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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR 

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL
Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO - 

SEPLAN

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 
002/2017

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
PARA A “A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES 
DO JUBILEU DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 53ª 

EDIÇÃO”
O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob 
o número 17.095.043/0001-09, com sede na Rua Sil-
va Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, torna público 

para o conhecimento dos interessados, que realizará 
Processo Seletivo Simplificado com o objetivo infor-
mado na cláusula 1 deste Instrumento, cuja direção 
e julgamento serão realizados pela Comissão Especial 
ou servidor designado para tal, 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 11/04/2017, 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 53º Jubileu de São 
José, no Bairro São José, em Barbacena/MG, entre os 
dias 21 de abril e 1º de maio de 2017, 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.
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 18/04/2017 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.
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 pessoas 
que façam parte do quadro de servidores da Admi-
nistração Municipal Direta ou Indireta do Município 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).
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-
tas para todo o parque de barracas.
4.3. O valor mínimo inicial será de R$ 155.000,00 
(cento e cinquenta e cinco 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 realizar o depósito do valor 
proposto em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do 
encerramento da sessão, sob pena de sua desclassifi-
cação e convocação do segundo 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 de 2017 a 1º de maio de 2017.
7.2. As barracas/equipamentos deverão estar monta-
dos até o dia 19 de abril de 2017, a partir das 08:00 
horas e a desmontagem deverá ser feita até às 11:00 
horas do dia 04 de maio de 2017.
8 – PAGAMENTO
8.1. O vencedor deverá realizar o pagamento do valor 
proposto em, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas do 
encerramento da sessão, sob pena de sua desclassifi-
cação e convocação do segundo 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 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a Constituição do Município de Barbacena e as Leis 
Delegadas Municipais nº 32, de 21.02.2013, e 37, de 
28.02.2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.640 - NOMEAR Geraldo Milagres 
Sobrinho, para exercer o Cargo de Provimento em 
Comissão de Chefe do Serviço de Cemitérios, na Se-
cretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, a partir 
desta data. Barbacena, 30 de março de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto Municipal nº 8.024/2016 e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.672 - EXONERAR Wendel Tomaz 
Candian do Cargo de Provimento em Comissão de Ge-
rente de Imprensa, da Subsecretaria de Comunicação, 
na Secretaria Municipal de Governo - SEGOV, a partir 
desta data. Barbacena, 05 de abril de 2017.

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 18.673 - NOMEAR Wendel Tomaz Can-
dian, para exercer o Cargo de Provimento em Comis-
são de Chefe do Serviço de Expedientes Externos, na 
Chefia de Gabinete do Prefeito, a partir desta data. 
Barbacena, 05 de abril de 2017.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Delegada nº 32/2013, na Lei nº 4.670/2015 e no De-
creto Municipal nº 8.024/2016 e na forma do art. 26, 
inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 18.674 - NOMEAR Cláudio Santos Gon-
çalves de Paiva para exercer o Cargo de Provimento 
em Comissão de Gerente de Imprensa, da Subsecre-
taria de Comunicação, na Secretaria Municipal de Go-
verno - SEGOV, a partir desta data. Barbacena, 05 de 
abril de 2017.

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo
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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 de 2017, através de 
ofício assinado 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-
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 Autoriza-
ção de Uso na Gerência de Contratos, situada na Rua 
Mons. Silvestre de Castro, 275 (anexa à Gerência 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-
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE 
BARBACENA

Presidente: Odair José Ferreira

EXTRATO DE PORTARIAS

MUNICÍPIO DE BARBACENA - MG
                            Comissão Especial 

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 002/2017, 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 2017.

________________________________

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 “53º 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;
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Uso de mesas e bancadas sem revestimento impermeável;
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)

ANEXO IV 

MINUTA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO
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QUADRO DE ÁREAS 

VIAS PÚBLICAS
ÁREA DESTINADAS À BARRACAS

DESCRIÇÃO ÁREA

ESPAÇOS PADRONIZADOS:

ESPAÇO DE 4x8m = 32m²   (29 unidades)

ESPAÇO DE 3x3m = 9m²  (18 unidades)
ESPAÇO DE 2x2m = 4m²  (36 unidades)

ESPAÇO DE 4x4m = 16m²  (77 unidades)
ESPAÇO DE 3x6m = 18m²  (15 unidades)

ESPAÇO DE 4x12m = 48m²   (03 unidades)

12.250m²
2.904m²

ESPAÇO DE 4x6m = 24m²   (01 unidade)

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y 

A
N

 A
U

TO
D

ES
K

 E
D

U
C

A
TI

O
N

A
L 

PR
O

D
U

C
T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PR
O

D
U

C
ED

 B
Y A

N
 A

U
TO

D
ESK

 ED
U

C
A

TIO
N

A
L PR

O
D

U
C

T

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Publique-se na forma da lei
Fernanda Dias da Silveira

Secretária Municipal de Governo

159 - EXONERANDO,  LUIRIS AUGUSTA APOLINÁRIA 
DE OLIVEIRA do cargo em comissão de Agente de Ga-
binete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em decorrência do término de licença maternidade, a 
partir de 31 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FER-
REIRA – PRESIDENTE.

160 - NOMEANDO, JOSÉ MARIA DO CARMO para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamen-
tar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câma-
ra, lotado no Gabinete do Vereador José Antônio Nu-
nes Magri, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13,  a partir 

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, 05 de abril de 2017.
FLÁVIO PASTORINI BORGES DE MEDEIROS

Presidente da Comissão Especial do 53º Jubileu
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ANEXO II
NORMAS ESTABELECIDAS PARA “53º 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;
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de 03 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA 
– PRESIDENTE.

161 - EXONERANDO  AMANDA CELESTE GOMES LE-
PORATI  do cargo em comissão de Agente de Gabinete 
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Vânia 
Maria de Castro, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FER-
REIRA – PRESIDENTE.

162 EXONERANDO,  LUCIENE RIBEIRO TOSTES do 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo 
CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada 
no Gabinete da Vereadora Vânia Maria de Castro, de 
acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente 
modificada pela Lei 4467/13,  a partir de 03 de abril 
- VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

163 - NOMEANDO,  AMANDA CELESTE GOMES LEPO-
RATI para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Vânia 
Maria de Castro, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em decorrência da exoneração de Luciene Ribeiro Tos-
tes, a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ 
FERREIRA – PRESIDENTE.

164 - NOMEANDO, LUCIENE RIBEIRO TOSTES para 
exercer o cargo em comissão de Agente de Gabinete 
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Vânia 
Maria de Castro, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em decorrência da exoneração de Amanda Celeste 
Gomes Leporati,  a partir de 03 de abril - VEREADOR 
ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

165 – EXONERANDO, JÚLIO LOURENÇO HARAMOTO 
JÚNIOR do cargo em comissão de Agente de Gabinete 
Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador Thiago 
Campos Martins, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13,  
a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FER-
REIRA – PRESIDENTE.

166 - EXONERANDO,  LUIZ OTÁVIO ALVES DE LIMA  
do cargo em comissão de Secretário de Gabinete de 
Vereador, Símbolo CLC-3, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Joanna Bias 
Fortes Carneiro, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13,  
a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FER-
REIRA – PRESIDENTE.

167 - NOMEANDO,  MOACIR ALVES DE LIMA para 
exercer o cargo em comissão de Secretário de Gabi-
nete de Vereador, Símbolo CLC-3, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora 
Joanna Bias Fortes Carneiro, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 
4467/13, em vaga decorrente da exoneração de  Luiz 
Otávio Alves de Lima, a partir de 03 de abril - VEREA-
DOR ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

168 - EXONERANDO, RÔMULO FALCÃO DE OLIVERA 
BENTO do cargo em comissão de Assessor Parla-
mentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da 
Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jorge 
Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
devidamente modificada pela Lei 4467/13, a partir 
de 03 de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA 
– PRESIDENTE.

169 - NOMEANDO, CÉZAR AUGUSTO DA CRUZ MA-
CHADO para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador José Jor-
ge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, 
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devidamente modificada pela Lei 4467/13, em decor-
rência da exoneração de Rômulo Falcão de Oliveira 
Bento, a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR 
JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

170 - NOMEANDO FABRÍCIO GUEDES DE OLIVEIRA 
MALVAR para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Ser-
vidores da Câmara, lotado no Gabinete do Vereador 
José Jorge Emídio, de acordo com a Lei Municipal nº. 
4169/09, devidamente modificada pela Lei 4467/13, 
em decorrência da exoneração de Eduardo José de 
Oliveira, a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR 
JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

171 - EXONERANDO,  ELAINE MARIA PEREIRA do 
cargo em comissão de Assessor Parlamentar, Símbolo 
CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, lotada no 
Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, de acordo 
com a Lei Municipal nº. 4169/09, a partir de 03 de 
abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESI-
DENTE.

172 - NOMEANDO, CARLOS ALBERTO NATAL para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Parlamentar, 
Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores da Câmara, 
lotada no Gabinete do Vereador Flávio Maluf Caldas, 
de acordo com a Lei Municipal nº. 4169/09, devida-
mente modificada pela Lei 4467/13, em decorrência 
da exoneração de Elaine Maria Pereira, a partir de 03 
de abril - VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRE-
SIDENTE.

173 - EXONERANDO,  JULIANA PINTO LOPES DE 
PAIVA MELO  do cargo em comissão de Agente de 
Gabinete Parlamentar, Símbolo CLC-1, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotada no Gabinete da Vere-
adora Joanna Bias Fortes Carneiro, de acordo com a 
Lei Municipal nº. 4169/09, devidamente modificada 
pela Lei 4467/13, a partir de 03 de abril - VEREADOR 
ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

174 - NOMEANDO, JULIANA PINTO LOPES DE PAIVA 
MELO para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Parlamentar, Símbolo CLC-2, do Quadro de Servidores 
da Câmara, lotada no Gabinete da Vereadora Joan-
na Bias Fortes Carneiro, de acordo com a Lei Muni-
cipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 
4467/13, a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR 
JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

175 - NOMEANDO, FERNANDA SUTIC DA SILVA PAES 
para exercer o cargo em comissão de Secretário de 
Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-3, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Verea-
dor Edson Rezende Morais, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 
4467/13, a partir de 03 de abril - VEREADOR ODAIR 
JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

176 - EXONERANDO,  PALMA APARECIDA VIOL para 
exercer o cargo em comissão de Coordenador de 
Gabinete de Vereador, Símbolo CLC-4, do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotada no Gabinete do Verea-
dor José Newton de Faria, de acordo com a Lei Mu-
nicipal nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei 
4467/13, de acordo com o parecer da Comissão Espe-
cial criada pela Portaria nº. 144 do dia 21 de fevereiro 
de 2017, aprovado por unanimidade na sessão ordiná-
ria 016, ata 019 do dia 04.04.17, a partir de 05 de abril 
- VEREADOR ODAIR JOSÉ FERREIRA – PRESIDENTE.

ATA 014/2017 - 010ª Sessão Ordinária – 14.03.17 – 1º 
Período – 1º Ano da Legislatura - Presidente: Vereador 
Odair José Ferreira - Secretária: Vereador Nilton Cézar 
de Almeida - Vereadores Presentes: Conforme registro 
em livro próprio.Sr. Presidente: “Havendo número re-
gimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
de Barbacena, declaro aberta a presente sessão, às 
dezenove horas e vinte e nove minutos. Primeira parte 
do expediente, sessão ordinária número 10, ata nú-

médio, na Escola Municipal Professor Yaya Moreira, é 
uma parceria que tem ser feira entre a Prefeitura e o 
Estado. Indicação 287, senhor prefeito e a Secretaria 
Municipal de Saúde e Programas Sociais, providenciar 
a troca do muro que cerca a unidade básica de saúde 
do bairro Vilela, bem como a construção e um telhado, 
defronte à farmácia. O muro hoje oferece perigo a co-
munidade. Indicação 292 solicitando ao prefeito man-
dar uma mensagem para esta casa solicitando a no-
meação da Praça localizada entre as ruas João Ribeiro 
Navarro, senador Lúcio Bittencourt colocando o nome 
do nosso saudoso Fábio José Caldino, foi uma lideran-
ça daquele bairro, faleceu aos 96 anos. Indicação S/N 
solicitando ao senhor prefeito junto a Secretaria de 
Obras providenciar uma operação tapa buracos, cape-
amento e asfalto para a rua Carrancas, no bairro Nova 
Cidade, próximo da Lagoa. Indicação 328, solicitando 
ao prefeito para encaminhe a Secretaria de Obras as-
faltamento para a rua São Francisco no bairro Caiça-
ras. Sala das Sessões, 10/03/17, vereador José Jorge 
Emídio”.Secretário, Vereador Nilton Cézar de Almeida: 
“Apresentação de proposições, vereador Milton Ro-
man”.Vereador Milton Roman: “Boa Noite Senhor Pre-
sidente, senhores e senhoras vereadoras, público pre-
sente. Indicação 273/2017, recuperação da ponte Luiz 
Delbem ao senhor prefeito municipal. Indicação 
273/2017 ao senhor prefeito para que seja restabele-
cido o trânsito na Luiz Delbem em frente a casa do 
Doutor Francisco Muniz Neto. Indicação 275/2017, 
solicitando ao prefeito a colocação de duas guaritas na 
localidade das Margaridas. Indicação 278 /2017, ao 
prefeito, uma rede de iluminação na rua sem nome, ao 
lado da rua José Martins Drummond, na Colônia Rodri-
go Silva. Indicação 279/2017 solicitando linha de ôni-
bus na Colônia Rodrigo Silva. Indicação 280/2017, 
essa reivindicação vem até trazer de certa forma um 
auxílio para o caso do pedágio. Indicação 281/2017 
solicitação o prefeito para melhoramento das estradas 
do distrito da Colônia Rodrigo Silva, quem tem ido pra 
aquela região lá, na entrada da Lavrinha, da Gruta, tá 
ficando intransitável. Tem entrar com cascalhamento 
junto lá”. Indicação 282/2017 colocação de rede de 
água tratada, potável na localidade dos Sfredo, tam-
bém já está em andamento, já tem um projeto´, já foi 
indicado e nós estamos pedindo mais uma vez. Indica-
ção 283/2017 questão dos bueiros entupidos na rua 
Luiz Delben, em frente ao Francisco Muniz. Indicação 
276/2017, indicação para a colocação de iluminação 
pública, nas ruas 115 e rua Cândido Ferreira, no bairro 
Greenvilhe. Indicação 305/2017, colocação de rede de 
esgoto na Alameda Pedro Edmundo Roman, também 
ao prefeito, já tem solicitação no SAS e estamos reivin-
dicando mais uma a rede de esgoto. Indicação 
306/2017, colocação de rede de esgoto na rua Tomé 
de Souza, no distrito da Colônia Rodrigo Silva. Indica-
ção 307/2017, mudança de um poste no Pesque Pa-
gue do Antônio, na comunidade dos Magri”.Vereador 
Vânia Castro: “As indicações de número 014 solicita 
com urgência quanto a recuperação asfáltica da Ave-
nida Bias Fortes, em toda a sua extensão. Indicação 
028, recuperação asfáltica da rua Expedicionário José 
Leite Furado, Santa Efigênia. As demais indicações são 
todas de recuperação asfáltica. Lerei apenas o número 
da indicação e o nome da rua, para ser mais rápida. 
Indicação 027, rua Geraldo de Andrade de Resende, 
Santa Efigênia. Indicação 026 rua São Joaquim, bairro 
Santo Antônio. Indicação 025 rua Major Diniz, Santa 
Efigênia. Indicação 023 rua Júlio de Moura, São Pedro. 
Indicação 024, rua Pedro Stefano Trade, São Pedro. 
Indicação 022, rua Sena Madureira, Pontilhão. Indica-
ção 021 Rua São Geraldo, bairro São Geraldo. Indica-
ção 020 Hermilho Alvez, Centro. Indicação 019 rua 
Vitório Meneguim, Pontilhão. Indicação 018 Avenida 
Brasil, Novo Horizonte. Indicação 016 Comendador 
João Fernandes, Centro. Indicação 015, Praça Pedro 
Teixeira, Centro. Indicação 017, solicita a desobstru-
ção do bueiro para facilitar o escoamento da água da 
chuva, na Avenida Bias Fortes, em frente ao número 
257 Centro. Obrigada, Presidente”.Vereadora Joanna 
Bias Fortes: “Boa noite senhor Presidente, boa noite a 
todos. Requerimento 014/2017, solicita que encami-
nhe convite ao subsecretário de trânsito, Ailton Ramos 

mero 14. Solicito por gentileza o vereador Pastor 
Ewerton Horta do PMDB, que faça a leitura de um ver-
sículo bíblico, por gentileza” - PRIMEIRA PARTE – EX-
PEDIENTE – HORÁRIO: 19h28 - Vereador Pastor Ewer-
ton: “Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim 
na terra, como no céu. Palavra do Senhor Jesus.” 
(Matheus 6:10) - Sr. Presidente: “Senhor secretário”.
Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Não há atas Senhor 
Presidente”.I - Leitura e Discussão das Atas- Não houve 
- II – Leitura da Correspondência e Comunicações. Ve-
reador Nilton Cézar de Almeida: “Correspondência do 
dia 09/03/17. Convocação. Conselho Municipal de Saú-
de, reunião ordinária em 20/03/17, com início às 
18:30 em primeira chamada e às 19 horas em segun-
da chamada, no auditório do prédio do conselho, situ-
ado na Praça Conde Prados, S/N, Centro. Balancete de 
despesas da Câmara Municipal Barbacena de fevereiro 
de 2017. Requerimento número 01/2017, gabinete do 
vereador Nilton Cézar de Almeida, indicando seu nome 
para a liderança do PSB, Partido Socialista Brasileiro. 
Convite da união dos escoteiros do Brasil, em conjunto 
com a Polícia Militar de Minas Gerais, Escola Prepara-
tória de Cadetes do Ar e Associação Renovação Comu-
nitária do Bairro Santa Cecília, convidando para a pri-
meira formatura da unidade escoteira local de 
Barbacena. Dia 24 de março de 2017, às 19 horas, 
local Auditório do 9º Batalhão de Polícia Militar. Senhor 
Presidente estas são correspondências”.Sr. Presidente: 
“Apresentação de proposição. Queria lembrar aos se-
nhores e senhoras vereadoras, solicita que se faça 
cumprir a Resolução 353/2015 que dispõem sobre a 
criação da Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos 
dos Animais e dá outras providências. Artigo 2º a fren-
te parlamentar será constituída por livre adesão dos 
parlamentares que fazem parte da atual legislatura 
com o objetivo de apoiar e incentivar ações culturais 
em defesa dos animais. Parágrafo único. Os parlamen-
tares desta Casa poderão solicitar adesão a esta frente 
parlamentar no prazo de 30 dias a partir da promulga-
ção desta resolução. Findo este prazo os integrantes 
da frente parlamentar terão seus nomes divulgados no 
diário oficial eletrônico no município de Barbacena. 
Aqui no caso voluntariamente. Senhor secretário, pro-
posições”.Vereador Nilton Cézar de Almeida: “Discus-
são e votação, vereador José Jorge Emídio”.Vereador 
José Jorge Emídio: “Senhor Presidente, gostaria que 
Vossa Excelência o convidasse dois agentes penitenci-
ários para fazer parte dos trabalhos, o Ivane Luiz de 
Souza e o nosso amigos Carlos, Contador, ali da Hum-
berto Borato.”.Sr. Presidente: “Deferida a solicitação 
de Vossa Excelência. Eu convido o vereador Carlos Du, 
vereadora Vânia Castro e o vereador José Antônio Ma-
gri, Tanjão, para que possa conduzir os ilustres visitan-
tes agentes penitenciários na sessão desta noite”.Ve-
reador José Jorge Emídio: “Senhor Presidente, estou 
apresentando aqui um requerimento de número 021, 
requerendo a aprovações do conselho de medalha 
para a concessão da medalha Mérito Legislativo, grau 
bronze, de acordo com o Decreto Legislativo 469/98 
para o senhor Ivanir Naider Martins, pelos relevantes 
serviços prestados à frente do serviço público. Ele é 
agente penitenciário e está prestes a se aposentar. E 
também grau bronze ao senhor Luiz de Souza pelos 
relevantes serviços prestados à frente do serviço pú-
blico, ele também é agente penitenciário. Indicação 
022 solicitando que nomeie a rua Travessa, sem 
nome, localizada no bairro Nova Cidade, de o nome da 
senhora Elenice Ferreira Mariano. Indicação 288, soli-
citando o prefeito asfaltamento para a rua Irmã Cata-
rina de Miranda com Sargento Tomé de Souza e Valde-
mar Nogueira, entre os bairros São Pedro e Água 
Santa. Indicação 284 solicitando o senhor prefeito, 
providenciar uma ação tapa buraco para as ruas dos 
bairros Andaraí, Vilela, Boa Vista, Caiçaras e adjacên-
cias são tantas ruas que se for ler aqui, não vai dar 
tempo. Indicação 285 para a nova secretária de obras, 
solicitando 150 metros de calçamento para a rua Uru-
cuia ligando as ruas Coronel Zico de Carvalho com 
Paraná, no bairro Caiçaras. Indicação 286 para que o 
senhor prefeito possa verificar uma parceria junto a 
Secretaria Municipal de Educação e Desporto junto 
com a rede estadual que seja implementado o ensino 



Vidal Filho para que o compareça a esta casa para 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento do estacio-
namento rotativo. Requerimento 015/2017, requer ao 
Excelentíssimo prefeito municipal que peça ao Execu-
tivo, em caráter de urgência, que envie a esta Casa as 
seguintes informações relativas ao pedágio da Br040. 
O montante de ISS arrecadado pelo município cor-
rente do serviço de pedágio explorado pela empresa 
Via 040, desde o início da operação até o último mês 
encerrado. O montante do ISS arrecadado por mês 
durante os último quatro meses. A base de cálculo uti-
lizada para recolhimento do referido tributo a especifi-
cação do tipo de controle exercido pelo ente tributante 
para a validação com um dos valores recolhidos. Obri-
gada, boa noite”.Vereador Edson Resende: “Senhor 
presidente estou apresentando processo 507/2017 
que trata que o subsecretário de trânsito esclareça o 
seguinte sobre o rotativo: em quais vias públicas está 
implementado o sistema, em quais vias públicas com 
o sistema existe estacionamento para os ciclistas, se 
existe previsão de ampliação de vagas para os motoci-
clistas e se existe material informativo aos condutores 
de veículos durante o período de implementação do 
sistema. Nós fomos procurados por motociclistas que 
disseram faltar opções de locais para o estacionamen-
to de motocicletas em determinados locais da cidade. 
Segundo requerimento número 144/2017 estou pro-
tocolizando aqui na Câmara um pedido com a relação 

a Petrobrás, a multa e outras coisas mais. Em abril 
de 2013, aconteceu em Barbacena, na localidade dos 
Costas, o maior desastre ecológico do município e um 
dos maiores de Minas Gerais, o vazamento de óleo 
diesel no leito de Rio das Mortes. Diante do expos-
to, solicitamos do Excelentíssimo Prefeito Municipal 
as seguintes informações: 1º o número do processo, 
instância ou tribunal de tramitação. 2º andamento do 
processo. 3º caso a ação já tenha sido julgada e se foi 
procedente, qual o valor da indenização. 4º se o pa-
gamento da indenização já foi efetuado ou em partes. 
5º caso o pagamento já tenha sido efetuado, qual a 
destinação da verba. Muito obrigado”.Vereador Ewer-
ton Horta: “Senhor Presidente, vereadores, boa noite. 
Requerimento 022/2017, solicita relatórios de despesa 
das festividades e comissões para a comissão com-
petente de executoriedade de leis. Somente isso pre-
sidente”.Sr. Presidente: “Discussão e votação o ofício 
013/2017, Senhor Secretário leitura do ofício.Vereador 
Carlos Du: “Senhor Presidente, gostaria de solicitar 
que a Mesa da Câmara convidasse o indicado Tadeu 
José a comparecer aqui na Câmara e enviasse previa-
mente os eu currículo para análise.Secretário, Verea-
dor Nilton Cézar de Almeida: “Proj. Lei nº. 014/17 – 
Cria-se o Programa de Estímulo à Prática do Slackline, 
implantação de Slakports e demais equipamentos pú-
blicos destinados à prática deste esporte e dá outras 
providências – Aut. Ver. Thiago Campos Martins”. Proj. 

Resolução nº. 004/17 – Dispõe sobre a competência 
comum ao Poder Executivo e Poder Legislativo para 
iniciativa de Leis relativas a matéria tributária, dando 
nova redação ao inciso V, do art. 147, do Regimen-
to Interno da Câmara Municipal de Barbacena – Ver. 
Ewerton José Horta Júnior” - Sr. Presidente: “Senhor 
secretário, discussão e votação de projetos, primeiro 
regime de urgência urgentíssima”.Secretário, Verea-
dor Nilton Cézar de Almeida: “Projeto de Lei número 
071/2016, altera a composição do Conselho Municipal 
sobre Drogas – COMAD – Autoria do Executivo – Prazo 
vencido em 10/03/17”.Sr. Presidente: “Em discussão 
o Projeto de Lei número 071/2016. Segunda discus-
são e votação. Continua em discussão. Vou encerrar 
a discussão. Encerrada a discussão. Vistas concedidas 
ao vereador José Jorge Emídio do PDT”.Sr. Presidente: 
“Por ser projeto vencido, encerrada a sessão. Senho-
ras e senhores vereadores, agradeço a presença de 
todos. Tenham todos um boa noite e declaro encer-
rada a presente sessão”.Nada mais havendo a tratar 
o Sr. Presidente declarou encerrada a presente sessão 
e eu, Helen Caroline de Oliveira, Redatora de Atas em 
exercício, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e pelo Senhor 
Secretário.Presidente: Vereador Odair José Ferreira - 
Secretário: Vereador Nilton Cézar de Almeida.
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