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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

AVISO LICITAÇÃO
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC nº 
071/2017 - Concorrência nº 002/2017 – OBJETO: 
Contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços de telefonia móvel. ABERTURA DOS ENVE-
LOPES: Dia 28/03/2018 às 14:00 horas. Informações 
0xx32 3339–2026, licitacao@barbacena.mg.gov.br. 
Maria Aparecida Eugênia. Gerente de Licitação. Pablo 
H. Candian. Coordenador de Aquisições e Contratos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC  
089/2017 - PP 053/2017 – OBJETO: Aquisição de 
placa indicativa e conjunto de divisórias, com insta-
lação inclusa, para o Conselho Tutelar e a SUTRAM. 
ABERTURA: 13/03/2018 às 14:00 horas. Informações: 
licitacao@barbacena.mg.gov.br 32 3339–2026 Barba-
cena. Maria Aparecida Eugênia. Gerente de Licitação. 
Pablo H. Candian. Coord. Aq. e Contratos.

EXTRATO DE ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 006/2018. 
Órgão Gerenciador: Município de Barbacena - CNPJ nº 
17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS e do Fundo 
Municipal de Saúde/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 
14.675.553/0001-59. Empresa Classificada: W.L. BOL-
SAS DORES DE CAMPOS LTDA - EPP, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 06.150.919/0001-48. Processo Lici-
tatório nº 081/2017 - Pregão Presencial nº 028/2017. 
Objeto: Registro de preços para eventual e futura 
aquisição de materiais de proteção e segurança, vi-
sando atender às necessidades do Setor de Vigilância 
Epidemiológica - VIEP, através da Secretaria Municipal 
de Saúde e Programas Sociais - SESAPS, conforme 
especificações (Anexo VI), assim como todas as obri-
gações e condições descritas no Edital. Valor Total: R$ 
6.720,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data de assina-
tura: 23/01/2018. Nome das partes que assinam: Luis 
Álvaro Abrantes Campos (Prefeito Municipal), José Or-
leans da Costa (Secretário Municipal de Saúde e Pro-
gramas Sociais - SESAPS), e Anderson Márcio Lopes 
Pereira (Empresa). Gerência e Fiscalização Contratual: 
Maurício Becho Campos Júnior - Coordenadoria de Vi-
gilância em Saúde - SESAPS.

EXTRATO DE TERMOS
ADITIVOS

Extrato Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de 
Preços nº 031/2017. Órgão Gerenciador: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da 
Secretaria Municipal de Saúde e Programas Sociais - 
SESAPS e do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, 
inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Em-
presa Classificada: RESTAURANTE E CONFEITARIA 
CASA DO MORANGO DE BARBACENA LTDA - ME, 
inscrita no CNPJ sob o nº 15.031.558/0001-01. Pro-
cesso Licitatório nº 014/2017 - Pregão Presencial nº 
010/2017. Objeto: Alterar o gestor/fiscal constante da 
‘’Cláusula Sétima - Da Gerência/Fiscalização’’, do ins-
trumento originário, passando a viger com a seguinte 
redação: “Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Ins-
trução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a 
presente Ata de Registro de Preços deverá ser acom-
panhada e fiscalizada pela Subsecretária de Promo-
ção e Ações em Saúde, na pessoa de Rosiany Araú-
jo de Paula, conforme consta no Ofício nº 051/2018 
- JURÍDICO/SESAPS (fl.132).”. Data de assinatura: 
05/02/2018. Nome das partes que assinam: Luís Ál-
varo Abrantes Campos (Prefeito Municipal) e José 
Orleans da Costa (Secretário Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS).

Extrato Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 
077/2015. Contratante: Município de Barbacena - 
CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Contratada: 
ETROS ENGENHARIA LTDA., empresa inscrita no CNPJ 
sob o nº 21.623.038/0001-90. Processo Licitatório nº 
024/2015 - Concorrência Pública nº 004/2015. Objeto: 
Prorrogar o prazo de vigência constante da ‘’Cláusula 
Dezesseis - Da Vigência”, ficando prorrogado até 31 de 
maio de 2018. Data de assinatura: 20/01/2018. Nome 
das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes Campos 
(Prefeito Municipal), Giovana Zappa Barbosa (Secre-
tária Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Virgílio 
Orlando de Carvalho Abreu (Contratada).

PROCESSO SELETIVO
SIMPLIFICADO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
003/2018

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
PARA A “A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
DO JUBILEU DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 54ª 

EDIÇÃO”
O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o 
número 17.095.043/0001-09, com sede na Rua Silva 
Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, torna público para 
o conhecimento dos interessados, que realizará Pro-
cesso Seletivo Simplificado com o objetivo informado 
na cláusula 1 deste Instrumento, cuja direção e jul-
gamento serão realizados pela Comissão Especial ou 
servidor designado, conforme disposições contidas no 
presente ato convocatório.
A sessão pública de julgamento será realizada na Se-
cretaria Municipal de Planejamento e Gestão, na Rua 
Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º andar, Bair-
ro Funcionários, Barbacena/MG, no dia 07/03/2018, 
às 14:00 horas.
1 – OBJETO
1.1 – O objeto do presente instrumento é a autori-
zação de uso de espaço público, em caráter precá-
rio, mediante remuneração ao Município, destinado à 
instalação de barracas para exploração de atividade 
econômica (comércio de acessórios, alimentação, ar-
tesanato, brinquedos, calçados, cama, mesa e banho, 
eletrônicos e eletrodomésticos, panelas e utensílios, 
roupas e lazer), sujeita a prévia licença da Prefeitura 
Municipal de Barbacena, durante o 54º Jubileu de São 
José, no Bairro São José, em Barbacena/MG, entre os 
dias 21 de abril e 1º de maio de 2018, para quem 
oferecer maior valor para todos os pontos constantes 
do mapa anexo, respeitando o valor mínimo estabe-
lecido neste instrumento, conforme anexos e Minuta 
de Permissão.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e a Lei De-
legada Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 19.355 - NOMEAR Vicente de Paula Al-
meida, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Agente de Mobilização de Serviços - AG, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a 
partir desta data. Barbacena, 23 de fevereiro de 2018.

PORTARIA Nº 19.356 - NOMEAR Wesley de Paula Al-
meida, para exercer o Cargo de Provimento em Co-
missão de Agente de Mobilização de Serviços - AG, 
na Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEMOP, a 
partir desta data. Barbacena, 23 de fevereiro de 2018.

1.2. O licenciamento das atividades somente poderá 
ocorrer desde que compatíveis com a legislação tri-
butária municipal e após o recolhimento dos tributos 
pertinentes.
1.3. A exploração, mesmo que temporária, será con-
siderada fato gerador dos tributos municipais perti-
nentes a cada atividade. O vencedor da autorização 
deverá informar até a data de 18/04/2018 os pontos 
ocupados e seus respectivos comércios (produtos/ser-
viços) e deverá recolher todos os tributos municipais 
decorrentes dessa atividade perante a Secretaria de 
Fazenda do Município, responsável pela emissão das 
competentes guias.
1.4. Será considerada exploração comercial irregular 
aquela não licenciada pelo MUNICÍPIO DE BARBACE-
NA, sujeitando-se o infrator a todas as penalidades 
tributárias, administrativas, cíveis e/ou penais.
1.5. A Chamada Pública abrange 179 (cento e setenta 
e nove) espaços para exploração comercial dos gê-
neros previstos neste Instrumento, conforme Projeto 
Técnico de Disposição dos Espaços – Anexo III, que 
integra o presente, também disponíveis para consul-
ta no site do Município (www.barbacena.mg.gov.br), 
podendo ser ainda redefinidos pela Comissão Especial 
de acordo com a demanda e necessidade do evento.
1.6. Os espaços de nºs 31, 32 e 33 ficam reservados 
para uso da Basílica de São José Operário.
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar deste processo pes-
soas jurídicas, nacionais ou estrangeiras autorizadas 
a funcionar no País, que atenderem às condições de 
participação estabelecidas neste instrumento.
2.2. Não poderão participar deste processo empresas 
cujos sócios façam parte do quadro de servidores da 
Administração Municipal Direta ou Indireta do Municí-
pio de Barbacena.
2.3. A participação no processo implica na aceitação 
integral e irretratável dos termos deste instrumento, 
bem como na observância dos regulamentos, normas 
e disposições legais pertinentes.
3 – DO CREDENCIAMENTO
3.1. No dia marcado para o certame, deverão compa-
recer os representantes das pessoas jurídicas interes-
sadas, de posse dos seguintes documentos:
a) Contrato social, estatuto ou equivalente, e suas al-
terações, caso existam;
b) Cartão de CNPJ da pessoa jurídica;
c) Documento que comprove que o representante tem 
poderes para se pronunciar pela pessoa jurídica;
d) Carteira de identidade e CPF do representante, ou 
documento oficial que os substitua.
e) Certidões Negativas Fiscais (Federal, Estadual, Mu-
nicipal, FGTS e CNDT).
f) Licença ambiental para uso/locação de banheiros 
químicos emitida pela SUPRAM/FEAM.
g) Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA da 
empresa e do(s) engenheiro(s) responsável pela mon-
tagem de barracas, equipamento gerador de energia 
e sonorização.
h) Atestado de capacidade técnica, devidamente re-
gistrado na entidade competente, que comprove que 
a proponente já locou os equipamentos seguintes: 
banheiros químicos, equipamento de som (porte mé-
dio) e barracas padronizadas para eventos abertos ao 
público.
i) Atestado de capacidade técnica, devidamente regis-
trado na entidade competente, que comprove que a 
proponente já executou projeto de instalação elétrica 
para barracas padronizadas para eventos abertos ao 
público.
3.2. A não apresentação dos documentos solicitados 
implicará na desclassificação da interessada;
3.3. Os documentos exigidos poderão ser apresenta-
dos em original ou qualquer processo de cópia auten-
ticada por Cartório de Registro de Notas.
4 – DAS OFERTAS
4.1. As ofertas serão feitas através de lances verbais, 
pelo representante da pessoa jurídica participante, a 
partir do PREÇO MÍNIMO definido por este Instrumen-
to, considerando-se vencedor aquele que houver feito 
a maior oferta.
4.2. As ofertas serão intransferíveis e deverão ser fei-
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tas para todo o parque de barracas.
4.3. O valor mínimo inicial será de R$ 169.000,00 
(cento e sessenta e nove mil reais).
5 – DO PROCEDIMENTO
5.1. Aberta a sessão, serão recebidos os documentos 
elencados na cláusula 3 dos representantes presentes.
5.2. Após será iniciada a fase de lances verbais pelos 
representantes, que deverão ofertar lances para a to-
talidade das barracas contempladas no projeto anexo.
5.3. Os lances deverão ser sucessivos e sempre supe-
riores aos lances anteriormente ofertados. 
5.4. Encerrada a fase de lances, com a maior oferta 
feita, será lavrada ata com os valores finais ofertados 
por todos os interessados.
5.5. O vencedor deverá comprovar a realização de pa-
gamento/depósito do valor proposto em, no máximo, 
24 (vinte e quatro) horas do encerramento da sessão, 
sob pena de sua desclassificação e convocação do se-
gundo colocado.
5.6. O servidor responsável pelo procedimento, a seu 
critério exclusivo, poderá suspender a reunião a fim de 
que tenha melhores condições de finalizar os procedi-
mentos necessários.
5.7. Eventuais recursos, possíveis somente em razão 
de documentos, serão julgados pelo condutor do pro-
cedimento no momento em que ocorrer ou, a seu cri-
tério, após a suspensão do procedimento.
5.8. Não caberá desistência de proposta, salvo por 
motivo justo, decorrente de fato superveniente e acei-
to pelo Município.
5.9. Será facultado à Comissão Especial do Jubileu, em 
qualquer fase desta, promover diligência destinada a 
esclarecer ou completar a instrução do processo, ve-
dada a juntada de documentos não apresentados na 
ocasião oportuna.
5.10. A Comissão Especial do Jubileu, se julgar neces-
sário, poderá solicitar parecer de técnicos pertencen-
tes ao quadro de servidores do Município de Barbace-
na, ou ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas 
a ela, para orientar-se na decisão.
6 – CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO
6.1. O julgamento das propostas é privativo da Co-
missão e/ou servidor nomeado para a condução dos 
trabalhos;
6.2. O julgamento obedecerá ao critério de maior ofer-
ta de preço pelo conjunto de barracas que integram o 
projeto anexo.
6.3. Do julgamento será lavrada ata circunstanciada 
em que será proclamado o resultado classificatório das 
propostas.
7 – PRAZO
7.1. O prazo da autorização de uso de espaço público 
será do dia 21 de abril a 1º de maio de 2018.
7.2. As barracas/equipamentos deverão estar monta-
dos até o dia 19 de abril, a partir das 08:00 horas e a 
desmontagem deverá ser feita até às 11:00 horas do 
dia 04 de maio.
8 – PAGAMENTO
8.1. O vencedor deverá comprovar a realização de pa-
gamento/depósito do valor proposto em, no máximo, 
24 (vinte e quatro) horas do encerramento da sessão, 
sob pena de sua desclassificação e convocação do se-
gundo colocado.
8.2. O pagamento deverá ser feito por meio de parcela 
única, através de boleto bancário emito pela Secreta-
ria Municipal de Fazenda.
8.3. Não efetuado o pagamento no prazo estipulado 
pelo vencedor, este perderá a titularidade da pretensa 
autorização de uso, podendo o Município de Barbace-
na, convocar os remanescentes na forma deste Edital, 
ou por conveniência da Administração Pública colocar 
novamente o espaço à disposição.
9 – DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO
9.1. Ao autorizado, vencedor do processo seletivo, 
será facultado o direito de sublocar o espaço públi-
co, respeitadas as delimitações constantes do mapa 
anexo.
9.2. A sublocação não eximirá o autorizado de quais-
quer ocorrências no transcurso das festividades, sen-
do sua responsabilidade fiscalizar os pontos eventu-
almente terceirizados e seus responsáveis, e fazer 
cumprir todas as normas municipais, sanitárias e/ou 

legislações pertinentes.
9.3. A sublocação/terceirização deverá ser precedida 
de documento assinado pelo autorizado e o subloca-
tário, que deverá ser apresentado sempre que soli-
citado.
9.4. O autorizado, havendo a sublocação das barracas, 
deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda 
lista com nome e CPF de eventuais sublocatários das 
barracas até o dia 19 de abril, através de ofício assina-
do pelo autorizado/arrematante.
9.4.1. Aos sublocatários das barracas será obrigató-
rio o pagamento de taxa cujos boletos serão emitidos 
pela Secretaria de Fazenda.
9.4.2. O autorizado/arrematante somente poderá li-
berar o uso do espaço pelos sublocatários após o re-
colhimento dos tributos junto à Prefeitura Municipal 
de Barbacena. 
9.5. Não poderá ser imputado ao Município quaisquer 
responsabilidades na eventualidade de ocorrência de 
falta de energia elétrica no local do evento.
9.6. Fica proibida a colocação de mesa e cadeiras na 
área externa das barracas.
9.7. Será igualmente proibido o avanço de barracas 
fora da área delimitada no mapa de localização anexo, 
tais como: colocação de tendas, sombrinhas, braços 
para extensão de coberturas/tetos, colocação/exposi-
ção de mercadorias fora das barracas, utilização de 
estruturas em madeira, balcões de madeirite etc.
9.8. A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA se re-
serva no direito exclusivo de mudança de localização 
dos pontos se necessário para a melhor execução do 
evento.
10 – DAS OBRIGAÇÕES DO AUTORIZADO
10.1. Serão obrigações do autorizado/arrematante:
a) Disponibilizar 32 banheiros químicos, com distribui-
ção conforme projeto anexo;
b) Disponibilizar um som de porte médio para utiliza-
ção nos eventos da festa;
b.1) O som deverá ter a seguinte configuração:
08 caixas grave com auto falantes de 18”;
08 caixas de médio by way com 2 auto falantes 12” 
mais driver titânio;
01 mesa de 24 canais ou 32 canais;
06 caixas de retorno com auto falantes de 15” ou 12” 
e titânio;
04 caixas de Said fill e médio com titânio 2 cada;
10 amplificadores compatíveis com o sistema;
02 equalizadores;
02 crossouver;
01 caixa de guitarra;
01 cubo de baixo;
06 direct Box (sendo 3 passivo e 3 ativo);
02 microfones sem fio;
16 microfones com fio;
01 corpo de bateria em bom estado de conservação;
10 pedestais;
01 notebook;
12 canhões par led de 15 watts;
04 bim 200R;
01 mesa de luz;
Cabos para todos os equipamentos (XLR, CAMON, 
P10P10, AC de energia e cabo principal da PRO 
POWER)
c) Disponibilizar barracas padronizadas, em material 
próprio e nas medidas constantes do projeto anexo, 
sendo vedada a alteração das medidas;
d) Elaboração e montagem da parte elétrica das bar-
racas;
e) Cumprir o projeto na íntegra, se alteração de quais-
quer detalhes;
f) Arcar com os custos de aprovação do projeto de 
prevenção e combate a incêndio junto ao Corpo de 
Bombeiros do Estado de Minas Gerais;
g) Arcar com a guarda dos equipamentos e materiais 
disponibilizados aos sublocatários.
10.2. A inobservância das normas contidas neste ins-
trumento implicará na aplicação de sanções ao Autori-
zado, tratadas em cláusula própria.
11 – OBRIGAÇÕES DO SUBLOCATÁRIO
11.1. Serão obrigações dos sublocatários dos pontos:
a) Exigir de todas as pessoas que estiverem trabalhan-
do, o uso de uniformes apropriados para tal atividade.

b) Colocação de Tabela de Preços, em local visível ao 
público;
c) O autorizado/sublocatário deverá observar, rigo-
rosamente, as normas estabelecidas pela Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAP, especialmente normas de 
vigilância sanitária, através de seus fiscais ou prepos-
tos, conforme Normas Estabelecidas pela Vigilância 
Sanitária, Anexo II;
d) Cumprir as normas do Corpo de Bombeiros com a 
colocação obrigatória de extintor de incêndio.
e) O Comerciante que possuir em sua barraca chapa 
de fritura, deverá instalar proteção com altura mínina 
de 30 (trinta) centímetros em material não inflamável 
para evitar danos aos consumidores.
f) Os comerciantes não poderão comercializar qual-
quer tipo de alimento e/ou bebida em vasilhas de vi-
dro, porcelana e outros que possam colocar em risco a 
segurança dos consumidores.
g) Será obrigatório a fixação de cartazes nas barracas 
(os mesmos serão fornecidos pelo Juizado da Infância 
e Juventude).
h) Fica expressamente proibida a colocação de som 
dentro das barracas; 
i) Fica proibida a colocação de mesa e cadeiras na área 
externa das barracas;
j) Será igualmente proibido o avanço de barracas fora 
da área delimitada no mapa de localização anexo, tais 
como: colocação de tendas, sombrinhas, braços para 
extensão de coberturas/tetos, colocação/exposição de 
mercadorias fora das barracas, utilização de estruturas 
em madeira, balcões de madeirite etc.
k) Será proibido comercializar, possuir ou portar ma-
teriais perigosos ou insalubres, tais como explosivos, 
instrumentos pérfuro-cortantes e quaisquer outros 
que possam causar risco ou ameaça à saúde e integri-
dade física das pessoas.
l) Não será permitida a colocação de pontos fora do 
padrão das barracas (TENDAS PADRONIZADAS), de 
responsabilidade do AUTORIZADO, exceto para a co-
mercialização de pastéis, cocadas, churros, maçã do 
amor, crepes e doces que necessitam de instalação 
de tachos para acondicionamento de óleo em altas 
temperaturas.
m) Não fazer propaganda de caráter político durante a 
realização do evento;
n) Não apregoar mercadoria em voz alta;
o) Não expor ou vender produto diferente do cons-
tante no projeto;
p) Não fazer uso do passeio, de quaisquer bens pú-
blicos incluindo muros e gradis, da arborização públi-
ca, do mobiliário urbano público, da fachada ou de 
quaisquer outras áreas das edificações lindeiras para 
exposição, depósito ou estocagem de mercadoria ou 
vasilhame ou para colocação de apetrecho destinado 
à afixação de faixa e cartaz ou a suporte de toldo ou 
barraca;
q) Não ocupar espaço maior do que o que lhe foi au-
torizado/permitido, assim entendida a exposição de 
produto fora dos limites do espaço definido;
r) Não lançar, na área ou nos arredores da barraca, 
detrito, gordura e água servida ou lixo de qualquer 
natureza, bem como desrespeitar norma de direito ur-
banístico ou ambiental;
s) Não utilizar letreiro, cartaz, faixa e outro processo 
de comunicação no local de realização das festivida-
des;
t) Não iniciar as atividades comerciais sem observar 
a legislação reguladora da matéria, ensejando o des-
cumprimento de tal dispositivo em cassação de pleno 
direito da autorização, sem direito ao ressarcimento 
do que foi pago, sem prejuízo de multas ou demais 
encargos incidentes.
u) Arcar com o custeio da taxa de ligação de água 
e esgoto, sendo individualizada por ponto, que será 
feito por meio de requerimento próprio junto ao SAS, 
incluindo posteriormente o seu desligamento.
v) Arcar com o custeio da taxa de ligação de energia 
elétrica que será feito por meio de requerimento pró-
prio junto a CEMIG, incluindo posteriormente o seu 
desligamento.
12 – FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização será realizada por fiscais do Mu-
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nicípio de Barbacena e pelo Setor de Concessões da 
Secretaria de Fazenda dentre outros servidores do 
Município, devidamente credenciados, sendo-lhes res-
guardado o direito de solicitar a qualquer momento 
a apresentação do Termo de Autorização de Uso ou 
ainda outro documento que este julgar necessário.
12.2. Será realizada Fiscalização por parte da Vigilân-
cia Sanitária que irá observar os dispositivos contidos 
em suas normas.
12.3. Será ainda realizada Fiscalização por parte do 
Corpo de Bombeiros que irá observar os dispositivos 
contidos em suas normas.
13 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
13.1. Após homologação deste processo, e no pra-
zo de 24 (vinte e quatro) horas o vencedor firmará 
Termo de Autorização de Uso com o MUNICÍPIO DE 
BARBACENA de acordo com as especificações deste 
instrumento e da minuta de Termo de Autorização, 
conforme modelo Anexo IV;
13.2. A assinatura do Termo de Autorização de Uso 
será feita após a apresentação, pelo vencedor, da guia 
de pagamento devidamente quitada. O documento 
deverá ser assinado pelo representante legal da pes-
soa jurídica vencedora.
13.3. O MUNICÍPIO DE BARBACENA se reserva no di-
reito exclusivo de mudança de localização dos pontos, 
quando necessário para melhor execução do evento.
13.4. O vencedor deverá assinar o Termo de Autori-
zação de Uso na Gerência de Contratos, situada na 
Rua Mons. Silvestre de Castro, 275 (anexa ao setor de 
Licitação), Bairro dos Funcionários.
13.5. A recusa injustificada do interessado em assi-
nar o ajuste caracterizará descumprimento total das 
obrigações assumidas, sujeitando-se à multa prevista 
na cláusula das sanções, além de outras cominações 
legais;
13.6. Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, 
quando o convocado não assinar o termo no prazo 
e condições estabelecidas, é facultado ao MUNICÍ-
PIO DE BARBACENA convocar os remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo no prazo de 24 
horas, a partir da convocação e nas mesmas condi-
ções estabelecidas em proposta classificada na etapa 
de Julgamento.
14 – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A 
TERCEIROS
É de inteira responsabilidade do AUTORIZADO os 
danos causados a terceiros, sejam eles danos mate-
riais, estéticos, lucros cessantes e ou danos morais, 
advindos do trabalho realizado, bem como demais 
desdobramentos da autorização de uso, incluindo 
a ação ou omissão de seus empregados, prepostos 
e sublocatários, não podendo, em hipótese alguma, 
imputar, mesmo que solidariamente e ou subsidiaria-
mente, quaisquer responsabilidades ao MUNICÍPIO 
DE BARBACENA.
15 – RECURSO
Será facultado aos participantes a manifestação de 
recurso, no curso da sessão, o que deverá ser ana-
lisado pelo condutor do processo no mesmo ato ou, 
se for o caso, em suspensão da sessão para análise 
da matéria.
16 – SANÇÕES
16.1. A execução irregular do termo de autorização 
de uso sujeitará ao AUTORIZADO, garantida a prévia 
defesa, a aplicação das seguintes sanções:
I – advertência escrita;
II – multa;
III – suspensão do direito de participar em processos 
futuros.
16.1.1. A pena de advertência deve ser aplicada a tí-
tulo de alerta para adoção das necessárias medidas 
corretivas, a fim de evitar a aplicação de sanções mais 
severas, sempre que o AUTORIZADO descumprir qual-
quer obrigação contratualmente assumida e/ou qual-
quer instrumento equivalente, ou desatender as deter-
minações da autoridade competente para acompanhar 
e fiscalizar a execução do termo de autorização;
16.1.2. A pena pecuniária de multa será aplicada em 
casos de atrasos injustificados dos prazos estipulados 
no cronograma de montagem e disponibilização das 
barracas;

16.1.3. A pena de suspensão será aplicada conside-
rando a ocorrência de faltas graves, de forma contínua 
ou repetida.
16.2. A aplicação das sanções previstas nesta cláu-
sula, é de competência do Prefeito do Município de 
Barbacena, facultada a defesa prévia do AUTORIZADO 
no respectivo processo administrativo, no prazo de dez 
dias, contados da abertura de vistas.
16.3. A multa prevista nesta cláusula será de 10% 
(dez por cento) do valor global do termo de autoriza-
ção, no caso de execução irregular do termo;
16.4. O não recolhimento da multa no prazo estipula-
do implicará a sua inscrição na dívida ativa do Municí-
pio, para futura execução pelas vias judiciais;
16.5. As multas não têm caráter compensatório, são 
independentes e cumulativas e não eximem o AUTO-
RIZADO da plena execução do Termo de Autorização 
de Uso de Espaço Público.
17 – CONDIÇÕES GERAIS
17.1. O preço proposto deverá ser líquido, não sendo 
consideradas quaisquer ofertas de vantagens não pre-
vistas neste instrumento.
17.2. A participação no presente implica a aceitação 
integral deste instrumento, ficando automaticamente 
prejudicada a proposta que contrarie expressamente 
suas normas.
17.3. Estará ressalvado ao MUNICÍPIO DE BARBACE-
NA, por despacho motivado pelo Senhor Prefeito, devi-
damente fundamentado, anular o presente processo.
17.4. Os casos omissos serão decididos pelo condutor 
da sessão, de acordo com as regras deste instrumen-
to, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade 
e probidade administrativa.
18 – DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1. Decairá do direito de impugnar os termos deste 
Instrumento aquele que não o fizer até o 2º (segun-
do) dia útil que anteceder o acontecimento da sessão, 
hipótese em que tal comunicação não terá efeito de 
recurso.
18.2. Para solução de quaisquer questões porventura 
decorrentes deste Processo, o foro competente é o da 
Comarca de Barbacena/MG, com exclusão de qualquer 
outro.
18.3. São partes integrantes do presente edital:
- Anexo I – Modelo de Credenciamento;
- Anexo II – Normas da Vigilância Sanitária e outros
- Anexo III – Mapa de localização dos pontos e Projeto 
Técnico de Disposição dos Espaços
- Anexo IV - Minuta de Termo de Autorização

Barbacena, 22 de fevereiro de 2018.
Flávio Pastorini Borges de Medeiros

Presidente da Comissão Especial do 54º Jubileu
MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG 
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 ANEXO I 
 

MODELO DE CREDENCIAMENTO 
 
 
 
 
Através do presente, credenciamos o(a) Sr(a)._____________, portador(a) da Cédula de 

Identidade 

_____________________________e CPF ____________________________, a participar de 

procedimento instaurado pelo Município de Barbacena, Processo Seletivo nº 003/2018, na 

qualidade de representante legal, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em 

nome da pessoa jurídica _________________________________, CNPJ 

______________________, bem como formular lances e praticar todos os demais atos 

inerentes ao certame. 

 

____ de __________________ de 2018. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do responsável 

Nome e qualificação do signatário 

 

 

OBS: Caso o contrato social ou estatuto determinem que mais de uma pessoa deva assinar o 
credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento para os fins deste 
procedimento. 
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ANEXO II 
NORMAS ESTABELECIDAS PARA “54º JUBILEU DE SÃO JOSÉ” 

PRINCIPAIS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS 
PROPRIETÁRIOS DE BARRACAS, AMBULANTES E SIMILARES QUE COMERCIALIZAM 
ALIMENTOS E BEBIDAS. 
 
É OBRIGATÓRIO: 
Utilizar barracas de tamanho compatível com atividade para que os procedimentos de 
manipulação e preparo de alimentos (quando realizados) que sejam em ambientes cobertos e 
protegidos ao máximo possível de poeira, insetos e outros meios de contaminação; 
As operações de manipulação e preparo de alimentos deverão ser observadas e avaliadas 
pela autoridade sanitária, quanto ao risco à saúde do consumidor ficando a critério da mesma 
a permissão ou não de sua realização; 
As barracas deverão apresentar estado de conservação e limpeza adequadas para a 
atividade exercida, não sendo permitidas madeiras aparentes utilizadas como balcões e nem 
servir de depósito a materiais estranhos ao trabalho; 
As barracas que manipulam alimentos deverão ter água corrente, com pia para higienização, 
não podendo deixar a água escorrer para via pública, na área de manipulação o piso e parede 
devem ser de material de fácil higienização; 
Colocar lixeiras com tampa mecânica à disposição dos consumidores e dentro das áreas de 
manipulação; 
Uso de gelo industrializado para bebidas serão devidamente autorizado e registrado;  
Uso de copos, pratos, talheres canudos, maionese e ketchup, palitos, descartáveis e 
embalados individualmente; 
Os alimentos deverão chegar ao local de comercialização previamente preparado sendo 
transportados e mantidos sob refrigeração (salgados, carnes e molhos); 
Alimentos perecíveis e bebidas deverão ser armazenados em freezer separados;  
Comercialização de produtos alimentícios devidamente inspecionados e com procedência; 
Receber a fiscalização da Vigilância sanitária com cordialidade e respeito; 
Uso de caixa de isopor ou similares somente para bebidas, enlatados e água mineral em 
perfeitas condições e estado e higiene; 
Uso de churrasquinho de carnes, muçarela, somente industrializados; 
A venda de água ardente (pinga, maracupinga, batidas, cachaça, tequila) somente com 
registro no Ministério da Agricultura (DIPOA); 
A comercialização de bebidas alcoólicas e refrigerantes somente em lata ou recipiente 
plástico; 
O uso de sal somente em embalagem individual para acompanhamento de tequilas e etc. 
Manter chapas, grelhas e fogões sem proteção física contra contaminação de poeiras, 
insetos, salivas etc.; 
Manter o seu local de trabalho e área vizinhas sempre limpas durante e após as atividades;  
 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO: 
Uso de utensílios velhos, mal lavados e mal higienizados; 
Uso de serragem ou areia no chão; 
Que a pessoa que manipule dinheiro, toque nos alimentos; 
Fumar durante o serviço e no interior das barracas; 
Manter carnes ou outros alimentos perecíveis fora da geladeira ou freezer; 
Uso de mesas e bancadas sem revestimento impermeável; 
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O uso de bisnagas com molho, maionese, ketchups, etc.; 
O uso de copos de vidro para servir bebidas em geral; 
O uso de gelo não industrializado para servir bebidas (caipirinha, caipfrutas, etc.) 
O uso de galões plásticos para condicionar e comercializar bebidas destiladas (alcoólicas – 
barracas e ambulantes); 
Self-service de qualquer espécie (sanduíches, cachorro quente, sorvetes e qualquer tipo de 
merengues, etc.); 
Fabricação de maionese em barracas, trailers e veículos padronizados; 
Que pessoas com ferimentos de qualquer espécie, adornos ou doenças contagiosas de 
quaisquer espécies que manipulem alimentos; 
Manter carnes inteiras (pernil) expostas sobre chapas ou outros utensílios para confecção de 
sanduíches; 
Bebidas destiladas acondicionadas em garrafas, galões sem registro, procedência e inspeção 
e outros recipientes reaproveitáveis para a comercialização de ambulantes e barracas; 
A comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em recipiente de vidro (cerveja, 
refrigerante, vodca com limão e etc.); 
A comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em bambus a metro e sacolés; 
O uso de espetos não industrializados em churrascos, doces etc; 
Manipular carnes, queijos para a fabricação de churrasco, dentro de barracas, Towners, e 
veículos de cachorro quente ou nas proximidades dos mesmos; 
Comercialização de drinks, tequilas, batidas, preparadas sem autorização e registro das 
mesmas, no Órgão competente (maracupinga, caipirinha, abacaxi e morango); 
A venda de maracupinga e destilados só poderão ser comercializados quando preparada na 
presença do consumidor, respeitando as normas de higienização e sanitárias; 
Manter chapas, grelhas, fogões em cima de balcões sem proteções adequadas etc.; 
Trabalhar sem jaleco, touca descartável, calçado fechado; 
O uso de flambagem em bebidas em barracas; 
Uso de caixa de papelão para depósitos de pelinhas; 
Proibida a venda e entrega de bebidas alcoólicas e cigarros para menores de 18 anos, 
conforme o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90. 
 
OBSERVAÇÕES: O NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS ACARRETARÁ AS SEGUINTES 
PENALIDADES, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE SAÚDE DO ESTADO (LEI 13.317/99) E 
NORMAS SANITÁRIAS DO MUNICIPIO (LEIS 2.731/92 E 3.691/02) E RDC. 216/04: 
ADVERTÊNCIA 
APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DA MERCADORIA 
INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA 
INTERDIÇÃO DEFINITIVA 
MULTA 
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ANEXO III 
 
 

Mapa de localização dos pontos e Projeto Técnico de Disposição dos Espaços 
 

(arquivo anexo) 
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ANEXO II 
NORMAS ESTABELECIDAS PARA “54º JUBILEU DE SÃO JOSÉ” 

PRINCIPAIS NORMAS HIGIÊNICO-SANITÁRIAS A SEREM CUMPRIDAS PELOS 
PROPRIETÁRIOS DE BARRACAS, AMBULANTES E SIMILARES QUE COMERCIALIZAM 
ALIMENTOS E BEBIDAS. 
 
É OBRIGATÓRIO: 
Utilizar barracas de tamanho compatível com atividade para que os procedimentos de 
manipulação e preparo de alimentos (quando realizados) que sejam em ambientes cobertos e 
protegidos ao máximo possível de poeira, insetos e outros meios de contaminação; 
As operações de manipulação e preparo de alimentos deverão ser observadas e avaliadas 
pela autoridade sanitária, quanto ao risco à saúde do consumidor ficando a critério da mesma 
a permissão ou não de sua realização; 
As barracas deverão apresentar estado de conservação e limpeza adequadas para a 
atividade exercida, não sendo permitidas madeiras aparentes utilizadas como balcões e nem 
servir de depósito a materiais estranhos ao trabalho; 
As barracas que manipulam alimentos deverão ter água corrente, com pia para higienização, 
não podendo deixar a água escorrer para via pública, na área de manipulação o piso e parede 
devem ser de material de fácil higienização; 
Colocar lixeiras com tampa mecânica à disposição dos consumidores e dentro das áreas de 
manipulação; 
Uso de gelo industrializado para bebidas serão devidamente autorizado e registrado;  
Uso de copos, pratos, talheres canudos, maionese e ketchup, palitos, descartáveis e 
embalados individualmente; 
Os alimentos deverão chegar ao local de comercialização previamente preparado sendo 
transportados e mantidos sob refrigeração (salgados, carnes e molhos); 
Alimentos perecíveis e bebidas deverão ser armazenados em freezer separados;  
Comercialização de produtos alimentícios devidamente inspecionados e com procedência; 
Receber a fiscalização da Vigilância sanitária com cordialidade e respeito; 
Uso de caixa de isopor ou similares somente para bebidas, enlatados e água mineral em 
perfeitas condições e estado e higiene; 
Uso de churrasquinho de carnes, muçarela, somente industrializados; 
A venda de água ardente (pinga, maracupinga, batidas, cachaça, tequila) somente com 
registro no Ministério da Agricultura (DIPOA); 
A comercialização de bebidas alcoólicas e refrigerantes somente em lata ou recipiente 
plástico; 
O uso de sal somente em embalagem individual para acompanhamento de tequilas e etc. 
Manter chapas, grelhas e fogões sem proteção física contra contaminação de poeiras, 
insetos, salivas etc.; 
Manter o seu local de trabalho e área vizinhas sempre limpas durante e após as atividades;  
 
É EXPRESSAMENTE PROIBIDO: 
Uso de utensílios velhos, mal lavados e mal higienizados; 
Uso de serragem ou areia no chão; 
Que a pessoa que manipule dinheiro, toque nos alimentos; 
Fumar durante o serviço e no interior das barracas; 
Manter carnes ou outros alimentos perecíveis fora da geladeira ou freezer; 
Uso de mesas e bancadas sem revestimento impermeável; 

PROCESSO SELETIVO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2017 E 

003/2017
O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRE-
TÁRIO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, no uso de suas 
atribuições legais, tornam público que, cumprindo as 
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional 
interesse público, destinado ao provimento de vagas 
temporárias para prestação de serviços no município 
de Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 
de 25 de julho de 2017, regidos pelas normas estabe-
lecidas no Edital 002/2017 e 003/2017 e demais legis-
lações vigentes, determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª 
etapa e listados no ANEXO II para que, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da publicação do presente 
ato apresentem na Subsecretaria de Recursos Huma-
nos, situada na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 
nº 275, Bairro dos Funcionários, os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro 
de contrato de trabalho na CTPS ou declaração de 
Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Ju-
rídica de Direito Privado relativa à empresa do ramo 
pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ 
e firma reconhecida, conforme exigido no edital para 
os cargos pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do es-
tabelecido na letra a do Item 1, bem como a ausência 
de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do 
presente Edital implicará na desclassificação do candi-
dato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente 
pelo candidato ou por procurador devidamente nome-
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Extrato de Contrato de Rateio. Contratante: Município de Barbacena, pessoa ju-
rídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 17.095.043/0001-09. Contratada: 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA CENTRO SUL 
– CISRU Centro Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
11.938.399/0001-72. Objeto: Repasse mensal de recursos financeiros do contratan-
te ao contratado para a manutenção das atividades administrativas e operacionais 
do consórcio englobando as despesas de pessoal civil, obrigações patronais, mate-
riais de consumo, materiais permanentes e outros serviços de terceiros – pessoas 
física e jurídica - , assim como outras despesas de manutenção de estrutura admi-
nistrativa e operacional do Consórcio, para o gerenciamento das ações e serviços 
de urgência e emergência na Macrorregião Centro Sul e atendimento à população 
do município contratante. Valor Total: R$ 758.246,00 (setecentos e cinquenta e oito 
mil, duzentos e quarenta e seis reais). Vigência: 01/01/2018 até 31/12/2018. Data 
de assinatura: 01/01/2018. Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal) e José de Freitas Cordeiro ( Presidente da Contratada). 
Gerência e Fiscalização Contratual: Órgão de Saúde e Controle Interno do Município 
Contratante.

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

CONSELHOS MUNICIPAIS

EXTRATO DE ATA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - CMS
Presidente: Carmen Lúcia Werneck

ATA nº 528 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA 05/02/2018. Ata 
número quinhentos e vinte e oito do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena. 
Ao quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e dezoito, na sala do Programa Bolsa 
Família, 1º piso, prédio onde funciona a sede do Conselho Municipal de Saúde, 
situado na Praça Conde de Prados s/n, centro, teve início a Reunião ORDINÁRIA 
do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena. Às dezenove horas Carmen de-
clarou aberta a sessão que contou com a presença dos conselheiros conforme 
consta no livro próprio de assinaturas das reuniões ordinárias e extraordinárias do 
Conselho. Foi lida e votada ATA SEM NÚMERO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º 
QUADRIMESTRE/2017 (RELATÓRIO DETALHADO QUADRIMESTRAL) E APROVADA 
POR ONZE VOTOS A FAVOR E DUAS ABSTENÇÕES SEM RESSALVAS. JUSTIFICARAM 
AUSÊNCIA: ALEXANDRE JOSÉ DO CARMO, HILDA MALUF CALDAS NALON, MARCE-
LO HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA, ROSIMARA ZANETTI, VICENTER DE PAULA 
CAMPOS. A ATA Nº 527 FOI APROVADA POR DEZENOVE VOTOS A FAVOR E ASSI-
NADA AO FINAL DA REUNIÃO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2017.Na sequência, 

ado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 9:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o 
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanha-
rem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 23 de fevereiro de 2018; 176º ano da Revolução Liberal, 88º da 
Revolução de 30.

Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

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

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

12310 Nathalia Cristina Amâncio da Cruz 24/08/1997 7,0 41

11078 Amanda Mercês Alves Silva 13/11/1997 7,0 42

CARGO: SERVENTE

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

11872 Maria das Dores Lopes Mateus 17/07/1963 6,5 84

11099 Silvana de Freitas Sabino 09/04/1964 6,5 85

11584 Maria de Fatima Alves 24/12/1968 6,5 86

11821 Eliane Aparecida Pereira 15/01/1972 6,5 87

12509 Felipe Fernando Ferreira 12/02/1992 6,5 88

CARGO: MOTORISTA SEDEC

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

12773 Fabiana Coelho Nascimento 16/06/1978 7,5 16

10460 Rodrigo Candido da Silva 13/09/1990 7,5 17

CARGO: MOTORISTA SESAPS

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

13593 Wanderson Cimino Delbem 06/11/1977 6,0 39

13770 Alexandre Augusto Leal da Costa 08/08/1991 6,0 40

12436 Adilson Batista Ferreira 25/11/1958 5,5 41

12545 Lecione Lino Nepomuceno 15/09/1960 5,5 42

12019 Jarbas Nascimento Martins 08/10/1973 5,5 43

CARGO: CANTINEIRA

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

11950 Maria Aparecida Damasceno Silva 02/03/1983 8,5 59

11144 Daniela de Oliveira Lazaro 24/07/1987 8,5 60

13073 Tatiana Cantarino Gomes Lodi de 
Souza

20/03/1989 8,5 61

Secretário: José Orleans da Costa

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E
PROGRAMAS SOCIAIS - SESAPS

EXTRATO DE CONTRATO DE RATEIO

Publique-se na forma da lei
Cacilda de Araújo Silva

Secretária Municipal de Governo

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018



EXTRATO DE RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº. 498 de 05 de fevereiro de 2018 – 
ATA Nº. 528. O Plenário do Conselho Municipal de 
Saúde, em sua 528ª Reunião Ordinária, realizada 
em 05 de fevereiro de 2018, no uso de suas com-
petências regimentais e atribuições conferidas pela 
Lei 8.142 de 28/12/1990, pela Lei Municipal nº 4518 
de 27/11/2013 e pela Resolução n° 453 do CNS de 
10/05/12. Considerando os debates ocorridos no Con-
selho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia 
05/02/18 conforme lavrado em ata nº. 528. RESOLVE:  
APROVADAR POR UNANIMIDADE O PLANO MUNICI-
PAL DE CONTINGÊNCIA DO AEDES 2017/2018. Bar-
bacena, 20 de fevereiro de 2018. Carmen Lúcia Wer-
neck - Presidente do CMS. Homologo a Resolução nº. 
498/17 do Conselho Municipal de Saúde, nos termos 
do art.1º §2º da Lei Federal nº. 8142 /90 e do art. 12 
da Lei Municipal nº. 3695/02 e Lei Municipal nº 4518 
de 27/11/2013. José Orleans da Costa - Secretário de 
Saúde - SESAPS.

Carmen passou a palavra para o Secretário Municipal 
de Saúde Dr. José Orleans da Costa que falou sobre 
a situação atual da Febre Amarela. Relatou os óbitos 
ocorridos e ressaltou que está havendo uma epidemia 
que vem desorganizando o sistema. Destacou a boa 
organização da gestão para este momento. Disse que 
a Febre Amarela é uma hepatite fulminante, que a do-
ença tem evoluído mesmo com as internações e cuida-
dos. Informou que foram encontrados vírus no fígado 
e nos rins. Falou sobre a Sala de Situação Emergencial 
para enfrentamento da Febre Amarela (Decreto 8.257 
de 24/01/2018), com funcionamento online 24h, onde 
monitoram, coordenam as ações, tiram dúvidas, fa-
zem encaminhamentos. Ressaltou que os hospitais 
estão muito solidários e que a equipe da saúde está 
trabalhando muito, onde quase 45 mil pessoas foram 
vacinadas na Zona Rural e Urbana. Informou que está 
tudo sendo publicado de forma transparente no site 
da Prefeitura. Destacou as ações realizadas como: 
contrato de mais Agentes de Endemias, Varredura 
Rural e estratégia de Vacinação na feira. Informou 
que estão comprando equipamento de emergência. 
Ressaltou que apresentou com muita clareza para o 
Ministério Público tudo o que está sendo feito. Infor-
mou que estão tentando abrir mais leitos e precisando 
de fluxo de clínica médica. Disse que concentrou tudo 
no Hospital Regional e na Santa Casa. Ressaltou que 
“Epidemia é Guerra e o que é preciso fazer é preciso 
ser feito”. Falou sobre as mortes que estão ocorren-
do em Juiz de Fora. Falou sobre a epidemia da gripe 
H1N1 de 2009 e ressaltou que a Febre Amarela não 
é transmitida de pessoa para pessoa e que a H1N1 é. 
Falou que descobriram um Convênio de 2007 entre o 
Ministério da Saúde e o Estado, e que os Municípios 
não sabiam desse convênio.  Disse que a SES está 
comprando equipamentos para enviar para a Santa 
Casa e o Hospital Ibiapaba. Falou que durante uma 
epidemia o foco é todo nela. Disse que vinte e cinco 
mil pessoas não estavam vacinadas e que as pessoas 
não comparecem às Unidades Básicas para vacinar. 
Falou que o município possui hoje uma Unidade de 
Imunização padrão e que tem orgulho disso. Deu as 
informações gerais e disse que tudo está escrito de 
forma transparente no site da Prefeitura, e que não 
está escondendo dados. Finalizou dizendo que, devido 
à epidemia, poderá prorrogar a data da apresentação 
do 3º Quadrimestre/2017 do Relatório Detalhado Qua-

drimestral. Na sequência, Carmen passou a palavra 
para o Coordenador da Vigilância em Saúde Maurício 
Becho Campos Júnior iniciar o ponto de Pauta Plano 
Municipal de Contingência do Aedes 2017-2018.  Mau-
rício informou que o Plano contém as ações que serão 
executadas, em caso de epidemia. Disse que o Aedes 
é o causador da Dengue, Chikungunya, Zica e Febre 
Amarela.  Discorreu sobre os Objetivos Específicos, Ta-
xas de Incidências com as Fases Zero, Um, Dois e Três 
e Plano de Ação. Destacou que o índice LIRAa - Levan-
tamento de Índice Rápido do Aedes aegypti- deu 3.3, 
indicando uma situação de alerta. Falou que junto com 
o Plano existe o Comitê Municipal de Enfrentamento 
da Dengue, instituído pelo Decreto Municipal nº 7960, 
onde realizam uma Ação Conjunta entre os diversos 
setores da sociedade para coordenar a implementação 
das ações de educação em saúde, mobilização social 
e fiscalização do cumprimento da legislação vigente, 
voltadas ao controle das doenças. Falou sobre Parce-
rias do Comitê, Ações, Palestras e Capacitações. In-
formou que as ações ocorrem nas sextas-feiras, onde 
fazem uma varredura geral e os Agentes daquele bair-
ro realizam a manutenção. Ressaltou que a primeira 
Ação do Comitê ocorreu Bairro João Paulo II, bairro 
com maior índice do LIRAa, com Varredura Total. Fo-
ram realizadas Ações de Vacinação, Vistorias Domici-
liares e Fumacê nos bairros Guido Roman, Nove de 
Março e João Paulo II. Na Zona Rural (Pinheiro Grosso, 
Correia de Almeida, Torres, e Padre Brito) os Agentes 
Comunitários foram deslocados para vistorias domici-
liares com apoio da Atenção Primaria. Carmen falou 
do problema da água que fica acumulada nas calhas. 
Maurício ressaltou que uma tampinha de caneta joga-
da fora acumula água. Disse que junto com o Plano 
existe a parte de educação; que temos que melhorar 
a cultura do nosso país. Disse que essas doenças só 
ocorrem em países pobres por falta de cultura e edu-
cação. Informou que tinha prazo para encaminhar o 
Plano e que Carmen fez uma Declaração informando 
que o Plano seria apresentado em plenária na primeira 
reunião de 2018. Carmen perguntou se havia algu-
ma dúvida e ninguém se manifestou. Colocado em 
votação, foi APROVADO POR DOZE VOTOS A FAVOR 
O PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA DO AEDES 
2017/2018. Carmen fez algumas considerações finais 
e comunicou à plenária o Resultado do Prêmio José 
Carlos Machado de Boas Práticas em Conselhos Mu-

nicipais de Saúde (Resolução 038 de 11 de dezembro 
de 2017) para reconhecer e difundir boas experiências 
relacionadas à gestão de conselhos e incentivo à par-
ticipação social, Premiação CESMG onde o Conselho 
Municipal de Saúde de Barbacena foi premiado em 
1º lugar com o Projeto “Implantação dos Conselhos 
locais – fortalecimento do Controle Social” no valor de 
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) que será dire-
tamente transferido do Fundo Estadual de Saúde para 
o Fundo Municipal de Saúde para custeio de ações do 
Controle Social do SUS/MG.   SUGESTÃO DE PAUTA 
PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: 1)APROVAÇÃO DA SO-
LICITAÇÃO UNIDADE ODONTOLÓGICA MÓVEL- UOM, 
2)REGULAÇÃO - Os sistemas de regulação em saúde 
atendem às funções do SUS voltadas para a busca de 
otimização na alocação e distribuição de recursos nas 
áreas de procedimentos de alta complexidade, recur-
sos hospitalares e ambulatoriais especializados, ser-
viço móvel de atendimento de urgência e avaliação 
de serviços de saúde; 3)EDUCAÇÃO PERNAMENTE: 
Combate às Endemias. Nada mais havendo a tratar, a 
presidente agradeceu a presença de todos. Eu, Simo-
ne Silveira Discacciati, Agente Administrativo do CMS, 
redigi a presente ata. Barbacena, 08 de fevereiro de 
dois mil e dezoito.

BARBACENA, SEXTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2018
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