e o pro-
fessor em ajustamento funcional temporário escolhe-
rão sua vaga de acordo com os critérios estabelecidos 
acima. 
Art 20 – Os professores em excedência ficarão à dis-
posição da SEDEC, para a redistribuição de aulas, nos 
termos do artigo anterior, e/ou de acordo com Resolu-
ção específica a este fim.
Art 21 – Persistindo a excedência, o professor poderá 
ser removido, nos termos do artigo 41, inciso II, da Lei 
3330/96 – Estatuto do Magistério Municipal. 
§1°- Objetivando melhor aproveitamento funcional do 
professor em excedência, o mesmo deverá substituir 
afastamentos e/ou licenças da docência nas escolas 
da Rede Municipal de Ensino de Barbacena. 

CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 22- O professor efetivo com Ajustamento Funcio-
nal, em afastamento da regência por Laudo Médico 
expedido pela Medicina do Trabalho do município, 
após a expiração do período apontado no laudo, deve-
rá apresentar um novo atestado médico, no prazo de 
72 (setenta e duas) horas.
Art. 23 - Os detentores de cargos administrativos, com 
jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, 
deverão cumprir no mínimo 1 (uma) hora diária de 
intervalo para almoço.
Art. 24 - As reuniões pedagógicas deverão ser realiza-

das sem prejuízo da carga horária do aluno e registra-
das em livro próprio.
Art. 25 - Os casos não previstos nesta Resolução serão 
analisados e normatizados pela Secretaria Municipal 
de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, de acordo 
com a legislação vigente.
Art. 26 - Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
Art. 27 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Barbacena, 22 de outubro de 2020 
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
 

ANEXO I 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG  

Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
 
 

 Declaramos, para fins de comparecimento, que___________________________________, 

CPF _____________________________________participou da reunião do Módulo B, na Escola 

Municipal_________________________________________________ referente ao mês de 

_______________ no dia_____/____/___,  no horário de _________ às _______. 

 

 Por ser verdade, firmamos a presente. 
 
 
 
  
 
 

Barbacena, ______/______/______ 
 
 
 
 
 

 
 

_______________________________________ 
Assinatura e Carimbo do Diretor 

 
 
 
 
 

ANEXO II 

  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E CULTURA - SEDEC 

Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários - CEP: 36.202-020 - Barbacena -MG  
Telefone: (32) 3339-2034  -  E-mail: gabinete.educacao@barbacena.mg.gov.br 

 
JUSTIFICATIVA DE FALTA -  MÓDULO B 

 
 

NOME DO PROFESSOR(A):_________________________________________ 
 
ESCOLA:________________________________________________________ 
 

(Data de preenchimento do 
formulário) 
DATA: 
____/____/____ 

(Destino Solicitação) 
DIRETOR(A) DA ESCOLA 
 
Dia:____/_____/_____  (dia do fato) 
 
CARGA HORÁRIA:_____________  

Atestado Médico: Sim(   )   Não(   )                       (  ) outros      
 
Motivo (obrigatório):  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
Estou ciente de que esta justificativa será analisada, podendo, a ausência, ser abonada ou não.  
 
Barbacena____,de ___________________de _____. 
 
Assinatura do(a) servidor(a) 
 

 
Visto do Diretor da Escola: 
 
 
..........................................      ____/____/____     
                                                                            DATA 

 
(  ) Ausência abonada 
 
(  ) Ausência não abonada 
 

Observações do Diretor: (preenchimento obrigatório)     
________________________________________________________________       
________________________________________________________________               
__________________________________________________________________
______________________________________________________________  
 
 
Observação: Esta justificativa deverá ser acompanhada de comprovação. 
                         As questões pontuais deverão ser dirimidas pela Direção da escola. 

 
Publique-se na forma da lei

Dimas da Silva Teixeira
Secretário Municipal de Governo em Exercício

Diretor: Bruno Moreira Mota

SERVIÇO DE ÁGUA E
SANEAMENTO - SAS

Contrato Administrativo de Direito Público nº 
041/2020. Contratante: SAS – Serviço de Água e 
Saneamento. Contratado: REGINALDO SOBRINHO 
SOARES JUNIOR. Fundamento Legal:Artigo 9°, item 
V, §1° da Lei Municipal n° 2.696 e da Lei Municipal 
n°3.245/95 e nos termos do artigo 37, IX, da Cons-
tituição Federal. Objeto: A prestação de serviços 
temporários. Função: Gari - Nível A-08. Vigência: O 
prazo do presente contrato é de até 12(doze) meses, 
podendo ser prorrogável por igual período, conforme 
Terceiro Termo Aditivo do Convênio Nº 02/2018. Início 
da vigência: 23 de outubro de 2020.

EXTRATO DE CONTRATOS
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Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 110/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: SIDINEI MARCOS SOBRINHO. Objeto: 
A prorrogação do Contrato Administrativo de Direito 
Público supramencionado, pelo período de 24 (vinte 
e quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 111/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: ADRIANO RIBEIRO DA SILVA. Objeto: 
A prorrogação do Contrato Administrativo de Direito 
Público supramencionado, pelo período de 24 (vinte 
e quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 114/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: HÉRCOLES FERREIRA DE OLIVEIRA. 
Objeto: A prorrogação do Contrato Administrativo de 
Direito Público supramencionado, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 
2020. Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 117/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: MACIEL DA SILVA MARTINS. Objeto: A 
prorrogação do Contrato Administrativo de Direito Pú-
blico supramencionado, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 119/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: VANEIS DA SILVA. Objeto: A prorroga-
ção do Contrato Administrativo de Direito Público su-
pramencionado, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 23 de outubro de 2020. Data da 
Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 121/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: ROBSON LUIZ DE ARAÚJO. Objeto: A 
prorrogação do Contrato Administrativo de Direito Pú-
blico supramencionado, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 124/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: GILMAR PEREIRA JACINTO. Objeto: A 
prorrogação do Contrato Administrativo de Direito Pú-
blico supramencionado, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 125/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CARVALHO. 
Objeto: A prorrogação do Contrato Administrativo de 
Direito Público supramencionado, pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 
2020. Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 127/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Carmen Lúcia Werneck

ATAS

Contrato Administrativo de Direito Público nº 
042/2020. Contratante: SAS – Serviço de Água e Sa-
neamento. Contratado: PATRÍCIA CRISTINA SIQUEI-
RA. Fundamento Legal: Lei Municipal nº 4822/17 e 
nos termos do artigo 37, IX da Constituição Federal. 
Objeto: A prestação de serviços, por prazo determi-
nado. Função: Auxiliar de escritório- Nível A-15. Vi-
gência: O prazo do presente contrato inicia-se em 
26/10/2020e finaliza-se em 26/10/2022, podendo ser 
prorrogado por um único período de até 2 (dois) anos.
Início da vigência: 26 de outubro de 2020.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

Contratado: ADEMIR JOSÉ DA SILVA. Objeto: A pror-
rogação do Contrato Administrativo de Direito Público 
supramencionado, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 23 de outubro de 2020. Data da 
Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 128/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: LEONARDO MEIRELES BARROSO. Objeto: 
A prorrogação do Contrato Administrativo de Direito 
Público supramencionado, pelo período de 24 (vinte 
e quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 129/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: FERNANDO TADEU DE ALMEIDA. Objeto: 
A prorrogação do Contrato Administrativo de Direito 
Público supramencionado, pelo período de 24 (vinte 
e quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 130/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: EDSON LUIZ DE JESUS. Objeto: A pror-
rogação do Contrato Administrativo de Direito Público 
supramencionado, pelo período de 24 (vinte e quatro) 
meses, a partir de 23 de outubro de 2020. Data da 
Assinatura: 23 de outubro de 2020.

Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 132/2018. 
Contratante: Serviço de Água e Saneamento – SAS. 
Contratado: WAGNER LOPES DA CRUZ. Objeto: A 
prorrogação do Contrato Administrativo de Direito Pú-
blico supramencionado, pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, a partir de 23 de outubro de 2020. 
Data da Assinatura: 23 de outubro de 2020.
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