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PODER EXECUTIVO
Prefeito: Luís Álvaro Abrantes Campos

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Secretária: Marcela Campos Zaidan Fernandes

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV

Secretário: Aderbal Neves Calmeto

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO EXMO 
SR PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO

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 Delegada 
Municipal nº 32, de 21 de fevereiro de 2013; RESOLVE:

PORTARIA Nº 20.332 - NOMEAR José Cláudio Coelho, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Chefe do Serviço de Transportes da Educação – GTRAN 
Educação, da Coordenadoria de Transportes – COTRAN, na Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão - SEPLAN, a partir desta data. Barbacena, 18 de março 
de 2019.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

Extrato do Termo de Distrato ao Convênio 014/2018 - Partes: Município de Bar-
bacena – CNPJ 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saúde e 
Programas Sociais - SESAPS e o Instituto Onda Gomes, CNPJ 02.930.537/0001-86. 
Objeto: Rescisão amigável ao Convênio n.º 014/2018, o qual objetivava a aplicação 
de recursos financeiros oriundo de Emenda Parlamentar –Ministério do Desenvol-
vimento Social, firmado entre as partes aos 09 de Novembro de 2018, nos termos 
fundamentados na Cláusula Nona – Da Rescisão, do instrumento originário. As 
partes resolvem, nesta data, em comum acordo, nas razões de suas faculdades, em 
dissolver quaisquer diretos e obrigações oriundas do convênio supra citado, firmado 
entre as mesmas, de forma a não restar quaisquer resquícios de ônus financeiro ou 
obrigacional contidos nos mesmos. Data de assinatura: 15 de Fevereiro de 2019. 
Assinam: Pelo Município de Barbacena, Luís Álvaro Abrantes Campos, Prefeito Mu-
nicipal, e José Orleans da Costa, Secretário Municipal de Saúde e Programas Sociais 
e pelo Instituto Onda Gomes, Maria das Graças Fernandes.

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PRC Nº 122/2018 – PP Nº 043/2018. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de materiais e 
equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Planejamento 
e Gestão – SEPLAN. VENCEDORA: ULTRA BONI COMERCIO EIRELI ME, portadora 
do CNPJ 13.249.746/0001-85, vencedora do certame, da seguinte forma: itens 04 
– R$6,20; 05 - R$11,10; 06 - R$37,50; 09 - R$13,00; 11 - R$13,70; 12 - R$16,50; 
13 - R$13,20; 14 - R$32,20; 15 - R$13,30; 16 - R$6,50; 17 - R$2,60; 18 - R$0,90; 
19 - R$1,25; 20 - R$1,10; 21 - R$2,70; 22 - R$6,10; 23 - R$7,70; 24 - R$2,70; 
25 - R$8,60; 26 - R$2,25; 27 - R$3,15; 29 - R$2,70; 30 - R$2,95; 32 - R$5,05; 
33 - R$5,05; 35 - R$4,35; 36 - R$4,05; 38 - R$53,00; 39 - R$41,50; 40 - R$46,50; 
41 - R$9,90; 45 - R$35,00; 46 - R$16,50; 47 - R$43,90; 48 - R$8,90; 58 - R$40,30; 
60 - R$114,50; 61 - R$126,80; 63 - R$29,90; 66 - R$0,90; 67 - R$0,90; 68 - R$1,15; 
69 - R$3,25; 71 - R$93,45; 75 - R$1,15; 80 - R$176,70; 81 - R$6,70; 82 - R$11,75; 
86 - R$28,90; 87 - R$3,50; 88 - R$48,60; 97 – R$7,90; 99 - R$7,60; 105 - R$213,84; 
114 - R$10,60; 119 - R$0,18; 123 - R$1.200,00; 124 - R$64,00; 125 - R$32,90; 
126 - R$0,26; 129 - R$24,40; 135 - R$4,95; 137 - R$12,85; 138 - R$19,60; 140 
- R$23,00; 141 - R$190,40; 142 - R$3,95; 147 - R$6,70 e 151 - R$19,00. Homolo-
gado em 11/03/2019. Luis Álvaro Abrantes Campos – Prefeito Municipal.

PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 006/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as 
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional interesse público, destinado 
ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços no município de 
Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 de julho de 2017, regi-
dos pelas normas estabelecidas no Edital 006/2018 e demais legislações vigentes, 
determina:

1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO 
II para que, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do presente ato 
apresentem na Subsecretaria de Recursos Humanos, situada na Rua Monsenhor 
Silvestre de Castro, nº 275, Bairro dos Funcionários, os seguintes itens:
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1, 
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presen-
te Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procu-
rador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 8:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o 
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanha-
rem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br). 

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 20 de março de 2019;
176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.

Luis Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

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

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: MONITOR (30h)

Inscrição Nome CPF Nota Ordem

84790 Lucy Mary Alves De Almeida ***.***.*26-30 12,5 33

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 003/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARBACENA E O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO 
E GESTÃO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as 
etapas previstas no Processo Seletivo de excepcional interesse público, destinado 
ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços no município de 
Barbacena, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25 de julho de 2017, regi-
dos pelas normas estabelecidas no Edital 003/2017 e demais legislações vigentes, 
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determina:
1. Ficam convocados os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO 
II para que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do presente ato 
apresentem na Subsecretaria de Recursos Humanos, situada na Rua Monsenhor 
Silvestre de Castro, nº 275, Bairro dos Funcionários, o seguinte item:
a) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1, 
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presen-
te Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procu-
rador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 9:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o 
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanha-
rem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura 
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br). 

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 20 de março de 2019;

176º ano da Revolução Liberal, 88º da Revolução de 30.

Luis Álvaro Abrantes Campos

Prefeito Municipal

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO

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

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Inscrição Nome Nascimento Nota Ordem

12805 Thamires Gabriela Barroso 05/03/1997 6,5 62

10965 Pedro Henrique Nascimento Ribeiro 05/01/1998 6,5 63

12521 Pablo Rafael de Castro Batista 17/07/1998 6,5 64

13810 Victor Magno Lauriano Silva 22/07/1998 6,5 65

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019

EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2019

AUTORIZAÇÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA A “A REALIZAÇÃO 
DAS FESTIVIDADES DO JUBILEU DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO – 55ª EDI-

ÇÃO”
O MUNICÍPIO DE BARBACENA, inscrito no CNPJ sob o número 17.095.043/0001-
09, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, torna público para o 
conhecimento dos interessados, que realizará Processo Seletivo Simplificado com o 
objetivo informado na cláusula 1 deste Instrumento, cuja direção e julgamento se-
rão realizados pela Comissão Especial ou servidor designado, conforme disposições 
contidas no presente ato convocatório.
A sessão pública de julgamento será realizada na Secretaria Municipal de Planeja-
mento e Gestão, na Rua Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275, 1º andar, Bairro 
Funcionários, Barbacena/MG, no dia 29/03/2019, às 09:00hs.
1 – OBJETO
1.1 – O objeto do presente instrumento é a autorização de uso de espaço público, 
em caráter precário, mediante remuneração ao Município, destinado à instalação 
de barracas para exploração de atividade econômica (comércio de acessórios, ali-
mentação, artesanato, 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 55º Jubileu de São José, no Bairro 
São José, em Barbacena/MG, entre os dias 21 de abril e 1º de maio de 2019, para 
quem oferecer maior valor para todos os pontos constantes do mapa anexo, respei-
tando o valor mínimo estabelecido neste instrumento, conforme anexos e Minuta 
de Permissão.
1.2. O licenciamento das atividades somente poderá ocorrer desde que compatíveis 
com a legislação tributária municipal e após o recolhimento dos tributos pertinentes.
1.3. A exploração, mesmo que temporária, será considerada fato gerador dos tri-
butos municipais pertinentes a cada atividade. O vencedor da autorização deverá 
informar até a data de 17/04/2019 os pontos ocupados e seus respectivos comér-
cios (produtos/serviços) 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 BARBACENA, sujeitando-se o infrator a todas as penalidades tribu-
tárias, administrativas, cíveis e/ou penais.
1.5. A Chamada Pública abrange 156 (cento e cinqüenta e seis) espaços para ex-
ploração comercial dos gêneros previstos neste Instrumento, conforme Projeto 
Técnico de Disposição dos Espaços – Anexo III, que integra o presente, também 
disponíveis para consulta no site do Município (www.barbacena.mg.gov.br), po-
dendo ser ainda redefinidos pela Comissão Especial de acordo com a demanda e 
necessidade do evento.
1.6. Os espaços de números 24, 25 e 26 ficam reservados para uso da Basílica de 
São José Operário.
2 – CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
2.1. Somente poderão participar deste processo pessoas jurídicas nacionais ou es-
trangeiras autorizadas a funcionar no País, que atenderem às condições de partici-
pação estabelecidas neste instrumento.
2.2. Não poderão participar deste processo empresas cujos sócios façam parte do 
quadro de servidores da Administração Municipal Direta ou Indireta do Município 
de Barbacena.
2.3. A participação no processo implica na aceitação integral e irretratável dos ter-
mos 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 comparecer os representantes das 
pessoas jurídicas interessadas, de posse dos seguintes documentos:
a) Contrato social, estatuto ou equivalente, e suas alterações, 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, Municipal, FGTS e CNDT).
f) Licença ambiental para uso/locação de banheiros químicos emitida pela SUPRAM/
FEAM.
g) Certidão de Registro e Quitação junto ao CREA da empresa e do(s) engenhei-
ro(s) responsável pela montagem de barracas, equipamento gerador de energia e 
sonorização.
h) Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado na entidade competen-
te, que comprove que a proponente já locou os equipamentos seguintes: banheiros 
químicos, equipamento de som (porte médio) e barracas padronizadas para even-
tos abertos ao público.
i) Atestado de capacidade técnica, devidamente registrado na entidade competen-
te, que comprove que a proponente já executou projeto de instalação elétrica para 
barracas padronizadas para eventos abertos ao público.
3.2. A não apresentação dos documentos solicitados implicará na desclassificação 
da interessada;
3.3. Os documentos exigidos poderão ser apresentados em original ou qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Registro de Notas.
4 – DAS OFERTAS
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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$ 179.000,00 
(cento e setenta e nove mil reais).
5 – DO PROCEDIMENTO
5.1. Aberta a sessão, serão recebidos os documentos 
elencados na cláusula 3 dos representantes presentes.
5.2. Após será iniciada a fase de lances verbais pelos 
representantes, que deverão ofertar lances para a to-
talidade das barracas contempladas no projeto anexo.
5.3. Os lances deverão ser sucessivos e sempre supe-
riores aos lances anteriormente ofertados. 
5.4. Encerrada a fase de lances, com a maior oferta 
feita, será lavrada ata com os valores finais ofertados 
por todos os interessados.
5.5. O vencedor deverá comprovar a realização de pa-
gamento/depósito do valor proposto em, no máximo, 
72 (setenta e duas) horas após o encerramento da 
sessão, sob pena de sua desclassificação e convoca-
ção 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 a 1º de maio de 2019.
7.2. As barracas/equipamentos deverão estar monta-
dos até o dia 20 de abril, a partir das 08hs e a des-
montagem deverá ser feita até às 23hs do dia 05 de 
maio de 2019.
8 – PAGAMENTO
8.1. O vencedor deverá comprovar a realização de pa-
gamento/depósito do valor proposto em, no máximo, 
72 (setenta e duas) horas do encerramento da sessão, 
sob pena de sua desclassificação e convocação do se-
gundo colocado.
8.2. O pagamento deverá ser feito por meio de parcela 
única, através de boleto bancário emito pela Secreta-
ria Municipal de Fazenda.
8.3. Não efetuado o pagamento no prazo estipulado 
pelo vencedor, este perderá a titularidade da pretensa 
autorização de uso, podendo o Município de Barbace-
na, convocar os remanescentes na forma deste Edital, 
ou por conveniência da Administração Pública colocar 
novamente o espaço à disposição.
8.4. O vencedor também deverá depositar sepa-
radamente, em depósito identificado, o valor de 
R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de caução, para 
custear eventuais penalidades em desacordo com este 
edital. O depósito a ser feito na conta 90.822-3, agên-
cia 0062-0, Banco do Brasil, deverá ser comprovado 
em, no máximo, 72 (setenta e duas) horas do encer-
ramento da sessão, sob pena de sua desclassificação 
e convocação do segundo colocado.

8.5. O valor caução será revertido ao autorizado se 
não houver aplicação de penalidades em até 30 dias 
após o evento.
9 – DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO
9.1. Ao autorizado, vencedor do processo seletivo, 
será facultado o direito de sublocar o espaço públi-
co, respeitadas as delimitações constantes do mapa 
anexo.
9.2. A sublocação não eximirá o autorizado de quais-
quer ocorrências no transcurso das festividades, sen-
do sua responsabilidade fiscalizar os pontos eventu-
almente terceirizados e seus responsáveis, e fazer 
cumprir todas as normas municipais, sanitárias e/ou 
legislações pertinentes.
9.3. A sublocação/terceirização deverá ser precedida 
de documento assinado pelo autorizado e o subloca-
tário, que deverá ser apresentado sempre que soli-
citado.
9.4. O autorizado, havendo a sublocação das barracas, 
deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Fazenda 
lista com nome e CPF de eventuais sublocatários das 
barracas até o dia 17 de abril de 2019, através de 
ofício assinado pelo autorizado/arrematante.
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 proibido 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: uso de passeios públicos para colocação de 
tendas, sombrinhas, braços para extensão de cober-
turas/tetos, colocação/exposição de mercadorias fora 
das barracas, utilização de estruturas em madeira, 
balcões de madeirite e 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 - SESAPS, especialmente normas 
de vigilância sanitária, através de seus fiscais ou pre-
postos, conforme Normas Estabelecidas pela Vigilân-
cia 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 barra-
cas (estes serão fornecidos pelo Juizado da Infância 
e Juventude).
h) Fica expressamente proibido a colocação de som 
dentro das barracas; 
i) Fica proibido 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 comercialização de arma branca, 
possuir ou portar materiais perigosos ou insalubres, 
tais como explosivos, instrumentos perfurocortantes, 
facas, espadas, estande de tiro e quaisquer outros que 
possam causar risco ou ameaça à saúde e integridade 
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.
x) Horário de funcionamento 
1- Parque de diversão até as 00hs, além disso, o som 
deve ser interrompido nos horários da Santa Missa.
2 – Barracas até às 2hs
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z) Abastecimento de barracas até as 13hs.
12 – FISCALIZAÇÃO
12.1. A fiscalização será realizada pela comissão or-
ganizadora, por fiscais do Município de Barbacena e 
pelo Setor de Concessões da Secretaria de Fazenda 
dentre outros servidores do Município, devidamente 
credenciados, sendo-lhes resguardado o direito de so-
licitar 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 72 (setenta e duas) 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 
Monsenhor Silvestre de Castro, nº 275 (anexa ao setor 
de Licitação), Bairro dos Funcionários.
13.5. A recusa injustificada do interessado em assi-
nar o ajuste caracterizará descumprimento total das 
obrigações assumidas, sujeitando-se à multa prevista 
na cláusula das sanções, além de outras cominações 
legais;
13.6. Sem prejuízo da multa prevista no item anterior, 
quando o convocado não assinar o termo no prazo 
e condições estabelecidas, é facultado ao MUNICÍPIO 
DE BARBACENA convocar os remanescentes, na or-
dem de classificação, para fazê-lo no prazo de 24(vinte 
e quatro) horas, a partir da convocação e nas mesmas 
condições 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
1. Descumprimento dos objetos pautados neste edi-
tal caberá em aplicação de multa, conforme valores 
a seguir:

Objeto: Diária (R$)

Horário de funcionamento do parque de 
diversão

R$3.000,00

Horário de funcionamento dos locais de 
comercialização 

R$3.000,00

Ocupação de passeios públicos R$3.000,00

Encaminhar lista com nome e CPF de todos 
os sublocatários para Secretária de Fazen-
da até dia 29/04/2019

R$3.000,00

Obstrução de vias públicas R$5.000,00

Ultrapassar limite de 179 espaços para ex-
ploração comercial

R$10.000,00

Permanência após data limite de 04 de 
Maio de 2019

R$15.000,00

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

Barbacena, 19 de Março de 2019.
Cleb Braz de Andrade Filho

Presidente da Comissão Especial do 55º Jubileu
 

ANEXO I 
 

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

Identidade 

_____________________________e CPF ____________________________, a participar de 

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

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

nome da pessoa jurídica _________________________________, CNPJ 

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

inerentes ao certame. 

 

____ de __________________ de 2019. 

 

 

________________________________ 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
NORMAS ESTABELECIDAS PARA “55º JUBILEU DE SÃO JOSÉ” 

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

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 
 
 

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

(arquivo anexo) 
 
 
 
 

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2019

 
ANEXO I 

 
MODELO DE CREDENCIAMENTO 

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

Identidade 

_____________________________e CPF ____________________________, a participar de 

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

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

nome da pessoa jurídica _________________________________, CNPJ 

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

inerentes ao certame. 

 

____ de __________________ de 2019. 

 

 

________________________________ 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes

Secretária Municipal de Governo
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE
BARBACENA

Presidente: Amarílio Augusto de Andrade

CONTRATO

CONSELHOS MUNICIPAIS

CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE - CMS

Presidente: Otávio Augusto Ramos Vieira

ATA

Minuta do Regimento da 12ª Conferência 
Municipal de Saúde

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E OBJETIVOS

Art. 1º - O Regimento da 12ª Conferência Municipal de 
Saúde de Barbacena – MG foi aprovado pelo Conse-
lho Municipal de Saúde em sua 547ª reunião realizada 
em 18/03/2019. Tem como finalidade cumprir o que 
determina a Lei Federal 8.142/90, que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências in-
tergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e a Lei Municipal 4518/13, que determina a re-
alização das Conferências a cada dois anos. O Decreto 
Municipal nº 8.438/2019 convocou a realização da 12ª 
Conferência Municipal de Saúde de Barbacena que se 
realizará no dia 13 de abril de 2019, com o tema: “De-
mocracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação 
e Financiamento do SUS”.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS DA PLENÁRIA

Art. 2º - A 12ª Conferência Municipal de Saúde de 
Barbacena – MG será presidida pelo Secretário Mu-
nicipal de Saúde e Programas Sociais e coordenada 
pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, têm 
como objetivos:

MINUTA DE REGIMENTO

I – Debater o tema da Conferência com enfoque na 
saúde como direito e na consolidação do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS);
II – Pautar o debate e a necessidade da garantia de 
financiamento adequado e suficiente para o SUS;
III – Reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios e 
diretrizes do SUS, para garantir a saúde como direito 
humano, a sua universalidade, integralidade e equi-
dade do SUS, com base em políticas que reduzam as 
desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto 
na Constituição Federal de 1988, e nas Leis n.º 8.080, 
de 19 de setembro de 1990 e nº 8.142, de 28 de de-
zembro de 1990;
IV – Mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade 
brasileira acerca da saúde como direito e em defesa 
do SUS;
V – Fortalecer a participação e o controle social no 
SUS, com ampla representação da sociedade em to-
das as etapas da 16ª Conferência Nacional de Saúde 
(=8ª+8);
VI – Avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a 
partir das necessidades de saúde e participar da cons-
trução das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e dos 
Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, no 
contexto dos 30 anos do SUS;
VII – Aprofundar o debate sobre as possibilidades 
sociais e políticas de barrar os retrocessos no campo 
dos direitos sociais, bem como da necessidade da de-
mocratização do Estado, em especial as que incidem 
sobre o setor saúde.
VIII - Eleger Delegados para as etapas Estadual e/
ou Nacional.

CAPÍTULO III
DA REALIZAÇÃO

Art. 3º - A 12ª Conferência Municipal de Saúde de 
Barbacena - MG será realizada no dia 13 de abril de 
2019 de 8h as 17h, no seguinte endereço: IFSudes-
teMG, Rua Monsenhor José Augusto, 204 - São José, 
Barbacena.
§ 1º Será assegurada a paridade dos Delegados e 
Delegadas representantes dos usuários em relação 
ao conjunto dos Delegados e Delegadas dos demais 
segmentos – trabalhadores, gestores e prestadores de 
serviço, conforme determina a Lei nº 8.142/90 e a 
Resolução CNS nº 453/2012.
§ 2º Como resultado da 12ª Conferência Municipal de 
Saúde de Barbacena - MG será elaborado Relatório Fi-
nal destacando-se o nome dos Delegados eleitos para 
a etapa Estadual.
Art. 4º - A realização da 12ª Conferência Municipal de 
Saúde de Barbacena - MG será de responsabilidade da 
Secretaria Municipal de Saúde e do Conselho Munici-
pal de Saúde.
Art. 5º - A realização da 12ª Conferência Municipal de 
Saúde de Barbacena – MG será custeada com recursos 
oriundos do Fundo Municipal de Saúde por meio do 
Programa Fortalecimento do Controle Social, previsto 
na Programação Anual de Saúde de 2019, devidamen-
te compatibilizada com a Lei Orçamentária Anual para 
o respectivo período;

CAPÍTULO IV
DO TEMA

Art. 6º - Nos termos deste Regimento a 12ª Conferên-
cia Municipal de Saúde de Barbacena - MG terá como 
tema central: “Democracia e Saúde: Saúde como Di-
reito e Consolidação e Financiamento do SUS”.
§ 1º Os eixos temáticos da 12ª Conferência Municipal 
de Saúde de Barbacena - MG são: 
I – Saúde como direito;
II – Consolidação dos princípios do Sistema Único de 
Saúde (SUS);
III – Financiamento adequado e suficiente para o SUS.
Art. 7º as indicações dos delegados e delegadas do 
território adstrito deverão apresentar indicação de en-
tidade representativa devidamente legalizada.

CAPÍTULO V
DOS PARTICIPANTES

Art. 8º - A 12ª Conferência Municipal de Saúde de Bar-
bacena - MG contará com 120 delegados e delegadas, 
dos quais 24 são os Conselheiros Municipais de Saúde 
que são delegados e delegadas natos; 36 delegados 
e delegadas do Segmento Usuários do sistema de 
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saúde, representantes das entidades regulamentares 
existentes em Barbacena; 30 delegados e delegadas 
do Segmento de Trabalhadores da Saúde; 15 delega-
dos e delegadas do Segmento de Prestadores de Ser-
viços; e 15 delegados e delegadas representantes do 
Governo que serão indicados pelo Secretário Municipal 
de Saúde Pública e Programas Sociais. 
§2º A composição da delegação para a 12ª Conferên-
cia Municipal de Saúde de Barbacena - MG buscará 
atender aos seguintes critérios de equidade:
I. Gênero, identidade de gênero e diversidade sexual; 
II. Étnico-raciais, de modo a garantir representativida-
de aos diversos grupos que compõem as populações 
negra e indígena, e as comunidades originárias e tra-
dicionais, respeitadas as diferenças e proporcionalida-
des locais; 
III. Representatividade rural e urbana, considerando 
as trabalhadoras e os trabalhadores do campo e da 
cidade; 
IV. Geracional, estimulando, especialmente, a partici-
pação de entidades, coletivos e movimentos de jovens 
e de idosos e aposentados;
V. Pessoas com deficiência e com necessidades espe-
ciais, patologias e doenças raras ou negligenciadas; 
§3 º - A composição do conjunto total de delegados e 
delegadas da 12ª Conferência Municipal de Saúde de 
Barbacena – MG deverá promover o mínimo de 50% 
de mulheres no conjunto total de cada delegação. 
§4 º - Os delegados e delegadas suplentes correspon-
derão a 30% (trinta por cento) do número total de 
delegados e delegadas dos respectivos seguimentos, 
e só serão chamados na ausência do delegado titular;
§5 º - O número de convidadas e convidados previsto 
no caput deste artigo equivale a 10% (dez por cento) 
do número total de e delegadas, perfazendo o total 
de 12 convidados, e o número de Observadores com 
credenciamento livre equivale a 10% (dez por cento) 
do número de delegados e delegados, perfazendo o 
total de 12 observadores.
Art. 9º. Os participantes da 12ª Conferência Municipal 
de Saúde de Barbacena – MG distribuir-se-ão em três 
categorias: 
I. Delegados e delegadas, com direito a voz e voto; 
II. Convidados e Convidadas, com direito a voz; 
III. Observadores por credenciamento livre, com direi-
to a voz nas mesas de debate;

CAPÍTULO VI
DO FUNCIONAMENTO

Art. 10º - Os trabalhos da 12ª Conferência Municipal 
de Saúde de Barbacena – MG serão realizados da se-
guinte forma:
I. Plenária de abertura;
II. Apresentação geral dos eixos temáticos;
III. Trabalhos de grupo por eixo temático para discus-
sões temáticas e elaboração das proposições;
IV. Plenária Final de deliberação de propostas e mo-
ções e eleição dos Delegados.
Art. 11º - O credenciamento obrigatório dos observa-
dores, convidados e delegados e delegadas será feito 
no dia 13/abril/2019, das 8h às 10h.
§ 1º - A definição do critério de participação dos dele-
gados no grupo temático estará determinado no verso 
dos crachás. 
§ 1º – O credenciamento de observadores respeitará o 
horário acima estabelecido, e as indicações ocorridas 
conforme artigo 7º parágrafo segundo e terceiro.
§ 2º – As informações sobre a 12ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde de Barbacena – MG serão na sede 
do Conselho Municipal de Saúde de Barbacena – MG;
§ 3º – As inscrições dos observadores não poderão 
exceder a 10% do total dos delegados e delegadas.
Art. 12º - As mesas de trabalho que abordarão os ei-
xos temáticos da 12ª Conferência Municipal de Saúde 
de Barbacena – MG serão dirigidas por um (a) coorde-
nador que também fará a exposição do respectivo eixo 
temático seguindo criteriosamente o texto contido no 
Manual do Delegado.
Art. 13º - O Coordenador de cada eixo temático dis-
porá de vinte (20) minutos prorrogáveis por mais dez 
(10) minutos, para apresentar o tema para o qual foi 
convidado (a) pela Comissão Organizadora.
§ 1º - O grupo de trabalho de cada eixo terá no máxi-
mo uma hora para elaboração das propostas a serem 
apresentadas a plenária final.
Art. 14º - Os debates serão iniciados após as expo-
sições, sendo a palavra franqueada ao plenário, me-

diante inscrições por entrega de crachá, durante 45 
minutos e, cada pessoa inscrita terá três minutos para 
apresentar suas intervenções, prorrogáveis por mais 
um minuto.
Art. 15º - Os trabalhos de grupo se desenvolverão em 
grupos temáticos, tendo uma coordenação, com as 
funções de conduzir as discussões, controlar o tempo 
e estimular a participação de todos os membros.
§ 1º - Cada grupo contará com um (a) coordenador 
(a) e um (a) relator (a) que será escolhido (a) pelo 
grupo visando à organização e sistematização das pro-
postas e conclusões dos grupos;
§ 2º - Os grupos de trabalho deliberarão sobre o Rela-
tório Consolidado da seguinte forma:
a - O Relatório Consolidado será lido e votado ao final 
do grupo de trabalho;
b - As propostas que obtiverem a maioria dos votos, 
em cada grupo de trabalho, serão submetidas à ple-
nária final;
c - As propostas constantes do Relatório Consolidado 
aprovada em cada grupo de trabalho, serão submeti-
das à votação na Plenária Final, e, se aprovadas, farão 
parte do Relatório Final da 12ª Conferência Municipal 
de Saúde de Barbacena - MG;
d – Na Plenária Final não serão acatadas propostas 
novas, permitida somente a mudança da redação.
§ 5º - O término dos trabalhos de grupos será às 12h 
do dia 13 de abril de 2019.
§ 6º - O documento sistematizado a ser encaminhado 
para votação na plenária final será elaborado por uma 
subcomissão de consolidação do Relatório, definidas 
pela Comissão Organizadora da 12ª Conferência Mu-
nicipal de Saúde de Barbacena - MG;
Art. 16º - A Plenária Final terá como objetivos:
I – Discutir e aprovar o Relatório Final;
II – Discutir e aprovar moções;
III – Eleger os Delegados para a etapa Estadual e/
ou Nacional.
Art. 17º - A apreciação e votação das propostas con-
cernentes ao Temário Central, constantes da consoli-
dação dos relatórios dos grupos de trabalho terão os 
seguintes encaminhamentos:
I. A Coordenação da Plenária Final procederá à leitu-
ra do Relatório Consolidado, aprovado nos grupos de 
trabalho, de modo que apenas os pontos de diver-
gência serão identificados à parte, podendo receber 
destaque, se necessário, para serem apreciados pela 
Plenária Final;
II. Após a leitura geral, os pontos não anotados como 
destaques serão considerados aprovados por unanimi-
dade pela Plenária Final e incluídos no Relatório Final, 
e, em seguida, serão chamados por ordem, um a um 
dos destaques para serem apreciados;
III. Todas as propostas de alterações de texto dos des-
taques deverão ser apresentadas por escrito à Mesa 
Coordenadora da Plenária Final;
IV. Apenas participantes inscritos como delegados e 
delegadas poderão propor destaque e terão cada um 
(a), o tempo máximo de três minutos para defesa do 
seu ponto de vista. O Coordenador da Plenária Final 
concederá a palavra se necessário a um membro que 
se apresente para defender posição contrária, tendo o 
mesmo tempo para defesa de sua proposta;
V. A aprovação das propostas apresentadas será pela 
maioria simples dos delegados e delegadas presentes.
VI. As questões de ordem ou de encaminhamento 
serão apresentadas à Coordenação da Plenária Final, 
que será concedida ou não, de acordo com sua perti-
nência cabendo recurso ao plenário. 
VII. Iniciado o processo de votação não serão permiti-
das questões de ordem ou encaminhamento.
Parágrafo único - A Plenária Final aprovará o Relató-
rio Final da 12ª Conferência Municipal de Saúde de 
Barbacena - MG devendo expressar o resultado dos 
debates, aprovar as moções de âmbito municipal.
Art. 18º - Encerrada a fase de apreciação do Relatório 
Final, o (a) Coordenador (a) da Plenária Final procede-
rá à leitura, apreciação e votação de moções.
Art. 19º - Qualquer delegado (a) da 12ª Conferên-
cia Municipal de Saúde de Barbacena – MG poderá 
apresentar moções, que deverão ser encaminhadas à 
Comissão Organizadora até às 12h do dia 13 de abril 
de 2019 para serem classificadas por área temática a 
fim de facilitar o andamento dos trabalhos.
Art. 20º - Cada moção deverá ser assinada por no 
mínimo vinte por cento (20%) dos delegados e das 

delegadas.
§ 1º - Para defesa da moção, um (a) dos (as) proposi-
tores (as) disporá de três (03) minutos;
§ 2º - Será facultado a qualquer delegado (a) da 12ª 
Conferência Municipal de Saúde de Barbacena – MG 
defender pelo mesmo tempo, ponto de vista contrário 
à moção, não cabendo modificações no texto.
§ 3º – Depois de realizada uma defesa a favor e uma 
contra, a moção seguirá imediatamente para votação.
Art. 21º - A aprovação das moções será por maioria 
simples dos (as) delegados e delegadas presentes.
Art. 22º – A Plenária Final deverá:
I. Eleger doze Delegados que irão participar da etapa 
Estadual (Resolução CESMG nº 054/2018)
a) 06 Delegados do Segmento do usuário;
b) 03 Delegados do Segmento do trabalhador;
c) 03 Delegados do Segmento Prestador/Gestor.
§ 1º - As categorias a, b e c elegerão os Conselheiros 
do respectivo segmento. O segmento Governo terá 
sua representação indicada pelo Gestor Municipal do 
SUS.
§ 2º - Para cada Delegado Titular haverá um Delegado 
Suplente conforme determina a legislação em vigor;

CAPÍTULO VII
DA ESTRUTURA E COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO 

ORGANIZADORA
Art. 23º - A Comissão Organizadora da 12ª Conferên-
cia Municipal de Saúde de Barbacena – MG definirá 
para o desenvolvimento de suas ações a seguinte es-
trutura:
I. Presidente – Secretário Municipal de Saúde
II. Coordenador Geral – Presidente do Conselho Mu-
nicipal de Saúde;
III. Secretaria Executiva;
IV. Relatores eleitos nos grupos de trabalho e Relator 
geral definido na plenária de abertura
V. Coordenação de Comunicação, Informação e Divul-
gação, de Recursos Materiais e articulação e Mobili-
zação;
Parágrafo único - A Comissão Organizadora poderá 
indicar pessoas e representantes de entidades com 
contribuição significativa na área, para integrarem às 
Comissões como apoiadores.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 29º - O relatório aprovado pela Plenária Final será 
publicado em imprensa oficial e divulgado pela Se-
cretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de 
Saúde e enviado para o Conselho Estadual de Saúde
Art. 30º - Serão conferidos certificados específicos aos 
membros participantes da 12ª Conferência Municipal 
de Saúde de Barbacena - MG, apenas aos participan-
tes que obtenham no mínimo 75% de frequência de 
todas as atividades. 
Art. 31º - Os casos omissos serão resolvidos pela Co-
missão Organizadora ou pela Plenária da 12ª Confe-
rência Municipal de Saúde de Barbacena - MG.

CAPITULO IX
RECURSOS FINANCEIROS

Art. 32º – As despesas com a organização geral para 
a realização da 12ª Conferência Municipal de Saúde 
de Barbacena - MG, correrão à conta da dotação or-
çamentária consignada pela Secretaria Municipal de 
Saúde Pública e Programas Sociais, custeadas com 
recursos próprios do Município.
§ 1º - A Secretaria Municipal de Saúde Pública e Pro-
gramas Sociais arcará com as despesas de alimenta-
ção de todos os participantes da Conferência no dia 
de Evento.
§ 2º - As despesas com o deslocamento dos conferen-
cistas serão custeadas pelo Município.
§ 3º - As despesas com o deslocamento dos delega-
dos e delegadas advindos dos distritos e localidades 
rurais serão garantidas por meio de transporte próprio 
da Secretaria Municipal de Saúde Pública e Programas 
Sociais.
BARBACENA - MG, 07 DE MARÇO DE 2019.
Art. 33º - A minuta do Regimento da 12ª Conferência 
Municipal de Saúde foi disponibilizada no Diário Ofi-
cial do Município de Barbacena E-DOB para consulta 
e sugestões e será aprovada em Plenária do Conselho 
Municipal de Saúde do dia 1º de abril de 2019.
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