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BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 14 DE ABRIL DE 2014

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Antônio Carlos de Andrada

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 7.595

“Dispõe sobre o 50° Jubileu de São José Operário, do 
ano de 2014 e dá outras providências”.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições que lhe confere o artigo 93, e na forma 
do artigo 26, inciso I, ambos da Constituição do Muni-
cípio de Barbacena, e com fulcro no artigo 4º, § 2° da 
Lei Municipal nº 3.495, de 1998;
Considerando o Ofício nº. 210/2014/1ªPJ, de 
04.02.2014, da 1ª Promotoria de Justiça da Comarca 
de Barbacena, atinente ao Inquérito Civil nº. MPMG-
0056.12.000044-5, pelo qual foram requisitadas in-
formações pontuais quanto à “regulamentação das 
festividades do Jubileu de São José Operário para este 
ano”, apontando-se a responsabilidade legal do Muni-
cípio em tratar do tema;
Considerando a Reunião promovida pela 3ª Promo-
toria de Justiça da Comarca de Barbacena no dia 
06.02.2014, pela qual o Promotor de Justiça esclare-
ceu aos presentes que o Inquérito Civil para tratar do 
Jubileu de São José Operário foi instaurado perante a 
Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo ain-
da antes da realização da festividade no ano passado, 
quando foram tomadas apenas medidas urgentes para 
garantia mínima de segurança na realização da festivi-
dade religiosa, ressaltando que a finalidade da reunião 
era a busca pela união de esforços entre órgãos públi-
cos e entidades envolvidas direta e indiretamente na 
realização do “Jubileu de São José Operário”, de modo 
a compatibilizar o propósito religioso, com o interesse 
público da sociedade (segurança pública, saúde públi-
ca, segurança alimentar e pessoal dos participantes), 
e interesse econômico dos barraqueiros e moradores, 
garantindo assim a realização de uma festa saudável 
e segura;
Considerando que ainda no ano de 2013 foram expe-
didas recomendações pelo Ministério Público a diver-
sos órgãos, e requisitados relatórios, que foram envia-
dos e permitem a obtenção de um panorama sobre 
vulnerabilidades da festa;
Considerando que após uma análise detalhada por 
parte do Ministério Público, o mesmo concluiu que a 
Prefeitura tem responsabilidade inerente à regulamen-
tação da exploração e o uso do espaço público; que a 
Igreja tem responsabilidade por ser a patronesse do 
evento, e que também há responsabilidade dos mora-
dores, “vez que praticam a conduta ilegal de alugar o 
espaço público defronte a suas moradias”; 
Considerando que os relatórios apresentados para a 
festa de 2013, segundo o Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais, demonstraram algumas irregularida-
des, destacando-se “barraqueiros ocupando espaços 
na via pública que deveriam estar livres à circulação 
dos veículos de segurança; falta de segurança sanitá-
ria nas barracas, quanto a alimentos e esgotamento 
de águas servidas; falta de segurança atestada pelo 
Corpo de Bombeiros nas barracas e parque de diver-
sões; falta de sanitários”;
Considerando que “o Promotor de Justiça, na com-
panhia do Presidente da COMOVEEC, realizou uma 
vistoria nas imediações da Basílica, e percebeu a im-
portância em se delimitar a montagem de barracas em 
apenas um dos lados das vias envolvidas; a delimita-
ção de áreas específicas para barracas de alimenta-
ção; e a padronização de tais barracas”;
Considerando ainda outros problemas apontados no 
Termo da referida Reunião perante o Ministério Público 
do Estado, sendo “complicações de trânsito; estacio-
namento irregular; brigas no parque de diversões; e 
ausência de um posto de saúde avançado para atendi-
mento imediato à população”; 
Considerando que a Promotoria de Justiça desta Co-
marca “ressaltou novamente que o Município de Bar-
bacena tem o dever de regulamentar o uso do espaço, 
fixando área para cada barraca, não sendo admissível 

que a ilegal conduta de locação de espaços públicos 
por particulares seja empecilho para a adequada orga-
nização da festa”, bem como que o “mais importante 
passo é a regulamentação incisiva do Município, divul-
gada ostensivamente, de modo a prevenir os barra-
queiros interessados em atuar na festa”;
Considerando que o Corpo de Bombeiros do Estado de 
Minas Gerais, por meio de seu Comandante, ressaltou 
que este ano “há decisão dos Bombeiros de não per-
mitir o funcionamento das barracas irregulares”;
 Considerando que a Polícia Militar do Estado de Minas 
Gerais, esclareceu que é importante a regulamentação 
adequada do horário de funcionamento das barracas 
e o volume do som em algumas barracas de bebidas, 
que foram os locais onde ocorreram mais problemas;
Considerando que o Comissariado da Infância e da 
Juventude “ressaltou a importância da redução do 
número de barracas e regulamentação do uso do 
espaço do parquinho e barracas, principalmente es-
tabelecendo horário de fechamento, já que durante 
a madrugada é que têm ocorrido os delitos e outros 
problemas de segurança envolvendo adolescentes e 
demais freqüentadores”;
Considerando que morador do local da festividade, 
presente na reunião realizada pelo Ministério Público 
Estadual, “deu sugestões ao Município para identifica-
ção e cadastramento dos moradores e dos barraquei-
ros, com a subscrição de termos de compromisso”, 
o que motivou sugestão do Promotor de Justiça de 
uma parceria entre o Setor de Concessões da Prefei-
tura com a Polícia Civil para a correta identificação dos 
barraqueiros;
Considerando a manifestação da Polícia Civil no sen-
tido de que causa especial preocupação a questão da 
comercialização de produtos ilícitos pelos barraquei-
ros, o que deve ser coibido;
Considerando que foi franqueado a todos os presentes 
na reunião realizada pelo Ministério Público Estadual o 
envio de sugestões por escrito ou por meio eletrônico, 
as quais seriam repassadas à Prefeitura de Barbace-
na para subsidiar a regulamentação administrativa da 
festa de 2014;
Considerando que a 3ª Promotoria de Justiça da Co-
marca de Barbacena, com a finalidade de instruir o 
Inquérito Civil nº. MPMG-0056.13.000312-4 requisitou 
“informações sobre as providências adotadas para a 
regulamentação e fiscalização do 50º Jubileu de São 
José Operário, englobando, na resposta, o resultado 
obtido com a realização da licitação para a permissão 
remunerada do espaço público, bem como remissões 
específicas, comprovadas por documentos, quanto 
aos demais temas tratados na reunião realizada no dia 
06/02/2014, na sede das Promotorias de Justiça da 
Comarca de Barbacena, notadamente: projeto elabo-
rado pela SUTRAM; regras e regime de fiscalização e 
atuação  do  setor  de  concessões quanto ao respei-
to aos espaços delimitados; regras de funcionamento 
das barracas (horários), sua divulgação e fiscalização; 
regras poderes específicos (inclusive e principalmente 
interdição e apreensão) para a fiscalização sanitária”, 
por meio do Ofício nº. 0660/2014/3ªPJCB, datado de 
01.04.2014;
E considerando o artigo 30 da Constituição Federal de 
1988 que disciplina a competência do Município para 
legislar sobre assuntos de interesse local (I), suple-
mentar a legislação federal e a estadual no que cou-
ber (II) e ainda promover, no que couber, adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e 
controle de uso, do parcelamento e da ocupação do 
solo urbano (VIII);

DECRETA:
Art. 1º A utilização de espaços em logradouros públi-
cos, assim como de qualquer outro bem municipal, 
no entorno e nas proximidades da Basílica de São 
José Operário, para exploração comercial temporá-
ria, por ocasião das festividades do Jubileu de São 
José Operário, versão 2014, somente será autorizada 
pela Prefeitura Municipal, na forma e nas condições 
estabelecidas pelo Processo Seletivo Simplificado nº. 
002/2014, que trata da autorização de uso de espa-
ço público para o 50º Jubileu de São José Operário e 
neste Decreto.

Art. 2º A permissão remunerada de uso de espaço 
público somente se dará em caráter pessoal e precá-
rio, destinado à instalação de barracas para explora-
ção de atividade econômica (comércio de acessórios, 
alimentação, artesanato, brinquedos, calçados, cama, 
mesa e banho, eletrônicos e eletrodomésticos, lingerie 
e meias, panelas e utensílios, roupas e lazer), bem 
como de carrinhos móveis (pipoca, algodão doce, pe-
linha e balões), atividades sujeitas a prévia licença da 
Prefeitura Municipal de Barbacena, durante o 50º Ju-
bileu de São José, no Bairro São José, em Barbacena, 
Minas Gerais, entre os dias 21 de abril e 01 de maio 
de 2.014, para quem oferecer maior oferta por ponto, 
respeitando os valores mínimos e os demais disposi-
tivos estabelecidos no Edital do respectivo Processo 
Seletivo Simplificado.
§ 1º O licenciamento das atividades somente ocorrerá 
desde que compatíveis com a legislação tributária mu-
nicipal e após o recolhimento dos tributos pertinentes.
§ 2º A exploração, mesmo que temporária, será consi-
derada fato gerador dos tributos municipais pertinen-
tes a cada atividade, ficando o candidato à permissão, 
portanto, obrigado ao recolhimento dos tributos muni-
cipais decorrentes dessa atividade perante a Secreta-
ria de Fazenda do Município, responsável pela emissão 
das competentes guias.
§ 3º Será considerada exploração comercial irregular 
aquela não licenciada pelo Município, sujeitando-se o 
infrator a todas as penalidades tributárias, administra-
tivas, cíveis e/ou penais.
§ 4º A Chamada Pública abrange 215 (duzentos e 
quinze) espaços para exploração comercial dos gê-
neros previstos no respectivo Processo Seletivo Sim-
plificado, conforme Projeto de Situação e Disposição 
dos Espaços que integra o presente Decreto, fazendo 
parte do mesmo como Anexo I, podendo os espaços 
serem redefinidos pela Comissão Organizadora confor-
me a demanda e necessidade do evento.
Art. 3º Poderão participar da Chamada Pública desti-
nada a permissão de uso de espaço público no evento 
pessoas naturais e empresas do ramo pertinente ao 
objeto, nacionais ou estrangeiras autorizadas a funcio-
nar no País, que atenderem às condições de participa-
ção estabelecidas neste instrumento.
§ 1º Não poderão participar do referido Chamamento 
Público pessoas que façam parte do quadro de servi-
dores da Administração Municipal Direta ou Indireta.
§ 2º A participação implica na aceitação integral e irre-
tratável dos termos do Processo Seletivo Simplificado, 
bem como na observância dos regulamentos, normas 
e disposições legais pertinentes.
Art. 4º O prazo da autorização de uso de espaço pú-
blico se dará com o mínimo de 48 (quarenta e oito) 
horas antes do evento até o máximo de 48 (quarenta 
e oito) horas após o encerramento do evento religioso, 
segundo o calendário Oficial da Paróquia de São José 
Operário, quando o mesmo deverá estar devidamente 
desocupado, limpo e devolvido ao Município.
Art. 5º A fiscalização da exploração do espaço público, 
bem como os produtos comercializados e a utilização 
das vias públicas serão realizadas pela Agência Muni-
cipal de Desenvolvimento Integrado de Barbacena e 
Região – AGIR, pela Secretaria Municipal de Fazenda 
– SEFAZ, pela Secretaria Municipal de Obras Públicas 
- SEMOP, pela Secretaria Municipal de Saúde Pública 
– SESAP, pela Guarda Municipal - GAM e pela Subse-
cretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana – SUTRAM no 
âmbito de suas respectivas competências, sendo-lhes 
resguardado o direito de solicitar a qualquer momento 
a apresentação do Termo de Autorização de Uso ou 
ainda outro documento que julgar necessário, bem 
como convocar o apoio de outros órgãos do Municí-
pio e ainda a intercessão da Polícia Militar do Estado 
de Minas Gerais, da Polícia Civil do Estado de Minas 
Gerais e ainda do Corpo de Bombeiro do Estado de 
Minas Gerais, sem prejuízo de outras entidades que 
venham a se fazer necessárias para a regularidade e 
boa realização do evento.
Art. 6º O permissionário ao qual for outorgada a per-
missão de uso objeto de qualquer dos pontos defini-
dos no espaço público destinado ao evento ficará obri-
gado a cumprir as exigências legais para o exercício 
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da atividade, mesmo que venham posteriormente a 
serem estabelecidas, não constituindo direito adqui-
rido do mesmo exercer tal atividade de conformidade 
com a legislação atualmente vigente, mas sim, se su-
bordinando a todas e quaisquer legislações editadas a 
respeito da permissão de uso, seja no âmbito federal, 
estadual ou municipal, incluindo as normas de vigilân-
cia sanitária, do Corpo de Bombeiros, da Polícia, entre 
outras entidades ou Órgãos.
§1º O permissionário obriga-se a manter seus pontos 
em perfeitas condições de higiene e conforto, sem-
pre limpo, em perfeitas condições de uso, segundo 
as exigências de posturas, sanitárias, limpeza urba-
na, segurança pública, trânsito, metrologia, meio am-
biente e todas aquelas inerentes à atividade que será 
desenvolvida, sob pena de serem retirados do local e 
somente postos novamente em atividade depois de 
vistoriados e desde que cumpram as exigências legais 
e regulamentares.
§ 2º O permissionário se obriga ainda a manter tabe-
la de preços exposta, com informações visíveis e de 
fácil acesso ao público, com nome, preço e classifica-
ção dos produtos e serviços a ele oferecidos; zelar e 
manter em bom estado de conservação e limpeza o 
espaço objeto da Permissão; permitir a inspeção do 
espaço objeto da permissão; pagar o preço público 
e eventuais tributos objeto da permissão de uso na 
forma fixada pela Administração; zelar por sua segu-
rança, higiene, conservação e apresentação do espa-
ço que utilizar; respeitar o espaço demarcado para a 
exploração de sua atividade econômica, arcando com 
os materiais ou locação de mesas, cadeiras e demais 
itens necessários para a exploração de sua atividade; 
se responsabilizar exclusivamente pela guarda dos 
equipamentos, produtos e demais itens localizados ou 
comercializados em seu ponto, durante todo o período 
de realização do evento; manter rigoroso asseio pes-
soal, bem como seus pontos em perfeitas condições 
de higiene e conforto, sempre limpo, com todos seus 
equipamentos em perfeitas condições de uso, segun-
do as exigências de posturas, sanitárias, limpeza urba-
na, segurança pública, trânsito, metrologia, meio am-
biente e todas aquelas inerentes à atividade que será 
desenvolvida, sob pena de serem retirados do local e 
somente  postos  novamente  em  atividade  depois  
de vistoriados e desde que cumpram as 
exigências legais e regulamentares; colaborar com a 
fiscalização no que for necessário, tratando o fiscal 
com educação e urbanidade, prestando as informa-
ções solicitadas e apresentando os documentos perti-
nentes à atividade; respeitar o Regulamento de Lim-
peza Urbana e demais normas expedidas pelo órgão 
competente; tratar com urbanidade o público em ge-
ral e os clientes; afixar cartazes e avisos de interesse 
público determinados pela Administração; apresentar 
licença e o documento de identificação sempre que 
solicitado pela Administração; acondicionar todo o lixo 
produzido em sacos plásticos para recolhimento no 
local indicado pela Administração; responsabilizar-se, 
em decorrência da atividade desenvolvida, pelos danos 
eventualmente causados a terceiros, bem como pelos 
provenientes da manutenção de redes de serviços pú-
blicos e pelo custo de seu remanejamento, quando 
for o caso; cumprir as normas de posturas, vigilância 
sanitária, limpeza urbana, segurança pública, trânsito, 
metrologia, meio ambiente e todas aquelas inerentes 
à atividade que será desenvolvida; limpar e desocupar 
o espaço objeto do presente Instrumento no máximo 
em até 48 (quarenta e oito) horas após o encerramen-
to do evento objeto do presente Instrumento; arcar 
com eventuais danos causados a terceiros, sejam eles 
danos materiais e ou danos morais, advindos do traba-
lho realizado, incluindo a ação ou omissão de seus em-
pregados, não podendo, em hipótese alguma, impu-
tar, mesmo que solidariamente e ou subsidiariamente, 
quaisquer responsabilidades ao Município; arcar com 
o custeio da taxa de ligação de água, no valor de R$ 
87,50 (oitenta e sete reais e cinqüenta centavos) que 
será feito através de requerimento próprio junto ao 
Serviço de Água e Saneamento – SAS; arcar com o 
custeio da taxa de ligação de energia elétrica, bem 
como a mão de obra utilizada para a instalação que 

deverá ser feito através de requerimento próprio jun-
to a CEMIG e outras eventualmente necessárias para 
sua atividade; retirar freqüentemente o lixo do interior 
da barraca, acondicionando-o em sacos adequados 
e depositados imediatamente na área definida pelos 
organizadores, podendo sofrer punição aquele que de-
sobedecer essa exigência; arcar com os materiais ou 
locação de mesas, cadeiras e demais itens necessários 
para a exploração de sua atividade, se responsabili-
zando pela guarda dos equipamentos, produtos e de-
mais itens utilizados ou comercializados nos espaços 
disponibilizados, durante todo o período de realização 
do evento.
§3º O infrator das normas previstas neste Decreto ou 
em outras legislações ou normatizações estará sujeito 
à penalidade de Advertência, Apreensão e inutilização 
de produtos, Interdição do Estabelecimento e/ou Mul-
ta.
§4º O permissionário não poderá ceder, emprestar, 
locar ou por qualquer forma permitir que terceiros 
exerçam a atividade objeto da cessão da área no 
ponto que lhe for permitido, ensejando o descumpri-
mento de tal dispositivo em cassação de pleno direito 
da permissão, sem direito ao ressarcimento do que 
foi pago, sem prejuízo de multas ou demais encargos 
incidentes.
§5º É proibido ao permissionário, nos respectivos 
pontos, comercializar quaisquer gêneros diversos da-
queles estabelecidos pelos itens objeto do Processo 
Seletivo Simplificado empreendido pelo Município e do 
Projeto que o integra, bem como apregoar mercadoria 
em voz alta, expor ou vender produto diferente do 
constante no seu Contrato, fazer uso do passeio, de 
quaisquer bens públicos que não integre o espaço per-
mitido, incluindo muros e gradis, da arborização pú-
blica, 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;
§6º Também é proibido ocupar espaço maior do que o 
que lhe foi permitido, assim entendida a exposição de 
produto fora dos limites do espaço definido; lançar, na 
área ou nos arredores da barraca, detrito, gordura e 
água servida ou lixo de qualquer natureza; desrespei-
tar norma de direito urbanístico ou ambiental; utilizar 
letreiro, cartaz, faixa e outro processo de comunicação 
no local de realização das festividades; fazer propa-
ganda de caráter político ou religioso durante a re-
alização do evento; fornecer produtos para revenda 
em outros pontos; apresentar-se vestido inadequa-
damente, fora dos padrões exigidos pela vigilância 
sanitária; comercializar, possuir ou portar materiais 
perigosos ou insalubres, tais como explosivos, ins-
trumentos pérfuro-cortantes e quaisquer outros que 
possam causar risco ou ameaça à saúde e integridade 
física das pessoas; colocar mesas e cadeiras fora das 
áreas permitidas;
§7º Os casos omissos serão decididos pela Comissão 
Organizadora da Prefeitura, do 50º Jubileu de São 
José Operário, de acordo com as regras deste Decre-
to, legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade 
e probidade administrativa;
Art. 7º São normas higiênico-sanitárias a serem cum-
pridas pelos permissionários de espaços públicos para 
exploração comercial durante o 50º Jubileu de São 
José Operário, a serem cumpridas ainda por ambulan-
tes e similares que venham a comercializar alimentos 
e bebidas, naquilo que lhe for próprio:
§1º É obrigatório:
I – Utilizar barracas de tamanho compatível com a ati-
vidade, para que os procedimentos de manipulação e 
preparo de alimentos (quando realizados) sejam em 
ambientes cobertos e protegidos de poeira, insetos e 
outros meios de contaminação;
II – As operações de manipulação e preparo de ali-
mentos deverão ser observadas e avaliadas pela au-
toridade sanitária, quanto ao risco à saúde do consu-
midor ficando a critério da mesma a permissão ou não 
de sua realização;
III – As barracas deverão apresentar estado de con-

servação e limpeza adequadas para a atividade exer-
cida, não sendo permitidas madeiras aparentes utiliza-
das como balcões e nem servir de depósito a materiais 
estranhos ao trabalho;
IV – As barracas que manipulam alimentos deverão ter 
água corrente, com pia para higienização, não poden-
do deixar a água escorrer para via pública, na área de 
manipulação o piso e parede devem ser de material de 
fácil higienização;
V – Colocar lixeiras com tampa mecânica à disposição 
dos consumidores e dentro das áreas de manipulação;
VI – Uso de gelo industrializado para bebidas serão 
devidamente autorizado e registrado;
VI – Uso de copos, pratos, talheres canudos, maione-
se e ketchup, palitos, descartáveis e embalados indi-
vidualmente;
VII – Os alimentos deverão chegar ao local de co-
mercialização previamente preparado sendo transpor-
tados e mantidos sob refrigeração (salgados, carnes 
e molhos);
VIII – Alimentos perecíveis e bebidas deverão ser ar-
mazenados em freezer separados;
IX – Comercialização de produtos alimentícios devida-
mente inspecionados e com procedência;
X – Receber a fiscalização da Vigilância sanitária com 
cordialidade e respeito;
XI – Uso de caixa de isopor ou similares somente para 
bebidas, enlatados e água mineral em perfeitas condi-
ções e estado e higiene;
XII – Uso de churrasquinho de carnes, mussarela, so-
mente industrializados;
XIII – A venda de aguardente (pinga, maracupinga, 
batidas, cachaça, tequila) somente com registro no 
Ministério da Agricultura (DIPOA);
XIV – A comercialização de bebidas alcoólicas e refri-
gerantes somente em lata ou recipiente plástico;
XV – O uso de sal somente em embalagem individual 
para acompanhamento de tequilas e afins.
XVI – Manter chapas, grelhas e fogões sem proteção 
física contra contaminação de poeiras, insetos, salivas 
etc.;
XVII – Manter o seu local de trabalho e área vizinhas 
sempre limpas durante e após as atividades.
§2º É expressamente proibido:
I – Uso de utensílios velhos, mal lavados e mal higie-
nizados;
II – Uso de serragem ou areia no chão;
III – Que a pessoa que manipule dinheiro, toque nos 
alimentos;
IV – Fumar durante o serviço e no interior das bar-
racas;
V – Manter carnes ou outros alimentos perecíveis fora 
da geladeira ou freezer;
VI – Uso de mesas e bancadas sem revestimento im-
permeável;
VII – O uso de bisnagas com molho, maionese, ke-
tchups, etc.;
VIII – O uso de copos de vidro para servir bebidas 
em geral;
IX – O uso de gelo não industrializado; 
X – O uso de galões plásticos para condicionar e co-
mercializar bebidas;
XI – Self-service de qualquer espécie (sanduíches, 
cachorro quente, sorvetes e qualquer tipo de meren-
gues, entre outros);
XII – Fabricação de maionese em barracas, trailers e 
veículos padronizados;
XIII – Que pessoas com ferimentos de qualquer es-
pécie, adornos ou doenças contagiosas de quaisquer 
espécies que manipulem alimentos;
XIV – Manter carnes inteiras (pernil) expostas sobre 
chapas ou outros utensílios para confecção de san-
duíches;
XV – Bebidas destiladas acondicionadas em garrafas, 
galões sem registro, procedência e inspeção e outros 
recipientes reaproveitáveis para a comercialização de 
ambulantes e barracas;
XVI – A comercialização de bebidas alcoólicas e não al-
coólicas em recipiente de vidro (cerveja, refrigerante, 
vodca com limão, entre outros);
XVII – A comercialização de bebidas alcoólicas e não 
alcoólicas em bambus a metro e sacolés;
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XVIII – O uso de espetos não industrializados em 
churrascos, doces etc;
XIX – Manipular carnes, queijos para a fabricação de 
churrasco, dentro de barracas, Towners, e veículos de 
cachorro quente ou nas proximidades dos mesmos;
XX – Comercialização de drinks, tequilas, batidas, pre-
paradas sem autorização e registro das mesmas, no 
Órgão competente (maracupinga, caipirinha, abacaxi 
e morango);
XXI – A venda de maracupinga e destilados só pode-
rão ser comercializados quando preparada na presen-
ça do consumidor, respeitando as normas de higieni-
zação e sanitárias;
XXII – Manter chapas, grelhas, fogões em cima de 
balcões sem proteções adequadas etc.;
XXIII – Trabalhar sem jaleco, touca descartável, cal-
çado fechado;
XXIV – O uso de flambagem em bebidas em barracas;
XXV – Uso de caixa de papelão para depósitos de pe-
linhas;
XXVI – A venda e entrega de bebidas alcoólicas e ci-
garros para menores de 18 anos, conforme o ECA – 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90.
XXVII – A não observância e cumprimento das nor-
mas dispostas neste Decreto acarretará, conforme o 
Código de Saúde do Estado, Lei nº. 13.317/99 e nor-
mas sanitárias do Município, Leis nºs. 2.731/1992 e 
3.691/2002, e RDC. 216/04, as penalidades de adver-
tência, apreensão e inutilização da mercadoria, a in-
terdição temporária, a interdição definitiva e/ou multa.
Art. 8º Fica proibido o uso de sons, alto-falantes e 
equipamentos congêneres, inclusive para divulgação 
das mercadorias comercializadas, sob pena de apre-
ensão e, em caso de reincidência, aplicação de multa 
de até 23 (vinte e três) UFMB, de acordo com o art. 85 
da Lei Municipal nº 3.241/1995.
Art. 9º A fiscalização municipal contará com plenos 
poderes para interditar instalações comerciais, cassar 
licença ou permissão já concedida, apreender merca-
dorias sem condições de comercialização, bem como 
para tomar qualquer providência emergencial neces-
sária à defesa da saúde, integridade física e bem estar 
dos romeiros e visitantes, em especial quando o res-
ponsável principalmente:
I – deixar de manter a banca e todos os seus aces-
sórios em condições higiênicas e em bom estado de 
conservação e aparência;
II – deixar de manter junto à banca cesta coletora de 
detritos, cascas de frutas, copos descartáveis, papéis 
e outros resíduos, visando evitar as suas dispersões 
pelas vias públicas;
III – desrespeitar as leis e as posturas municipais, dei-
xando de manter e deixar de fazer com que seus pre-
postos ou auxiliares mantenham condutas condizentes 
com as normas de boa-educação, de decência e de 
urbanidade, conforme cultura local. 
Art. 10 O trânsito, o estacionamento e o fluxo de veí-
culos e pessoas no perímetro que compreende o 50º 
Jubileu de São José Operário fica a cargo da Subsecre-
taria de Trânsito e Mobilidade Urbana – SUTRAM, que 
fará seu controle e fiscalização, de forma a equacionar 
o evento e a mobilidade urbana. 
Art. 11 Fica a cargo da Agência Municipal de Desen-
volvimento Integrado de Barbacena e Região – AGIR, 
bem como da Secretaria Municipal de Saúde Pública 
a instalação e alocação no 50º Jubileu de São José 
Operário de posto de primeiro atendimento de saúde, 
vigilância sanitária, além de espaço para os demais ór-
gãos ou entidades de interesse público que convencio-
narem com o Município, como o Corpo de Bombeiros 
e a Polícia Militar e Civil, para atendimento imediato 
à população. 
Art. 12 É inadmissível e proibida a conduta ilegal de 
locação de espaços públicos por particulares, estando 
os espaços a serem utilizados para exploração das ati-
vidades também já definidas e especificadas devida-
mente indicados no Projeto que integra o Anexo I do 
presente Decreto, cuja utilização se dá e conformidade 
com as especificações apresentadas pela Administra-
ção Municipal.
Art. 13 Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 14 Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 14 de abril de 2014;
172º ano da Revolução Liberal, 84º da Revolução de 30.  

Antonio Carlos Andrada
Prefeito Municipal

ANEXO I

PROJETO
(MAPA DE LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS)

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

AVISO DE ADIAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN
Secretário: Diogo Sie Carreiro Lima

Publique-se na forma da lei
José Augusto de Oliveira Penna Naves

Secretário-Chefe da Casa Civil

MUNICIPIO DE BARBACENA – PRC 002/2014 – PP 
002/2014. OBJETO: Contratação de serviços de ca-
libração de equipamentos do Laboratório Municipal. 
Abertura da sessão adiada para dia 30/04/2014 às 
13:00 hs.  Informações (32) 3339–2026 licitacao@
barbacena.mg.gov.br.  Simone R. da Costa – Gerente 
de Licitação. Pablo H. Candian – Coord. Aquisições e 
Contratos.

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

PODER LEGISLATIVO

RESUMO DE ATA

RESUMO DA ATA 009/2014 - 009ª Sessão Ordinária – 
20.03.14 – 1º Período – 2º Ano da Legislatura. Presi-
dente: Vereador Amarílio Augusto de Andrade. Secre-
tária: Vereadora Gracia Maria Araújo Gomes. 
Vereadores Presentes: Conforme registro em livro 
próprio. PRIMEIRA PARTE – EXPEDIENTE – HORÁRIO: 
19h25. “Pleiteia Senhor, com aqueles que pleiteiam 
comigo. Peleja Senhor, contra os que pelejam  contra 
mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em mi-
nha ajuda”. I - Leitura e Discussão de Atas. - Ata nºs. 
001/14 – Aprovada por unanimidade. II- Leitura de 
Correspondências e Comunicações. - Telegramas do 
Ministério da Saúde (MS/SE/FNS) de 14.03.14 nºs. 
005, 006, 3461, 5184 e 6083/14, comunicando libera-
ção de recursos financeiros; - Telegrama do Ministério 
da Saúde (MS/SE/FNS) de 18.03.14 nºs. 707/14, co-
municando liberação de recursos financeiros; - Comu-
nicado do Ministério da Educação (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação) de 10.03.14 nº. 
CM008276/14, comunicando liberação de recursos fi-
nanceiros; - Termo de Prorrogação de contrato de Em-
preitada nº. 013/13, reforma e restauração do Palácio 

da Revolução Liberal de Barbacena, estendendo pelo 
prazo improrrogável de 100 dias, a contar de 11.03.14, 
para finalização da obra contratada; - Of. 33, de 
19.03.14 do Presidente do Sindicato dos Servidores 
Municipais agradecendo apoio dos vereadores e enca-
minhando cópia de correspondência da Comissão Per-
manente de Negociação; - Atestado Médico de 
18.03.14 do Dr. Cristiano Machado de Oliveira, conce-
dendo oito dias de licença para o Ver. Flávio Barbosa 
da Silva; - Of. 01/14, de 17.03.14, do Ver. Luiz Gonza-
ga de Oliveira, indicando seu nome para as seguintes 
comissões permanentes da Câmara: Constituição, Di-
reitos Sociais e Estudos Municipais. PROJETOS PRO-
TOCOLADOS NA CASA - Proj. Lei nº. 038/14 – Institui, 
disciplina e regulamenta o registro sobre a colocação 
de lixeira nos veículos de transporte público coletivo 
do Município de Barbacena e dá outras providências 
– Aut. Ver. Ilson Guilherme de Sá. - Proj. Lei nº. 
032/14 – Dispõe sobre a outorga e a gestão de con-
cessão, visando a criação, confecção, instalação e ma-
nutenção de abrigos e parada de transporte público de 
passageiros e de totens indicativos de parada de ôni-
bus, com exploração publicitária – Aut. Ver. Márcio 
Zeferino Ferreira. O Sr. Presidente informou que, con-
forme já foi comunicado, foi feita a prorrogação das 
obras de reforma do prédio do Palácio da Revolução 
Liberal de Barbacena, em razão de recomendação dos 
engenheiros que estão acompanhando a obra e do 
Instituto do Patrimônio Histórico. Esclareceu que a si-
tuação era mais grave do que o suposto, por isso a 
necessidade da prorrogação do contrato. Sugeriu aos 
vereadores fazerem uma visita ao local para acompa-
nharem as obras que estão sendo realizadas. Lembrou 
que a Dra. Giovana, provavelmente vai estar compare-
cendo na Câmara para apresentar o esboço do que 
poderá ser o futuro prédio do Poder Legislativo, uma 
vez que há uma grande disposição do Prefeito em 
construir o prédio e os vereadores poderão apresentar 
suas sugestões. Disse que a Mesa da Câmara estará 
se reunindo no próximo final de semana para nomear 
as comissões da Casa e solicitou àqueles que ainda 
não indicaram seus nomes que o façam o mais urgen-
te possível. Solicitou a palavra a vereadora Marilene 
Franco. Afirmou que ela e o vereador José Jorge, pra-
ticamente, toda semana vão visitar as obras do prédio 
da Câmara. Disse que as obras estão muito lentas e a 
Câmara precisa voltar pra lá urgente. O Senhor Presi-
dente esclareceu que quando se envolve o patrimônio 
histórico a decisão é deles e tudo ali é acompanhado 
por eles e caso não seja assim o Ministério Público 
pode pegar a Mesa da Câmara. Retomando a palavra 
a vereadora Marilene Franco disse que sabe que é di-
fícil, mas é que todos estão ansiosos para voltar para 
lá.  Parabenizou o Presidente pela obra e afirmou que 
a ansiedade está tomando conta de todos. O Sr. Presi-
dente disse que foi necessário retirar todo o piso, onde 
foram encontrados muitos problemas. Destacou que o 
mérito é de todos os vereadores. SEGUNDA PARTE – 
ORDEM DO DIA – HORÁRIO: 19h37. Discussão e Vo-
tação de Projetos. Solicitou a palavra  o vereador Ilson 
Guilherme. Disse que a Casa recebeu o projeto dos 
Servidores Públicos e ele não está na Pauta. O Sr. Pre-
sidente disse que há que se seguir o regimento e, em 
razão de emenda apresentada pelo vereador Carlos 
Roberto Batista, o mesmo foi reencaminhado para a 
Comissão se manifestar. O vereador Ilson Guilherme 
disse que o prefeito se manifestou dias atrás sobre o 
córrego da Rua Bahia, afirmando que já tem o dinhei-
ro e só falta agora concluir o processo de licitação. 
Destacou que a Prefeitura tem um corpo de engenhei-
ro muito bom e ao seu ver esses engenheiros pode-
riam executar a obra o que traria um grande benefício 
para a cidade, pois o gasto seria muito menor e a 
prefeitura está precisando economizar e a sobra de 
recursos que fosse aplicada para pagar outra empresa 
na execução da obra, poderia ser canalizada para se 
aplicar em recuperação de ruas. Solicitou a palavra o 
vereador Pastor Johnson. Solicitou ao Presidente cópia 
da Ata da reunião passada, onde aconteceram discur-
sos interessantes. O Sr. Presidente deferiu o pedido do 
vereador Johnson Marçal e determinou que a reunião 
referida fosse transcrita na íntegra. Retomando a pa-
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CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA
Presidente: Luiza Mara Afonso da Silva

EXTRATO DE RESOLUÇÃO

lavra o vereador Johnson destacou que a pauta está 
com duas laudas praticamente só de vetos, cerca de 
vinte. Salientou que o prefeito não está tendo tempo 
de ler os projetos que nascem na Câmara. Disse que 
existe um trabalho muito grande para se apresentar os 
projetos na Casa. Afirmou que o Prefeito deveria ava-
liar melhor a pessoa que está delegando na cadeira e 
que analisa os projetos que nascem nesta Casa. Con-
siderou um desrespeito para com os vereadores. Ape-
lou ao Presidente para que trouxesse para a pauta o 
projeto de sua autoria  que quebra o voto secreto para 
que se dê mais transparência no Plenário. Afirmou que 
a Câmara de Barbacena é a derradeira das câmaras na 
insistência de se manter o voto secreto. Disse que 
quando houver votação secreta vai sair do plenário. O 
Sr. Presidente disse que o projeto do vereador Pastor 
Johnson vai entrar na próxima pauta, juntamente com 
o do Regimento Interno, uma vez que o rito é diferen-
te. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Carlos 
Roberto Batista. Disse querer fazer uma correção, 
para se promover justiça, dizendo que a emenda ao 
projeto dos servidores não é só sua, teve assinaturas 
dos vereadores Gonzaga, José Jorge e Márcio do Odei-
te, Ronaldo Braga e a vereadora Vânia que se compro-
meteu,  que foram os que estavam no dia aptos a as-
sinar. Afirmou que a sua sugestão é de que a emenda 
fosse de toda a Casa, pois a situação dos servidores 
tem que ser resolvida. Disse que as últimas falas nas 
reuniões anteriores foram duras e objetivas. Citou fala 
do vereador Pastor Johnson, sobre os vetos, dizendo 
que muitas das vezes o problema é também das co-
missões que dão voto favorável aos vetos. Disse apre-
sentou voto contrário a três vetos e a Câmara também 
precisa se manifestar não dando parecer favorável aos 
vetos. Citou fala do vereador Ilson Guilherme e afir-
mou que não sobra dinheiro para dar reajustes aos 
servidores porque a prefeitura está gastando o dinhei-
ro de forma equivocada. Logo a seguir, o vereador 
Carlos Roberto Batista solicitou a palavra como Líder 
do PT. Citou que ano passado a Prefeitura soltou uma 
licitação de quase seis milhões de reais para a empre-
sa Brasil Partners, de Brasília para essa empresa fazer 
o que os funcionários da prefeitura têm competência 
para fazer. Afirmou que o servidor não é servidor da 
Danuza, do Martim ou do Toninho, ele trabalhou e tem 
que receber. Em aparte, o vereador Pastor Johnson 
disse ter deixado claro em suas falas que comentava a 
respeito dos vinte anos em que se encontra aqui. Sa-
lientou que a cidade está cansada de discursos e está 
cobrando e o desejo de todos é que a cidade cresça, 
pois a cada dia vem descendo no hanking. Retomando 
a palavra o vereador Carlos Roberto Batista disse que 
é preciso apresentar soluções e não ficar fazendo dis-
cursos. Asseverou que outros vereadores, tem a certe-
za, que vão votar favoráveis a emenda.Em aparte, o 
vereadora Ilson Guilherme disse que o povo não quer 
que o vereador se cale, o povo quer atitude. Salientou 
que é preciso se criar um informativo da Câmara para 
que a população tenha mais informações do trabalho 
dos vereadores e acredita ter recursos para isso. Reto-
mando a palavra o vereador Carlos Roberto Batista 
solicitou que , na próxima reunião, todos os vereado-
res votem favorável a emenda e ao projeto. Pela or-
dem, a vereadora Marilene solicitou uma cópia da Ata 
da última reunião, o que foi deferido pelo Sr. Presiden-
te. Pela ordem, solicitou a palavra o vereador Márcio 
Zeferino. Disse que os servidores não precisam se pre-
ocupar, pois tem certeza de que a Câmara está ciente 
da necessidade de todos e, como servidor efetivo, 
pode dizer que do Célio Mazoni pra cá muita coisa 
mudou, pois os servidores foram prejudicados. Desta-
cou que o servidor está no dia a dia para ver a cidade 
crescer. Disse ter assinado a emenda do vereador Car-
los Roberto Batista. Afirmou que seria interessante se 
fazer um projeto com relação aos contratos de final de 
ano, pois a prefeita Danuza se perdeu foi nessa situa-
ção de se fazer contratos de pessoal em ano eleitoral. 
Solicitou a palavra o vereador Luiz Gonzaga afirmando 
que a reunião passada foi muito boa. Disse que ano 
passado havia vereadores novatos e à época foi dado 
um voto de confiança ao Prefeito com a aprovação da 
Lei Delegada que, no seu entender, também não pre-

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 001/2014, 20 DE FEVE-
REIRO DE 2014 - “Dispõe sobre a comissão para ela-
boração A CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO DO FIA .” O 
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas com-
petências legais e regimentais, conferidas pela Lei Fe-
deral nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal 
Nº. 3.740 de 09 de abril de 2003, através da delibera-
ção lavrada na Ata nº223, RESOLVE: Art. 1º - Compor 
a Comissão para elaborar a campanha de divulgação 
do FIA, tendo como membros: -Luiza Mara Afonso Sil-
va; - Marcio de Campos; - Orlando Caetano de Freitas 
Guimarães; - Claudia Moraes; - Elizabeth Aparecida 
Mateus. Art. 2º. Esta resolução entra em vigor na pre-
sente data. Barbacena, 20 de fevereiro de 2014. Luiza 
Mara Afonso Silva - Presidente do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 002/2014, 20 DE FEVE-
REIRO DE 2014 - “Dispõe sobre a comissão de registro 
do conselho municipal dos direitos da criança e ado-
lescente.” O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, no uso 
de suas competências legais e regimentais, conferidas 
pela Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei 
Municipal Nº. 3.740 de 09 de abril de 2003, através da 
deliberação lavrada na Ata nº223, RESOLVE: Art. 1º - 
Compor a Comissão de Registro do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, tendo como 
membros: - Luiza Mara Afonso Silva; - Lucas Almeida 
Moreira; - Mesne Victomar Lucindo. Art. 2º. Esta reso-
lução entra em vigor na presente data. Barbacena, 20 
de fevereiro de 2014. Luiza Mara Afonso Silva - Presi-
dente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 003/2014, 20 DE FE-
VEREIRO DE 2014 - “Dispõe sobre a revogação da 
resolução do cmdca nº030/2013 de 16/12/2013 que 
aprovou o projeto da Associação São Miguel Arcanjo 
com recursos do fia de destinação especifica”. O CON-
SELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE – CMDCA, no uso de suas competên-
cias legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal 
nº. 8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal Nº. 
3.740 de 09 de abril de 2003, através da deliberação 
lavrada na Ata nº223, RESOLVE: Art. 1º - Revogar 
o disposto na Resolução do CMDCA nº030/2013 de 
16 de dezembro de 2013, que aprovou o projeto da 
Associação São Miguel Arcanjo com recursos do FIA 
de destinação especifica. Art. 2º. Esta resolução entra 
em vigor na presente data. Barbacena, 20 de feve-
reiro de 2014. Luiza Mara Afonso Silva - Presidente 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 004/2014, 20 DE FEVE-

cisava ter o tempo que foi dado. Salientou que agora 
não adianta ficar chorando, pois foram os vereadores 
que deram essa oportunidade ao prefeito e, por esta 
razão, hoje aparece esta quantidade de vetos, pois ao 
prefeito, parece que não interessa o trabalho da Câ-
mara e sim o dele, e quando se começa a questionar 
a coisa muda de figura. Citou que todos têm a ganhar 
quando se começa a questionar e isso não pode ser 
considerado nenhum tipo de rebelião, afinal, quando 
se começar a cobrar do prefeito a cidade é que vai 
ganhar. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  REGIME 
DE URGÊNCIA.   Proj. Lei nº. 010/2014– Altera o arti-
go 1º da Lei nº. 2250, de 30 de novembro de 1987 e 
dá outras providências – Aut. Executivo– PRAZO VEN-
CE EM 20.03.14 – APROVADO POR UNANIMIDADE. 
PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO –  REGIME DE 
URGÊNCIA. Proj. Lei nº. 009/2014 – Autoriza o Poder 
Executivo a regulamentar as obrigações previstas no 
Termo de Adesão ao Programa Mais Médicos para o 
Brasil e dá outras providências – Aut. Executivo– PRA-
ZO VENCE EM 04.04.14 - APROVADO POR UNANIMI-
DADE. SEGUNDA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – PROJETO 
DE LEI. Proj. Lei nº. 068/13 – Dispõe sobre a transpa-
rência e publicidade dos objetivos e realizações dos 
conselhos de políticas públicas municipais e dá outras 
providências – Aut. Tadeu José Gomes *Votar emenda 
de fls. 09 de autoria do Vereador Márcio Zeferino Fer-
reira – O vereador Carlos Roberto Batista solicitou a 
leitura da emenda de fls.09, tendo sido deferido pelo 
Sr. Presidente. Terminada a leitura o Sr. Presidente co-
locou em discussão e votação a emenda de fls. 09 de 
autoria do Vereador Márcio Zeferino Ferreira, tendo 
sido a mesma APROVADA POR UNANIMIDADE. Em 
seguida o Presidente colocou em votação o Projeto 
068/13, mais a emenda de fls.09, tendo sido APROVA-
DO POR UNANIMIDADE. Proj. Lei nº. 033/2014– Alte-
ra dispositivo da Lei Municipal nº. 4029, de 25 de maio 
de 2007 – Aut. Mesa da Câmara - APROVADO POR 
UNANIMIDADE. PRIMEIRA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO – 
PROJETO DE RESOLUÇÃO. Proj. Resolução nº. 008/13 
– Dá nova redação ao art. 85, § 1º, do regimento in-
terno da Câmara Municipal de Barbacena – Aut. Ver. 
Johnson Oliveira Marçal –Para discutir o projeto, solici-
tou a palavra o vereador Pastor Johnson. Afirmou que 
o mesmo prevê o início das sessões para as dezoito 
horas, com o prazo de meia hora para início, uma vez 
que a maiorias das Câmaras no Brasil têm suas ses-
sões durante o dia. Citou fala do vereador Gonzaga 
dizendo que os vetos do Prefeito gostaria de votá-los 
de forma aberta e que de qualquer forma votaria con-
trario aos mesmos. Pediu apoio dos vereadores para o 
projeto em discussão. Destacou que um dia a tendên-
cia é essa Câmara caminhar como as outras Câmaras 
e as sessões serem durante o dia. Pela ordem, solici-
tou a palavra o vereador Tadeu José. Disse da impor-
tância de se ter um vereador como o Pastor Johnson 
com quem tem caminhado junto em todos os projetos, 
porém, antecipava o seu voto contrário ao mesmo, 
pois não vai atender a maioria, mesmo porque quase 
todos os vereadores saem de suas atividades por volta 
das dezoito horas. Para discutir o projeto, solicitou a 
palavra o vereador Ilson Guilherme dizendo que, tam-
bém, lamentavelmente vai votar contra o projeto, pois 
o horário é incompatível, principalmente porque quan-
do vem de Correia de Almeida para a Câmara acaba 
encontrando problemas com o trânsito e vai ficar difícil 
chegar no horário. Por esta razão entende que haja 
necessidade de se ter um diálogo sobre o mesmo. Pela 
segunda vez, para discutir o projeto, o vereador John-
son Marçal, solicitou se retirasse o projeto de pauta 
para que apresentasse uma emenda mudando o horá-
rio par dezoito e trinta. O requerimento do vereador 
Pastor Johnson Marçal foi deferido pelo Sr. Presidente 
ficando o projeto  RETIRADO DE PAUTA PELO AUTOR. 
O Sr. Presidente comunicou, às 20h37, que estava en-
cerrado o prazo para discussão e votação dos proje-
tos. TERCEIRA PARTE – ENCERRAMENTO – ORADO-
RES INSCRITOS – HORÁRIO 20h37:  O Sr. Presidente 
comunicou que o vereador Sá Grise que estava inscrito 
como Orador, retirou sua inscrição, por esta razão de-
terminou a chamada final dos Srs. Vereadores , con-
forme registrado em livro próprio. Não havendo orado-

res inscritos o Sr. Presidente declarou encerrada a 
presente sessão às 20h39, e  determinou o encerra-
mento da presente e eu, Rogério Luiz Pereira Barbosa 
da Silva, Redator de Atas em exercício, lavrei a presen-
te ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e pela Senhora Secretária. Presidente: Ve-
reador Amarílio Augusto de Andrade. Secretária: Vere-
adora Gracia Maria Araújo Gomes.
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- Demonstrativo Físico mensal de oferta de serviços e 
Benefícios socioassistenciais de proteção social Espe-
cial PSE no âmbito do SUAS. Art. 2º - Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 14 de 
janeiro de 2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 002/2014, DE 14  DE 
JANEIRO 2014 - “dispõe sobre a APROVAÇÃO DOS 
pLANEJAMENTOS E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS de 
consumo e permanente PARA OS CRAS, NOVA CI-
DADE, SÃO PEDRO, CREAS, CASA DE ACOLHIMENTO 
INSTITUCIONAL E O SERVIÇO DE APOIO AOS CON-
SELHOS COM RECURSOS IGD PROGRAMA BOLSA FA-
MILIA  E IGD SUAS.” O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no uso de suas atri-
buições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 
de Março de 2000, com as alterações decorrentes da 
Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e 
considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assis-
tência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 
1993 através da deliberação lavrada em ata nº154, de 
quatorze de janeiro de dois mil e quatorze. RESOLVE: 
Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus conselhei-
ros os Planejamentos para  o exercício de 2014 do 
CRAS Nova Cidade, CRAS São Pedro, CREAS, Casa 
de Acolhimento Institucional e Serviço de Apoio aos 
Conselhos. Art. 2º Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros a aquisição de materiais permanentes 
para o CRAS Nova Cidade, CRAS São Pedro, CREAS, 
Casa de Acolhimento Institucional e Serviço de Apoio 
aos Conselhos com recursos do IGD Bolsa Família e 
IGD SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor 
na presente data. Barbacena, 14 de janeiro de 2014. 
Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho Municipal 
de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº003 /2014, DE 14 de JA-
NEIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE A COMISSÃO ORGANI-
ZADORA DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS 
DA SOCIEDADE CIVIL DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL.” O CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, em reunião ordinária 
realizada no dia 14 de Janeiro de 2014, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 
23 de fevereiro de 2000, com as alterações decorren-
tes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 
2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de 
Assistência Social – LOAS, através de deliberação la-
vrada em ata Nº. 154,  RESOLVE: Art. 1º - Compor 
a Comissão organizadora do processo de eleição dos 
membros da sociedade civil do conselho municipal de 
assistência social com seguintes membros: -Rita de 
Cássia Candian; - Elane Couto; - Angela Maria dos 
Santos; - Mariane P.Salvador Martin. Art. 2º - Esta deli-
beração  entra em vigor na presente data. Barbacena, 
14 de janeiro de 2014. Flavio Maluf Caldas - Presiden-
te do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº005 /2014, DE 24 de 
JANEIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE A VALIDAÇÃO DO 
PLANO DE PROVIDENCIAS DO CRAS SÃO PEDRO SO-
LICITADO PELA SEDESE”. O CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, em reunião or-
dinária realizada no dia 14 de Janeiro de 2014, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, através de 
deliberação lavrada em ata Nº. 155, RESOLVE: Art. 
1º - Validar o Plano de Providências do Cras São Pe-
dro  solicitado pela SEDESE. Art. 2º - Esta deliberação  
entra em vigor na presente data. Barbacena, 24 de 
janeiro de 2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.

CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 001/2014, DE 14  DE 
JANEIRO 2014 - “dispõe sobre a APROVAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS: GESTÃO FINANCEIRA DO PISO 
MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO FINANCEI-
RA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, 
DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA DE 
SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NO AMBITO DO 
SUAS, DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA 
DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PSE NO AMBITO DO SUAS, 
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.” O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Muni-
cipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº154, de quatorze de janeiro de dois mil e 
quatorze. RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar por unanimida-
de de seus conselheiros os seguintes questionários re-
lativo ao mês Dezembro de 2013: - Gestão Financeira 
do Piso Mineiro de Assistência Social, exercício 2012; 
- Gestão Financeira do Piso Mineiro de Assistência 
Social, exercício 2013; - Gestão Financeira do Serviço 
de Atendimento ao Migrante; - Demonstrativo Físico 
Mensal de oferta de serviços e benefícios; socioassis-
tenciais de proteção básica – PSB no âmbito do SUAS; 

Presidente: Flavio Maluf Caldas

EXTRATO DE DELIBERAÇÃO

REIRO DE 2014 - “Dispõe sobre aprovação de projeto 
para financiamento através de doações de pessoas 
físicas e jurídicas do Fundo da Infância e Adolescên-
cia – FIA/FMDCA.” O CONSELHO MUNICIPAL DOS DI-
REITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA, 
no uso de suas competências legais e regimentais, 
conferidas pela Lei Federal nº. 8.069 de 13 de julho 
de 1990, Lei Municipal Nº. 3.740 de 09 de abril de 
2003, através da deliberação lavrada na Ata nº223, 
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar, por unanimidade, o proje-
to “Educar para Transformar” da entidade Associação 
São Miguel Arcanjo, no valor de R$40.000,00 (Quaren-
ta mil reais). Art. 2º. Do valor aprovado já foi conside-
rada a retenção de 20% (vinte por cento) da doação 
para o FIA, conforme Resolução nº020/2010 do CMD-
CA. Art.3º - Esta resolução entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 20 de fevereiro de 2014. Luiza Mara 
Afonso Silva - Presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente.

RESOLUÇÃO DO CMDCA Nº. 005/2014, 20 DE MARÇO 
DE 2014 - “Dispõe sobre aprovação de utilização dos 
recursos do fia convenio Nº018/2013 para pagamento 
de despesas relativas à documentação DA ENTIDA-
DE OBRAS SOCIAIS SANTO ANTÔNIO.” O CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-
LESCENTE – CMDCA, no uso de suas competências 
legais e regimentais, conferidas pela Lei Federal nº. 
8.069 de 13 de julho de 1990, Lei Municipal Nº. 3.740 
de 09 de abril de 2003, através da deliberação lavrada 
na Ata nº224, RESOLVE: Art. 1º - Aprovar, por unani-
midade, a utilização dos recursos do FIA do Convenio 
nº018 firmado em 2013 para pagamento de despesas 
relativas a registro de documentos em cartório, certi-
ficação digital e demais atualizações dos documentos 
da entidade Obras Social Santo Antonio. Art.2º - Esta 
resolução entra em vigor na presente data. Barba-
cena, 20 de Março de 2014. Luiza Mara Afonso Sil-
va - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº006 /2014, DE 24 de 
JANEIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE REPROGRAMAÇÃO 
DOS SALDOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FOR-
TALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS DE 0 A 
06 ANOS E IDOSOS, PISO BÁSICO DE TRANSIÇÃO E 
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-
TIL – PETI.” O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL - CONAS, em reunião ordinária realizada 
no dia 14 de Janeiro de 2014, no uso de suas atribui-
ções conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de 
fevereiro de 2000, com as alterações decorrentes da 
Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e 
considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assis-
tência Social – LOAS, através de deliberação lavrada 
em ata Nº. 155, RESOLVE: Art. 1º - Reprogramar os 
saldos do Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos para Crianças de 0 a 06 anos e Idosos, 
Piso Básico de Transição e Programa de erradicação 
do Trabalho Infantil – PETI para serem utilizados nos 
conveniamento com entidades socioassistenciais para 
prestação indireta do Serviço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos para crianças, adolescentes e 
idosos, conforme Edital nº001/2014.  Art. 2º - Esta 
deliberação entra em vigor na presente data. Barbace-
na, 24 de janeiro de 2014. Flavio Maluf Caldas - Pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº007 /2014, DE 24 de 
JANEIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DO 
REPASSE PARA AS ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS 
DO PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXI-
DADE, ORIUNDOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL – FNAS PARA AS INSTITUIÇÕES DE 
LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS, BEM COMO DO 
REPASSE DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COM-
PLEXIDADE PARA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMI-
GOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARBACENA – APAE.” 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
- CONAS, em reunião ordinária realizada no dia 14 de 
Janeiro de 2014, no uso de suas atribuições conferi-
das pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 
2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal 
nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando 
o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS, através de deliberação lavrada em ata Nº. 155, 
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros o repasse para as Entidades Socioassis-
tenciais do Piso de Proteção Social de Alta Complexi-
dade, oriundos do Fundo Nacional de Assistência So-
cial – FNAS para as Instituições de longa permanência 
para idosos, bem como do repasse do Piso de Tran-
sição de media complexidade para a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Barbacena – APAE. 
Art. 2º - Esta deliberação  entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 24 de janeiro de 2014. Flavio Maluf 
Caldas - Presidente do Conselho Municipal de Assis-
tência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº008 /2014, DE 11 DE FE-
VEREIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO DE ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAIS NO 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.” O 
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CONAS, em reunião ordinária realizada no dia 14 de 
Janeiro de 2014, no uso de suas atribuições conferi-
das pela Lei Municipal nº. 3.595 de 23 de fevereiro de 
2000, com as alterações decorrentes da Lei Municipal 
nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 e considerando 
o que dispõe a Lei Orgânica de Assistência Social – 
LOAS, através de deliberação lavrada em ata Nº. 156, 
de 11 de fevereiro de 2014. RESOLVE:  Art. 1º - Apro-
var a inscrição no Conselho Municipal  de Assistência 
Social da entidade Instituto Curupira: Ações Artísticas 
e Socioambientais, nº inscrição: 033/2014. Art. 2º - 
A presente inscrição é por tempo indeterminado, de 
acordo com a Resolução do CMAS nº 008/2011, Reso-
lução nº 016/2010 do Conselho Nacional de Assistên-
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cia Social e demais normativas referentes aos serviços 
socioassistenciais. Art. 3º - Esta deliberação  entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 11 de fevereiro de 
2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 009/2014, DE 11 DE FE-
VEREIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS: GESTÃO FINANCEIRA DO PISO 
MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO FINANCEI-
RA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, 
DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA DE 
SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NO AMBITO DO 
SUAS, DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA 
DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PSE NO AMBITO DO SUAS, 
REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.” O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Muni-
cipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº156, de onze de fevereiro de dois mil e qua-
torze. RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar por unanimidade de 
seus conselheiros os seguintes questionários relativo 
ao mês Janeiro de 2014: - Gestão Financeira do Piso 
Mineiro de Assistência Social, exercício 2012; - Gestão 
Financeira do Piso Mineiro de Assistência Social, exer-
cício 2013; - Gestão Financeira do Serviço de Atendi-
mento ao Migrante; - Demonstrativo Físico Mensal de 
oferta de serviços e benefícios; socioassistenciais de 
proteção básica – PSB no âmbito do SUAS; - Demons-
trativo Físico mensal de oferta de serviços e Benefícios 
socioassistenciais de proteção social Especial PSE no 
âmbito do SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 11 de fevereiro de 
2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 010/2014, DE 11 DE FE-
VEREIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS 
RELATORIOS DE ATIVIDADES DO EXERCICIO 2012 
E PLANOS DE AÇÃO PARA O ANO DE 2013 DAS EN-
TIDADES SOCIOASSISTENCIAIS.” O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no uso 
de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 
3.595 de 23 de Março de 2000, com as alterações de-
correntes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro 
de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica 
de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de de-
zembro de 1993 através da deliberação lavrada em 
ata nº156, de 11 de fevereiro de dois mil e quatorze. 
RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros os Relatórios de Atividades do Exercício 
de 2012 e Planos de Ação para o ano de 2013 das en-
tidades listadas abaixo: - Instituto Beneficente Padre 
Mestre Correa de Almeida. - Coral “Araujo” de Barba-
cena. - Associação Promoção e Vida. Art. 2º - Esta de-
liberação entra em vigor na presente data. Barbacena, 
11 de Fevereiro de 2014. Flavio Maluf Caldas - Pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 011/2014, DE 28 DE 
FEVEREIRO 2014 - “DISPÕE SOBRE COMPROVANTE 
DE INSCRIÇÃO DE ENTIDADE SOCIOASSISTENCIAL 
INDEFERIDO NO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSIS-
TENCIA SOCIAL – CONAS.” O CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 
23 de Março de 2000, com as alterações decorrentes 
da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assis-
tência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 

1993 através da deliberação lavrada em ata nº157, 
de vinte e oito de fevereiro de dois mil e quatorze. 
RESOLVE:  Art. 1º - Indeferir a solicitação de Inscrição 
da Entidade Associação dos Amigos e Moradores de 
Senhora das Dores.  Art. 2º - Esta deliberação entra 
em vigor na presente data. Barbacena, 28 de fevereiro 
de 2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 012/2014, DE 11 DE 
MARÇO 2014 - “DISPÕE APROVAÇÃO DO PLANO DE 
SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESEN-
VOLVIMENTO SOCIAL – SEDESE.” O CONSELHO MU-
NICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no uso 
de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 
3.595 de 23 de Março de 2000, com as alterações de-
correntes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro 
de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgânica 
de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de de-
zembro de 1993 através da deliberação lavrada em 
ata nº158, de onze de março de dois mil e quatorze. 
RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros o Plano de Serviço da Secretaria de Esta-
do de Desenvolvimento Social – SEDESE / Fundo Es-
tadual de Assistência Social – FEAS do exercício 2014. 
Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na presente 
data. Barbacena, 11 de Março de 2014. Flavio Maluf 
Caldas - Presidente do Conselho Municipal de Assis-
tência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 13/2014, DE 11 DE 
MARÇO 2014 - “DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DOS 
QUESTIONÁRIOS: GESTÃO FINANCEIRA DO PISO 
MINEIRO ASSISTENCIA SOCIAL, GESTÃO FINANCEI-
RA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE, 
DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA DE 
SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – PSB NO AMBITO DO 
SUAS, DEMONSTRATIVO FISICO MENSAL DE OFERTA 
DE SERVIÇOS E BENEFICIOS SOCIOASSISTENCIAIS 
DE PROTEÇÃO ESPECIAL – PSE NO AMBITO DO SUAS, 
REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.” O CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, 
no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Muni-
cipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alte-
rações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 
de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei 
Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 
de dezembro de 1993 através da deliberação lavrada 
em ata nº158, de onze de março de dois mil e qua-
torze. RESOLVE: Art. 1º - Aprovar por unanimidade de 
seus conselheiros os seguintes questionários relativo 
ao mês Fevereiro de 2014: - Gestão Financeira do Piso 
Mineiro de Assistência Social, exercício 2012; - Gestão 
Financeira do Piso Mineiro de Assistência Social, exer-
cício 2013; - Gestão Financeira do Serviço de Atendi-
mento ao Migrante; - Demonstrativo Físico Mensal de 
oferta de serviços e benefícios; socioassistenciais de 
proteção básica – PSB no âmbito do SUAS; - Demons-
trativo Físico mensal de oferta de serviços e Benefícios 
socioassistenciais de proteção social Especial PSE no 
âmbito do SUAS. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 11 de Março de 
2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 014/2014, DE 11 DE 
MARÇO 2014 - “DISPÕE APROVAÇÃO DO TERMO 
DE ACEITE DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATE 21 ANOS.” 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as 
alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 
21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 

de 07 de dezembro de 1993 através da deliberação 
lavrada em ata nº158, de onze de março de dois mil e 
quatorze. RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar por unanimida-
de de seus conselheiros o Serviço de Acolhimento para 
crianças, adolescente e jovem até 21 anos, proposto 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome - MDS. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 11 de Março de 
2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 015/2014, DE 11 DE 
MARÇO 2014 - “DISPÕE SOBRE A COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DAS DELIBERAÇOES DO CONSE-
LHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – CONAS.” 
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 
CONAS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 
Municipal nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as 
alterações decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 
21 de outubro de 2003 e considerando o que dispõe a 
Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 
de 07 de dezembro de 1993 através da deliberação 
lavrada em ata nº158, de onze de março de dois mil 
e quatorze. RESOLVE:  Art. 1º - Compor a Comissão 
para acompanhamento das Deliberações do Conse-
lho Municipal de Assistência Social, com os seguintes 
membros: - Rita de Cassia Candian. - Itamar Jose de 
Souza Junior. - Luiz Henrique Alves Donato. - Janaina 
Aparecida silva. Art. 2º - Esta deliberação entra em 
vigor na presente data. Barbacena, 11 de Março de 
2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do Conselho 
Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 016/2014, DE 11 DE 
MARÇO 2014 - “DISPÕE SOBRE APROVAÇÃO DE 
ATRIBUIÇÃO DA COMISSÃO DE REGISTRO DE VISI-
TAR OS EQUIPAMENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL E 
LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES.” O CONSELHO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no 
uso de suas atribuições conferidas pela Lei Municipal 
nº. 3.595 de 23 de Março de 2000, com as alterações 
decorrentes da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outu-
bro de 2003 e considerando o que dispõe a Lei Orgâ-
nica de Assistência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993 através da deliberação lavrada em 
ata nº158, de onze de março de dois mil e quatorze.  
RESOLVE:  Art. 1º - Aprovar por unanimidade de seus 
conselheiros  atribuição a Comissão de Registro do 
CONAS, visitas aos equipamentos da Assistência Social 
e levantamento das necessidades, com os seguintes 
membros:  - Ilza das Graças Simões.  - Marlene Tonho-
lo Silva de Oliveira. - Sonia Maria de Oliveira. - Wanda 
de Campos. - Mesne Victomar Lucindo. Art. 2º - Esta 
deliberação entra em vigor na presente data. Barba-
cena, 11 de Março de 2014. Flavio Maluf Caldas - Pre-
sidente do Conselho Municipal de Assistência Social.

DELIBERAÇÃO DO CONAS Nº 017/2014, DE 11 DE 
MARÇO 2014 - “DISPÕE SOBRE LOCAÇÃO DE UM 
IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACO-
LHIMENTO INSTITUCIONAL.” O CONSELHO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONAS, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal nº. 3.595 de 
23 de Março de 2000, com as alterações decorrentes 
da Lei Municipal nº. 3.775 de 21 de outubro de 2003 
e considerando o que dispõe a Lei Orgânica de Assis-
tência Social – LOAS, nº. 8.742 de 07 de dezembro de 
1993 através da deliberação lavrada em ata nº158, de 
onze de março de dois mil e quatorze. RESOLVE:  Art. 
1º - Aprovar por unanimidade de seus conselheiros  a 
Locação de um imóvel para funcionamento da Casa de 
Acolhimento Institucional. Art. 2º - Esta deliberação 
entra em vigor na presente data. Barbacena, 11 de 
Março de 2014. Flavio Maluf Caldas - Presidente do 
Conselho Municipal de Assistência Social.
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