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BarBacena, sexta-feira, 06 de novemBro de 2020

decretos mUnicipais

poder eXecutivo
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.749 

“Dispõe sobre a destinação de recursos provenientes 
de transferências determinadas pela Lei Complemen-
tar Federal nº 173, de 2020.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a legislação em vigor, em especial com o disposto na 
Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 
2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição 
do Município de Barbacena;
Considerando que a Lei Complementar Federal nº. 
173, de 27 de maio de 2020, especifi camente em seu 
art. 5º, inciso I, alínea “b”, determinou a transferência 
de recursos de apoio emergencial aos Estados, ao Dis-
trito Federal e aos Municípios para execução de ações 
de enfrentamento e combate à pandemia “COVID 19”;
Considerando que os recursos provenientes do sobre-
dito dispositivo legal são de aplicação exclusiva em 
ações de saúde e de assistência social, no âmbito dos 
programas de enfrentamento e combate à pandemia 
“COVID 19” e suas consequências;
Considerando que cabe aos Municípios, em conformi-
dade com as necessidades locais, a distribuição dos 
recursos para as áreas de sua destinação exclusiva;
Considerando que o Comitê Central de Enfretamento 
à Pandemia COVID-19, instituído pelo Decreto Mu-
nicipal nº 8.687, de 09 de julho de 2020, sugeriu a 
proporcionalidade de 70% e 30%, respectivamente, 
para a distribuição dos recursos às ações de saúde e 
às de assistência social, conforme ofício nº. 492/2020 
– SMS/GAB, da Secretaria Municipal de Saúde Pública 
– SESAP; 

DECRETA:
Art. 1º Os recursos provenientes de transferência da 
União, defi nidos no art. 5º, inciso I, alínea “b”, § 2º,  
da Lei Complementar Federal nº.173/2020, creditados 
ao Município de Barbacena, serão destinados exclusi-
vamente a ações de saúde e de assistência social, no 
âmbito dos programas de combate e enfrentamento 
à pandemia “COVID 19”, nas seguintes proporções:
I – 70% (setenta por cento) à Secretaria Municipal de 
Saúde – Fundo Municipal de Saúde;
II – 30% (trinta por cento) à Secretaria Municipal de 
Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência 
Social.
Art. 2º Os órgãos competentes das Secretarias/Fun-
dos destinatárias procederão â abertura de contas 
junto ao Banco do Brasil S/A, depositário dos recursos, 
para o recebimento e aplicação dos recursos de que 
trata o presente Decreto.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Fazenda procede-
rá, imediatamente, à transferência dos recursos aos 
Fundos a que se destinam, observadas as disposições 
deste Decreto.
Art. 4º Os recursos serão aplicados pelas Secretarias 
e Fundos destinatários, nas ações especiais de en-
frentamento e combate à pandemia “COVID 19”, em 
conformidade com a Lei Complementar nº 173/2020.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de novembro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.750

“Dispõe sobre a manutenção do Município de Barba-
cena na fase “onda Amarela” do Plano Minas Cons-
ciente.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a legislação em vigor, em especial com o disposto no 
Decreto nº 8.659, de 20 de maio de 2020; e na forma 
do art. 26, inciso I da Constituição do Município de 
Barbacena;
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 Barbacena-MG, 03 novembro de 2020. 

Assunto: Protocolo para retomada de Atividades Preconizadas na “Onda Verde”  
 

A Prefeitura de Barbacena juntamente com a Secretária Municipal de Saúde no intuito de 
promover a retomada econômica, consciente e segura de algumas atividades comtempladas na chamada 
“onda verde”, criou o protocolo como medidas emergenciais para o retorno das seguintes atividades: 
Entretenimento em bares e restaurantes (música ambiente, e música ao vivo); práticas esportivas em áreas 
abertas, cinema e modalidade de self service, a partir de adesão à onda verde de acordo com as 
orientações do Comitê Regional de enfrentamento ao Covid-19. 
 
ORIENTAÇÕES PARA ENTRETERIMENTO EM BARES E REUSTARANTES: 
 
 Será permitida música ambiente (baixa) nesses locais; 
 Será permitido o uso de aparelhos televisivos para a apresentação de jogos e Shows em som 

ambiente; 
 Para a apresentação de música ao vivo, será permitido, dependendo da capacidade do palco, o 

máximo de 04 (quatro) pessoas, ficando o cantor isento do uso de máscara durante a apresentação, 
porém o restante (instrumentistas ou segunda voz) será obrigatório o uso de máscaras; 

  Só estarão permitidas apresentações artísticas de músicos natos de Barbacena; evitando receber 
profissionais de outras cidades;  

 É expressamente proibida a manifestação de danças de qualquer gênero nesses locais; 
 É expressamente proibido o uso de jogos como sinuca, totó, botão dentre outros que exijam a 

manipulação excessiva de objetos; 
 A capacidade de pessoas nesses locais, não deverá, em hipótese alguma, ultrapassar 30% da 

capacidade de pessoas sentadas; 
 O proprietário que por ventura, fomentar aglomerações na parte externa do estabelecimento, será 

devidamente responsabilizado; 
 Deverá ser priorizado o distanciamento mínimo de 02 (dois) metros entre mesas;  
 É obrigatório o uso de copos e outros utensílios descartáveis nesses ambientes; 

 
ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DE ATIVIDADES EXPORTIVAS EM LOCAIS 
ABERTOS. 
 

 Os organizares de campeonatos, bem como jogos de ligas esportivas na categoria varzeana, se 
responsabilizarão por possíveis aglomerações ocorridas em função do evento esportivo; 

 Cada representante das equipes participantes de campeonatos deverá, com antecedência, orientar 
seus atletas quanto aos protocolos de enfrentamento ao Covide enviar ofício a SESAP comunicando 
horário, local e responsável pelo ato esportivo; 

 Disponibilizar álcool em gel; 
 Não será permitida a presença de público, bem como torcedores nesses locais;  
 Não será permitida a presença de carros de som nesses locais; 

 
      ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DA MODALIDADE SELF SERVICE 
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 Em bares e restaurantes será permitido o autosserviço desde que haja controle de higienização das 
mãos com água e sabão e/ou álcool em gel, uso de luvas descartáveis e uso obrigatório de 
mascaras ao ato servir e ainda, demarcação do solo respeitando a distância mínima de 1,5m entre 
os clientes à beira do balcão self-service. 

 
    ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DE CINEMA 
 

 Será permitido somente 30% da capacidade de ocupação do local; 
 Deverá ser criada triagem diária a fim de detectar possíveis casos, bem como implementar 

controle de temperatura de funcionários e clientes; 
 Deverá haver sinalização e/ou demarcação de solo em filas, respeitando o distanciamento de 02 

(dois) metros;  
 O uso de máscaras é obrigatório no local; 
 Deverá ser evitado o contato físico nas áreas de circulação do cinema; 
 A consumação será permitida somente dentro da sala quando estiver fechada; 
 Deverá ser criado controle de entrada e saída com aferição de temperatura e higienização das 

mãos com álcool em gel 70%; 
 Deverá ser criados mecanismos para incentivar a compra de ingressos pelo site, por meios virtuais 

e eletrônicos; 
 Deverá ser respeitada a distância segura entre espectadores ou grupos de espectadores que estejam 

juntos; 
 É recomendado o uso de cartões de débito ou crédito para a realização do pagamento; 
 Intensificar a limpeza e higienização de todas as superfícies, salas e espaços comuns; 
 Garantir com sinalização clara o distanciamento social entre funcionários e clientes em todas as 

áreas de maior fluxo; 
 Deverá afixar em todos ambientes cartazes orientativos referente ao enfretamento da COVID-19. 
 
EVENTOS:  

Os eventos deverão priorizar um terço do total de 500 pessoas seguindo todos os protocolos de 
enfrentamento ao COVD-19, e ainda com inspeção e acompanhamento prévio da VISA. 

 
DAS SANÇÕES: 

Cabe salientar que o descumprimento do protocolo poderá gerar a revogação do Decreto de 
autorização, bem como a configuração em infração sanitária nos termos da Lei 13.317/99 artigo 99 inciso 
XXXVI que dispõe sobre o descumprimento de lei, norma ou regulamento destinados a promover, 
proteger e recuperar a saúde, o que sujeita o infrator à pena de:  
a) advertência;  
b) pena educativa;  
c) apreensão do produto;  
d) inutilização do produto;  
e) suspensão da venda ou fabricação do produto;  
f) cancelamento do registro do produto;  
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;  
h) cancelamento do alvará sanitário; 
 i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;  
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j) imposição de contrapropaganda;  
l) proibição de propaganda;  
m) multa. 
 

Os seguimentos que são pleiteados nessas normas acima descritas e que optarem por seguir dentro 
dos padrões preconizados, deverá comparecer à SESAP rua: Baronesa Maria Rosa, nº 378, Boa Morte-
Barbacena-MG, no setor de Vigilância Sanitária com duas cópias do Termo de Ajustamento e Conduta 
devidamente preenchido e assinado para celebração de comprometimento entre as partes, com o 
representante legal. 
 
Atenciosamente, 

 
 
 
 

Gilberto Cardoso Ramos Júnior 
Chefe de Vigilância Sanitária 

 
 
 
 

Marcilene Dornelas Araújo 
Secretária de Saúde Pública de Barbacena 

SESAP  
 
 
 
 
 

Elaborado por Rosanea M.  
J. Turqueti 
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 Barbacena-MG, 03 de novembro de 2020. 

 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUNTA 

 

COMPROMITENTE: A Secretaria de Saúde, juntamente com o setor de Vigilância Sanitária neste ato 

representado pelos Exmos. Srª. Secretária de Saúde, Marcilene Dornelas Araújo e o Sr. Chefe de 

Vigilância Sanitária, Gilberto Cardoso Ramos Júnior. 

 

COMPROMISSÁRIO RESPONSÁVEL PELO ESTBELECIMENTO:  

NOME FANTASIA: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––RAZÃO SOCIAL: ––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––-––––CNPJ/CPF:–––––––––––––––––––––––––––––––––

ENDEREÇO: ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Nº–––––––– 

BAIRRO: ––––––––––––––––––––––––CIDADE:–––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

1-Ocompromissário reconhece ser condição necessária o cumprimento das solicitações sugeridas por este 

setor em razão da execução de protocolos de segurança que visem medidas de prevenção ao contágio e 

enfrentamento à epidemia de doença infecciosa causada pelo agente Coronavírus (“Covid-19”).  

 

2-O presente Termo visa à implementação de protocolos para a retomada segura de atividades 

comtempladas na “onda verde”, são elas: entretenimento em bares e restaurantes, prática esportivas em 

áreas abertas, cinema e o retorno da modalidade self service em restaurantes. 

 

3-Obrigação de fazer: O compromissário se compromete a realizar, todas as exigências descritas nos 

protocolos publicados no diário oficial do município. 

 

4-Obrigação de fazer: O compromissário se compromete em promover medidas de prevenção ao 

contágio e de enfrentamento a epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente 

Coronavírus Covid-19;  

 

5- Obrigação de fazer: a execução material de todas as obrigações assumidas será de responsabilidade de 

todos proprietários dos estabelecimentos. 

  

6-O presente Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta não inibe, limita ou veda quaisquer 

providências ou medidas de controle, fiscalização e sancionamento por parte dos órgãos competentes; 

 
 
 
 

Página 2 de 3 

 

Secretaria municipal de SaÚde pÚblica 
SeSap 

vigilância Sanitária 
 

 

7-A execução das obrigações assumidas são reconhecidas como obrigação de resultado e de exclusiva 

responsabilidade do compromissário, além do que o início da execução dar-se-á no momento da 

assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta; 

 

8- Obrigação de não fazer: o compromissário, não poderá em momento algum descumprir todas as 

medidas publicadas no Diário Oficial do Município; 

 

9- Toda atividade esportiva, a partir da onda verde, será controlada pela liga de desportos;  

 

10- Este Termo de Ajustamento de Conduta terá um período de 30 (trinta) dias de experiência. 

Constatado o não cumprimento das medidas acordadas, revogam-se as tratativas assinadas neste termo. 

 

DAS SANÇÕES 

11-O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas implicará a sujeição do Setor de Vigilância 

Sanitária às medidas judiciais cabíveis, incluindo a abertura de PAS (Processo Administrativo Sanitário), 

conforme preconiza a Lei 13.317/99, artigo 99 inciso: XXXVI.  

12-O Descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos ora assumidos implicará em infração 

sanitária. O infrator estará sujeito a pena de: 

a) advertência;  

b) pena educativa;  

c) apreensão do produto;  

d) inutilização do produto;  

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;  

f) cancelamento do registro do produto;  

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;  

h) cancelamento do alvará sanitário;  

i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;  

j) imposição de contrapropaganda; 

 l) proibição de propaganda;  

m) multa. 

 

Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário 
COVID-19 nº 100, de 04 de novembro de 2020;
Considerando a estratégia de subdivisão adotada pelo 
Governo do Estado em relação à retomada de ativi-
dades econômicas por macro/microrregiões de saúde, 
lançada em 02.09.2020;
Considerando as recomendações constantes do Ofício 
Circular SES/CMACRO-COVID19-C.Sul nº 124/2020, 
exarado pela Gerência Regional de Saúde de São João 
Del Rei e pela Superintendência Regional de Saúde de 
Barbacena, de manutenção da “onda amarela” ou de 
avanço para a “onda verde”, com restrição a “grandes 
eventos” e exigência de celebração de termos de com-
promisso de conduta por parte dos responsáveis legais 
pelas atividades acrescentadas junto ao Poder Público 
Municipal para que as mesmas possam ser efetivadas; 
DECRETA:
Art. 1º Fica mantida a classifi cação de fase do Muni-
cípio de Barbacena no âmbito do Plano Minas Cons-
ciente, na “onda Amarela - serviços não-essenciais 
(média restrição de atividade socioeconômica)”, de 
retomada das atividades econômicas, nos termos 
dos Decretos Municipais nºs. 8.700, de 21.08.2020, 
8.718, de 04.09.2020, e 8.729, de 02.10.2020, 8.733, 
de 13.10.2020, 8.735, de 19/10/2020, e 8.743, de 
30/10/2020.
Art. 2º Na hipótese de progressão para a “onda ver-
de”, deverão ser observados os protocolos e as restri-
ções estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde 
Pública – SESAP, na forma do Anexo I deste Decreto.
Art. 3º Integra este Decreto, na forma de seu Anexo 
II, o modelo do termo de ajustamento de conduta a 
ser celebrado pelos responsáveis legais pelas ativida-
des e estabelecimentos enumerados no protocolo do 
Plano Minas Consciente concernente à “onda verde”, 
quando se der o avanço para esta fase.  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de novembro de 2020; 
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Anexo I
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 Em bares e restaurantes será permitido o autosserviço desde que haja controle de higienização das 
mãos com água e sabão e/ou álcool em gel, uso de luvas descartáveis e uso obrigatório de 
mascaras ao ato servir e ainda, demarcação do solo respeitando a distância mínima de 1,5m entre 
os clientes à beira do balcão self-service. 

 
    ORIENTAÇÕES PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES DE CINEMA 
 

 Será permitido somente 30% da capacidade de ocupação do local; 
 Deverá ser criada triagem diária a fim de detectar possíveis casos, bem como implementar 

controle de temperatura de funcionários e clientes; 
 Deverá haver sinalização e/ou demarcação de solo em filas, respeitando o distanciamento de 02 

(dois) metros;  
 O uso de máscaras é obrigatório no local; 
 Deverá ser evitado o contato físico nas áreas de circulação do cinema; 
 A consumação será permitida somente dentro da sala quando estiver fechada; 
 Deverá ser criado controle de entrada e saída com aferição de temperatura e higienização das 

mãos com álcool em gel 70%; 
 Deverá ser criados mecanismos para incentivar a compra de ingressos pelo site, por meios virtuais 

e eletrônicos; 
 Deverá ser respeitada a distância segura entre espectadores ou grupos de espectadores que estejam 

juntos; 
 É recomendado o uso de cartões de débito ou crédito para a realização do pagamento; 
 Intensificar a limpeza e higienização de todas as superfícies, salas e espaços comuns; 
 Garantir com sinalização clara o distanciamento social entre funcionários e clientes em todas as 

áreas de maior fluxo; 
 Deverá afixar em todos ambientes cartazes orientativos referente ao enfretamento da COVID-19. 
 
EVENTOS:  

Os eventos deverão priorizar um terço do total de 500 pessoas seguindo todos os protocolos de 
enfrentamento ao COVD-19, e ainda com inspeção e acompanhamento prévio da VISA. 

 
DAS SANÇÕES: 

Cabe salientar que o descumprimento do protocolo poderá gerar a revogação do Decreto de 
autorização, bem como a configuração em infração sanitária nos termos da Lei 13.317/99 artigo 99 inciso 
XXXVI que dispõe sobre o descumprimento de lei, norma ou regulamento destinados a promover, 
proteger e recuperar a saúde, o que sujeita o infrator à pena de:  
a) advertência;  
b) pena educativa;  
c) apreensão do produto;  
d) inutilização do produto;  
e) suspensão da venda ou fabricação do produto;  
f) cancelamento do registro do produto;  
g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;  
h) cancelamento do alvará sanitário; 
 i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;  



2

BarBacena, sexta-feira, 06 de novemBro de 2020

extrato de portarias
assinadas pelo exmo sr

prefeito mUnicipal
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor e na forma do art. 26, inciso II, da 
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:

PORTARIA Nº 21.931 - CONCEDER aposentadoria 
por idade, com proventos proporcionais, nos termos 
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003, ao servidor Antônio Carlos Morei-
ra, Matrícula nº 7099/01, CPF nº 283.174.596-91, no 
Cargo de Professor, nível P-5, conforme Parecer nº 
411/2020, exarado pela Consultoria Geral do Municí-
pio, com efeito retroativo a 02.08.2020. Barbacena, 
19 de outubro de 2020. (Republicado por incorreção).

PORTARIA Nº 21.932 - CONCEDER aposentadoria 
por idade, com proventos proporcionais, nos termos 
do art. 40, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu-
cional nº 41/2003, à servidora Maria Solange Lucindo 
Magno, Matrícula nº 11473/01, CPF nº 546.389.336-
53, no Cargo de Técnico em Educação, nível T-3-A, 
conforme Parecer nº 412/2020, exarado pela Con-
sultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 
12.08.2020. Barbacena, 19 de outubro de 2020. (Re-
publicado por incorreção).

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

ata
Secretário: Silver Wagner de Souza

Secretaria municipal de 
planeJamento e geStÃo - 

Seplan

ATA DE ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA CIPA
No período de 08 de setembro de 2020 até o dia 30 de 
outubro de 2020 ocorreram as eleições para escolha 
dos membros da CIPA - representante dos servidores, 
na modalidade ‘voto eletrônico’, prevista no Artigo 7o 
do Decreto Municipal 8591 de 29 de janeiro de 2020. 
Tendo sido encerradas as eleições, reuniram-se nas 
dependências do Serviço de Perícia Médica e Saúde 
do Trabalhador, na presente data, a Comissão Eleitoral 
e o Técnico de Segurança do Trabalho para apurar o 
resultado das eleições. Após receber o relatório ofi -
cial das eleições, emitido pelo Serviço de Tecnologia 
da Informação, a presidente da Comissão Eleitoral 
apresentou aos membros o resultado: o número de 
eleitores votantes foi 1329. Conforme Artigo 9º. do 
Decreto Municipal 8591, assumirão a condição de 
membros titulares os candidatos mais votados, obser-
vada a ordem de colocação; o mesmo se aplica aos 
membros suplentes. Portanto, os candidatos eleitos 

edital
EDITAL DE DIVULGAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 
DA COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES DO TRABALHO - CIPA
Divulga-se na presente data a composição da CIPA 
GESTÃO 2020-2022 da Prefeitura Municipal de Barba-
cena.
• Representantes dos servidores 

Hendryws Rosberg Pedroza Ci-
mino    

319  votos Titular

Claudiney Martins 219 votos Titular

Lena Márcia Pacheco 147 votos Titular

Alyne de Souza Silva 125 votos Titular

Alysson Vinícius Pereira de An-
drade

123 votos Suplente

Hilton José da Silva 105 votos Suplente

Isabela Aparecida de Assis Car-
valho

99 votos Suplente

• Representantes da Administração

Willian de Oliveira Faria SEPLAN Titular

Leandro Rettore Ferreira Garcia SEMOP Titular 

Julia Nunes Liguori SEDEC Titular

Michele Barbosa Gonçalves de 
Oliveira

SESAP Titular

Ariane de Souza Silva SEMAS Suplente

Juliana Augusta Stefani de Moura 
e Silva

SEDEC Suplente

Peterson Gonçalves de Lima SEPLAN Suplente

As datas da Posse e do treinamento dos membros da 
CIPA serão divulgadas em breve.

Barbacena 06 de novembro de 2020.
Comissão eleitoral

extrato de contrato
Extrato de Contrato de Prestação de Serviçosnº 
093/2020. Contratante: Município de Barbacena - 
CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAPS, e do Fundo Municipal 
de Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 
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7-A execução das obrigações assumidas são reconhecidas como obrigação de resultado e de exclusiva 

responsabilidade do compromissário, além do que o início da execução dar-se-á no momento da 

assinatura deste Termo de Ajustamento de Conduta; 

 

8- Obrigação de não fazer: o compromissário, não poderá em momento algum descumprir todas as 

medidas publicadas no Diário Oficial do Município; 

 

9- Toda atividade esportiva, a partir da onda verde, será controlada pela liga de desportos;  

 

10- Este Termo de Ajustamento de Conduta terá um período de 30 (trinta) dias de experiência. 

Constatado o não cumprimento das medidas acordadas, revogam-se as tratativas assinadas neste termo. 

 

DAS SANÇÕES 

11-O descumprimento de qualquer das obrigações assumidas implicará a sujeição do Setor de Vigilância 

Sanitária às medidas judiciais cabíveis, incluindo a abertura de PAS (Processo Administrativo Sanitário), 

conforme preconiza a Lei 13.317/99, artigo 99 inciso: XXXVI.  

12-O Descumprimento ou violação de qualquer dos compromissos ora assumidos implicará em infração 

sanitária. O infrator estará sujeito a pena de: 

a) advertência;  

b) pena educativa;  

c) apreensão do produto;  

d) inutilização do produto;  

e) suspensão da venda ou fabricação do produto;  

f) cancelamento do registro do produto;  

g) interdição total ou parcial do estabelecimento, da atividade e do produto;  

h) cancelamento do alvará sanitário;  

i) cassação da autorização de funcionamento ou da autorização especial;  

j) imposição de contrapropaganda; 

 l) proibição de propaganda;  

m) multa. 
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Secretaria municipal de SaÚde pÚblica 
SeSap 

vigilância Sanitária 
 

13-A Secretaria de Saúde, bem como o setor de Vigilância Sanitária, poderá, diante de novas informações 

ou se as circunstâncias assim o exigirem retificar ou complementar o presente compromisso, 

determinando outras providências que se fizerem necessárias. 

  

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

14-A revogação, total ou parcial, de quaisquer das normas legais referidas neste Termo de Ajustamento 

de Conduta, sem prejuízo de outras, não alterará as obrigações ora assumidas; 

 

15-O Setor de Vigilância Sanitária poderá fiscalizar a execução do presente acordo sempre que entender 

necessário, tomando as providências legais cabíveis, inclusive determinando vistorias no local e 

requisitando providências pertinentes aos objetos das obrigações ora assumidas que deverão ser atendidas 

pelo compromissário; 

 

16-Este Termo de Ajustamento de Conduta vai impresso em 02 (duas) vias de igual teor, assinadas pelos 

responsáveis e pelo compromissário. Uma das vias será recebida pelo compromissário neste ato, outra 

permanecerá em pasta arquivada no setor de Vigilância Sanitária; 

 

17-Este compromisso de ajustamento produz efeitos a partir da sua assinatura.  

 

 

Responsável Legal pelo Estabelecimento 

 

 

Gilberto Cardoso Ramos Júnior 

Chefe de Vigilância Sanitária 

  

 

Marcilene Dornelas Araújo 

Gestora do SUS/Barbacena-MG 

SESAP 

 

Barbacena ––––––/––––––/–––––– 
 

Elaborado por Rosanea M.  

J. Turqueti 

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.751

“Autoriza construção de prédio que especifi ca na área 
Central, na forma do artigo 101, I, “b” da Lei Municipal 
nº. 3.247, de 1995.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei 
Municipal nº 3.247/1995, e na forma do art. 26, inciso 
I da Constituição do Município de Barbacena;
Considerando o empreendimento imobiliário cons-
tante do processo administrativo nº. 0668.002. 
00011169/2020, em nome de Incorporação Edifício 
My House Barbacena – SPE Ltda;
Considerando a Lei Municipal nº. 3.247, de 1995, que 
dispõe sobre o Código de Obras e Edifi cações do Mu-
nicípio de Barbacena, notadamente a alínea “b”, do 
inciso I do artigo 101;
Considerando a manifestação de fl s. 39, da Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, bem como o Ofício nº 
147/2020 do Conselho Municipal do Patrimônio Histó-
rico e Artístico – COMPHA, exarado às fl s. 40 do pro-
cesso nº 0668.002.00011169/2020.
DECRETA:
Art. 1º Fica autorizada a construção na área Cen-
tral, do prédio objeto do processo administrativo nº. 
0668.002.00011169/2020, em nome de Incorporação 
Edifício My House Barbacena – SPE Ltda, com até 18 
(dezoito) pavimentos, totalizando 11.118,57m² (onze 
mil cento e dezoito metros e cinquenta e sete decíme-
tros quadrados), situado na Rua José Antônio Franco, 
s/nº. Centro.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de novembro de 
2020; 178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.  

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.752

“Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de validade 
dos Processos Seletivos Simplifi cados referentes aos 
Editais nºs. 006, 007 e 008/2018”.
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
a legislação em vigor, em especial com o disposto na 
Lei Municipal nº 4.822, de 25 de julho de 2017; e na 
forma do art. 26, inciso I da Constituição do Município 
de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1º Ficam prorrogados, até 07 de novembro de 
2022, os prazos de validade dos Processos Seleti-
vos Simplifi cados referentes aos Editais nºs. 006 e 
007/2018.
Art. 2º Fica prorrogado, até 09 de novembro de 2022, 
o prazo de validade do Processo Seletivo Simplifi cado 
referente ao Edital nº. 008/2018.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 06 de novembro de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.

Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

titulares foram: 

1 - Hendryws Rosberg Pedroza Cimino    319  votos

2 - Claudiney Martins 219 votos

3 - Lena Márcia Pacheco 147 votos

4 – Alyne de Souza Silva 125 votos

Os Candidatos eleitos, suplentes foram:

5 - Alysson Vinícius Pereira de Andrade 123 votos

6 - Hilton José da Silva 105 votos

7 - Isabela Aparecida de Assis Carvalho 99 votos

Os candidatos votados, não eleitos foram:

Grassyelle Fonseca de Castro 98 votos

Mahyale Mendonça Feliciano de Souza 94 votos

E para constar, foi lavrada a presente ATA, que após 
lida e aprovada será por todos presentes assinada. 
Barbacena, 03 de novembro 2020.

Nome Função 

Aluísio Vieira Filho Técnico de Segurança do 
Trabalho

Isabel Cristina Pacheco 
Puiati

Presidente da Comissão 
Eleitoral 

Marcelo Torqueti Rodrigues                 Representante Sindicato                  

Márcio Luciano V. de Souza Representante SEPLAN
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extrato de homologações
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PROCESSO Nº 
084/2020 - CONVITE Nº 001/2020 – Objeto: contra-
tação de leiloeiro oficial, pessoa física, para coordenar 
as atividades referentes ao processo de alienação de 
bens imóveis e bens móveis inservíveis do Município 
de Barbacena. Licitante vencedor: FÁBIO GUIMARÃES 
DE CARVALHO – INSCR. 446, CPF nº 162.359.596-73, 
o lote único, pelo percentual de remuneração de 5% 
(cinco por cento). Homologado em 03 de novembro 
de 2020. Luis Álvaro Abrantes Campos - Prefeito Mu-
nicipal

SAS – PROCESSO Nº 036/2020 - PE Nº 025/2020 
– Objeto: registro de preços para futura e eventual 
aquisição de mobiliário para atender às necessida-
des dos setores que compõem as diretorias do SAS. 
Fornecedores: LUCAS ANTÔNIO FRANKLIN REIS CPF 
053.754.776-29, CNPJ nº 35.425.512/0001-84, lote 1 
– R$961,00; lote 2 – R$603,00; lote 3 – R$943,00; 
lote 4 – R$562,00; lote 5 – R$1.170,00; lote 7 – 
R$274,00; lote 8 – R$499,00; lote 9 – R$279,00; 
lote 11 – R$1.500,00; lote 13 – R$899,00; lote 14 – 
R$290,00; lote 15 – R$237,00; lote 16 – R$699,00; 
lote 17 – R$699,00; lote 18 – R$699,00; lote 20 – 
R$606,00. AMETTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MÓVEIS LTDA., CNPJ nº 37.059.533/0001-59, lote 10 
– R$195,00; lote 12 – R$130,00. Homologado em 05 
de novembro de 2020. Bruno Moreira Mota – Diretor 
Geral - SAS.

extrato de rerratificação
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RERRATIFICAÇÃO 
DE HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO 135/2019 - PE 
008/2020 - Objeto: O Prefeito do Município de Bar-
bacena, RERRATIFICA a homologação, do Pregão 
em epígrafe, cujo objeto aquisição de materiais de 
consumo para sinalização viária para atender à SE-
TRAM, homologado em 22/07/2020 com publicação 
em 27/07/2020, após anulação da homologação ao 
primeiro vencedor no lote 10, mantidos os demais ter-
mos da primeira homologação. Foi adjudicado o lote 
da seguinte forma: JOSINALDO EPIFÂNIO DA SILVA 
– EPP – CNPJ 12.261.184/0001-22 – LOTE 10 – valor 
unitário R$167,50 – valor total R$8.375,00. Barbace-
na, 03 de novembro de 2020. Luís Álvaro Abrantes 
Campos. Prefeito Municipal.

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

Diretor: Bruno Moreira Mota

Serviço de Água e
Saneamento - SaS

extrato de portaria
O DIRETOR GERAL DO SAS, no uso das atribuições de 
seu cargo, em conformidade com as Leis em vigor, em 
especial com o disposto na Lei Municipal nº 5.019, de 
18 de dezembro de 2019, RESOLVE:

PORTARIA Nº. 214/2020 - DESIGNAR a servidora Ce-
leide da Conceição Damásio, matrícula 815, para exer-
cer a função gratificada de Auxiliar de Manutenção 
II na Diretoria de Água e Saneamento do Serviço de 
Água e Saneamento - SAS, a partir desta data. Barba-
cena, 05 de novembro de 2020. Bruno Moreira Mota 
- DIRETOR GERAL DO SAS.

extrato de contrato
Contrato Administrativo de Direito Público nº 
043/2020. Contratante: SAS – Serviço de Água e Sa-
neamento. Contratado: NATALIA VALERIA DE ABREU 
GUIMARÃES. Fundamento Legal: Lei Municipal nº 
4822/17 e nos termos do artigo 37, IX da Constituição 
Federal. Objeto: A prestação de serviços, por prazo 
determinado. Função:AUXILIAR DE ESCRITÓRIO, 
Nível A-15. Vigência: O prazo do presente contrato 
inicia-se em 03/11/2020e finaliza-se em 03/11/2022, 
podendo ser prorrogado por um único período de até 
2 (dois) anos. Início da vigência: 03 de novembro de 
2020.

extrato de rescisão
Rescisão do contrato de Direito Público nº 006/2019. 
Primeiro Rescindente: SAS - Serviço de Água e Sa-
neamento. Segundo Rescindente: RENATA PUIATI 
BERGAMASCHI. Objeto: Rescisão unilateral a pedido 
da contratada,a partir de 06/11/2020. Data da Assina-
tura: 06 de novembro de 2020.

Publique-se na forma da lei
Dimas da Silva Teixeira

Secretário Municipal de Governo em Exercício

14.675.553/0001-59. Contratada:ASSOCIAÇÃO DOS 
DIABÉTICOS DE BARBACENA - ASSODIBAR, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 26.113.076/0001-17. Processo 
Licitatório nº 071/2019 - Inexigibilidade Licitatória 
nº 003/2020. Objeto: Realização de procedimentos 
ambulatoriais voltados aos usuários do SUS da Rede 
Complementar, com fulcro nas Legislações do SUS, de 
forma especial as Leis 8080/90, 8142/90, Lei com-
plementar 141/2012, Decreto 7508/2011, Portaria 
2035/2013, e demais Portarias exaradas pelo Minis-
tério da Saúde/MS, bem como as Resoluções da SES-
MG e ainda, as do Conselho Municipal de Saúde de 
Barbacena/CMSB, descritas e especificadas na Tabela 
Unificada do SUS (Tabela de procedimentos, medi-
camentos, órteses e próteses e materiais especiais).
Valor total: R$ 18.697,20 (dezoito mil, seiscentos e 
noventa e sete reais e vinte centavos). Data de as-
sinatura: 22/10/2020. Vigência: 12 (doze) meses. 
Nome das partes que assinam: Luís Álvaro Abrantes 
Campos (Prefeito Municipal), Marcilene Dornelas de 
Araújo (Secretária Municipal de Saúde - SESAP),e Li-
liana Chevtchouk (Contratada).Gerência e Fiscalização 
Contratual: Phelipe José Andretto Pereira - Chefia de 
Planejamento - SESAP.

poder legiSlativo

câmara municipal de 
barbacena

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

lei
O Presidente da Câmara Municipal de Barbacena, no 
uso das atribuições de seu cargo e nos termos do § 
2º do Art. 175 do Regimento Interno e § 5º do Art. 68 
da Constituição Municipal, PROMULGA a seguinte Lei,

LEI Nº. 5.048

“Autoriza a avaliação de estudo junto ao Plano Minas 
Consciente da inclusão de atividades de educação físi-
ca na “onda amarela” e dá outras providências” 
Art. 1º.  Fica o Executivo Municipal, através da equipe 
técnica/científica da Secretaria de Saúde, respeitado 
a progressão de fase para a “onda amarela”, esten-
dido à macrorregião sul de saúde no âmbito do Plano 
Minas Consciente, autorizado à avaliação de estudo 
junto com o Comitê Extraordinário COVID 19 nº 66, de 
08 de julho de 2020 do Estado de Minas Gerais, com 
a inclusão na “onda amarela” das atividades de edu-
cação física nas academias, estúdios e outras moda-
lidades do gênero, no Município de Barbacena, como 
atividade essencial da qualidade de vida da população.
Parágrafo único. Entende como “onda amarela” as 
empresas inseridas na onda de médio risco e que con-
tribuem diretamente para a retomada da economia 
local, com geração de empregos.
Art. 2º. Cabe à equipe técnica e científica da Secreta-
ria de Saúde levar aos representantes do Comitê Ex-
traordinário do Plano Minas Consciente do auto índice 
percentual de curados da pandemia pela excelência 
dos serviços profissionais da área de saúde e de todo 

o aparato montado pelo Município pelo sucesso dos 
resultados.
Art. 3º. Para a interação entre os seguimentos de que 
trata o art. 2º desta lei, e a sugestão de inclusão da 
atividade de educação física, em suas diversas moda-
lidades, na onda amarela no Plano Minas Consciente, 
fica proposto um protocolo de segurança com o cum-
primento das seguintes medidas:
I- distância mínima de dois metros dos clientes no 
exercício das atividades físicas no interior do estabe-
lecimento;
II- adotar medidas para evitar aglomerações na área 
interna;
III- disponibilizar álcool gel ou similar na entrada e 
higienização em toda a aparelhagem;
IV -medir a temperatura com termômetro infraverme-
lho e impedir a entrada de pessoas em quadro febril;
V- impedir entrada de pessoas com grupo de risco da 
covid-19;
VI- obrigatoriedade do uso de máscara e que não haja 
contato físico entre eles;
VII- manter o ambiente arejado com janelas e portas 
abertas.
Parágrafo único. O não cumprimento do exposto nos 
incisos deste artigo enseja na imediata aplicação de 
todas as medidas restritivas e punitivas postas à dis-
posição da Administração Pública.
Art. 4º. Ficam as autoridades competentes do Muni-
cípio, com a fiscalização da Câmara Municipal, com o 
apoio de outros parceiros e seguimentos interessados, 
autorizados a manter a ordem, disciplina e o cumpri-
mento desta Lei.
Art. 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação.
  Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, Barbacena/
MG, aos 03 de novembro de 2020, 178º. ano da Revolução Liberal, 

90º. da Revolução de 30.
Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Presidente

(Projeto de Lei nº. 031/2020 - autoria Mesa Diretora da Câmara)

extrato de portarias
PORTARIA Nº. 149/2020  

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, DIONÍZIO FERREI-
RA MARQUES do cargo  em comissão de Assessor de 
Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1 do Quadro de 
Servidores da Câmara, lotado no Gabinete do Verea-
dor José Jorge Emídio, de acordo com a Lei Municipal 
nº. 4169/09, devidamente modificada pela Lei nº. 
4939/19. Gabinete do Presidente, Palácio da Revolu-
ção Liberal, Barbacena/MG, ao terceiro dia do mês de 
novembro de 2020. Vereador Amarílio Augusto de An-
drade - Presidente. Tornou-se pública por afixação no 
saguão da Câmara em 03.11.2020. Maria Aparecida 
Elias de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 150/2020  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
EXONERAR, a partir desta data, ANTÔNIO RODRI-
GUES DA SILVA do 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. 
Gabinete do Presidente, Palácio da Revolução Liberal, 
Barbacena/MG, ao terceiro dia do mês de novembro 
de 2020. Vereador Amarílio Augusto de Andrade - Pre-
sidente. Tornou-se pública por afixação no saguão da 
Câmara em 03.11.2020. Maria Aparecida Elias de Pau-
la - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 151/2020  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, DIONÍZIO FERREIRA 



MARQUES para exercer o cargo  em comissão de As-
sessor 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. 
4169/19, em decorrência da exoneração de Antônio 
Rodrigues da Silva. Gabinete do Presidente, Palácio 
da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao terceiro dia 
do mês de novembro de 2020. Vereador Amarílio Au-
gusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública por 
afixação no saguão da Câmara em 03.11.2020. Maria 

Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

PORTARIA Nº. 152/2020  
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARBA-
CENA, no uso de suas atribuições legais e dos poderes 
que lhe confere o art. 45, XVII, da Lei Orgânica Muni-
cipal, RESOLVE:
NOMEAR, a partir desta data, ANTÔNIO RODRIGUES 
DA SILVA para exercer o cargo  em comissão de As-
sessor de Relações Comunitárias, Símbolo CLC-1 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 nº. 4939/19, em decorrência da exoneração de 
Dionízio Ferreira Marques. Gabinete do Presidente, Pa-
lácio da Revolução Liberal, Barbacena/MG, ao terceiro 
dia do mês de novembro de 2020. Vereador Amarílio 
Augusto de Andrade - Presidente. Tornou-se pública 
por afixação no saguão da Câmara em 03.11.2020. 
Maria Aparecida Elias de Paula - Diretor Geral.

BarBacena, sexta-feira, 06 de novemBro de 2020
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