Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

B A R B A C E N A, Q U A RTA-F E I R A, 21 D E S E T E M B R O D E 2022
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:

PODER EXECUTIVO

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E C R E TO M U N I C I PA L

PORTARIA Nº 23.612 - 1 - REVOGAR as Portarias n° 20.848, de 02.10.2019, e
22.450, de 22.01.2021, que concedeu e prorrogou, respectivamente, o afastamento da servidora Maria José Ferreira Condé, ocupante do cargo público de Agente
Administrativo, para prestar serviços na 27ª Zona Eleitoral de Belo Horizonte, com
ônus para o órgão de origem.2 – DISPOR que a presente Portaria entre em vigor
na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15.09.2022.Barbacena, 20 de
setembro de 2022.

DECRETO MUNICIPAL Nº 9. 217
“Proíbe a exploração de atividades de prestação de serviços e comércio eventual e/
ou ambulante durante a 28ª Festa do Morango, e dá outras providências”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis vigentes e na forma do art. 26, inciso I, da Constituição do Município de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica proibida, no período de 23, 24 e 25 de setembro de 2022, na via pública
e em lotes vagos e edificações, residenciais ou comerciais, de propriedade particular, a exploração de atividades de prestação de serviços e comércio eventual e/ou
ambulante, num perímetro de 1.000m (mil metros) em relação à toda extensão da
Rua São Vicente de Paula, no Distrito de Pinheiro Grosso.
Parágrafo único. Fica assegurado aos prestadores de serviços e comerciantes regularmente estabelecidos em caráter não eventual, no local descrito no artigo anterior,
o exercício das atividades constantes do Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, já expedido pela Prefeitura Municipal de Barbacena.
Art. 2º À Secretaria Municipal de Fazenda é vedada a concessão de Alvará Provisório
para a exploração de atividades de prestação de serviços e comércio eventual e/ou
ambulante, no local e pelo período previstos no comando do art. 1º deste Decreto.
Art. 3º O descumprimento das normas dispostas neste regulamento ensejará a aplicação das multas previstas na Lei nº 3.241/1995 – Código Municipal de Posturas, e
na Lei nº 3.246/1995 – Código Tributário Municipal.
Art. 4º Os autorizatários selecionados somente poderão efetuar o abastecimento
das barracas até o horário de 14:00hs (quatorze horas).
Parágrafo único. Fica vedado o estacionamento dos veículos utilizados para abastecimento das barracas ao longo de toda extensão da Rua São Vicente de Paula,
após o horário consignado no caput deste artigo, sob pena de remoção por guincho.
Art. 5º Fica vedada a comercialização de bebidas em garrafas de vidro, bem como a
entrada e a circulação de pessoas portando objetos desta natureza.
§ 1º Exclui-se da vedação constante deste artigo a venda de bebidas em recipientes
plásticos, devidamente higienizados.
§ 2º Os objetos em desacordo com o disposto neste artigo serão sumariamente
apreendidos pelos órgãos de fiscalização em atuação durante a 28ª Festa do Morango.
§ 3º Para cumprimento do disposto neste artigo, a Vigilância Sanitária atuará em
cooperação com a Guarda Civil Municipal e com o Serviço de Concessões e Posturas, inclusive na revista de bolsas e mochilas.
Art. 6º As barracas de comércio de alimentos e bebidas deverão estar alocadas nos
espaços designados pela Diretoria de Cultura, Turismo de Desportos, sob pena de
remoção.
Art. 7º A Guarda Civil Municipal prestará apoio às atividades de fiscalização do Serviço de Concessões e Posturas e da Vigilância Sanitária, cabendo-lhe ainda:
I – Prevenir e inibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas
e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais;
II – lavrar autos de infração administrativa por infringência às legislações de posturas e tributária, encaminhando-os em seguida aos setores competentes para aplicação das respectivas penalidades.
Parágrafo único. A Guarda Civil Municipal prestará, ainda, apoio às atividades de
fiscalização referentes ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, cabendolhe a abordagem e encaminhamento de menores desacompanhados dos pais ou
responsáveis à autoridade policial competente.
Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 104 da
Lei nº 3.245, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 5.021, de 2019; e na forma
do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.613 - CONCEDER licença sem vencimentos para tratar de interesse particular, pelo período de 3 (três) anos, à servidora Maria José Ferreira Condé,
ocupante do Cargo Público de Agente Administrativo, Matrícula n° 281138/01, do
Quadro dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena, em conformidade com o
Requerimento s/n°, datado de 19.09.2022, a partir de 26.09.2022. Barbacena, 20
de setembro de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor e disposto no art. 26, inciso II da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.614 - APLICAR ao servidor C.A.A, matrícula nº 282925/02, investido no Cargo de Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Obras
Públicas – SEMOP, a penalidade de DEMISSÃO prevista no art. 143, inciso III, da
Lei nº 3.245 de 13 de dezembro de 1995, por infringência ao mandamento contido
no art. 133, inciso XVI, e art. 154, do mesmo diploma legal, conforme relatório
conclusivo da Comissão Permanente de Processo Disciplinar e Sindicância, exarado
às fls. 28/30 do Processo Administrativo Disciplinar nº 03/2022.Barbacena, 20 de
setembro de 2022.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto na Lei Municipal
nº 3.756, de 2003, e nos Decretos nº 7.510, de 2013, e 8.607, de 2020, e na forma
do art. 26, II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 23.615 - 1 - DESIGNAR para compor o Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais – COMDEA, o seguinte membro da área não governamental:. Associação Regional de Proteção Ambiental – ARPA, Suplente: Sérgio Luiz
Barreto Campello Cardoso Ayres. 2 - DISPOR que a presente Portaria entre em vigor
na data de sua publicação. Barbacena, 20 de setembro de 2022.

E R R ATA
Na Portaria nºs. 23.605, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município no dia
13.09.2022, onde se lê “a partir de 14.07.2022”, leia-se “a partir de 14.09.2022”.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
GESTÃO - SEPLAN

Prefeitura Municipal de Barbacena, aos 20 de setembro de 2022;
180º ano da Revolução Liberal, 92º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Secretária: Tatiana Filardi de Campos

AV I S O D E A D I A M E N TO

E X T R ATO D E P O RTA R I A S A S S I N A D A S P E L O
E X M O S R P R E F E I TO M U N I C I PA L

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
– PE 40/2022 – PRC 72/2022. OBJETO: Contratação de empresa para serviços de
impressão (revisa, pasta e pendrive). Fica adiada a abertura para o dia 05/10/2022
– Horário: 09:00h. Informações: https://bllcompras.com; licitacao@barbacena.mg.
gov.br - Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 161
da Lei Municipal nº 3.245, de 1995; e na forma do art. 26, II, da Constituição do
Município de Barbacena; RESOLVE:

AV I S O S D E L I C I TA Ç Õ E S

PORTARIA Nº 23.611 - 1 – DETERMINAR, em atendimento ao Ofício nº 003/2022CGEM, da Chefia de Corregedoria, a instauração de Sindicância Investigativa preliminar para apurar denúncia de prática de agressão supostamente cometida por
servidor público municipal, feita à Ouvidoria Geral do Município, conforme protocolo
nº 220819500. 2 – DETERMINAR que a Comissão Permanente de Investigação
Preliminar conduza o Processo, devendo concluir seus trabalhos no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de publicação desta Portaria. 3 – DELIBERAR que
os membros da Comissão poderão se reportar diretamente aos órgãos da Administração Pública em diligências necessárias à instrução processual. 4 – DISPOR que
a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação. Barbacena, 20 de
setembro de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE 085/2022 – PRC 151/2022. OBJETO:
Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos e materiais
da área de informática e de Licença Office 365 destinados a atender demandas
administrativas da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura – SEDEC,
Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS e as unidades escolares da
Rede Municipal de Ensino. Abertura: 05/10/2022 – Horário: 09:00h. Informações:
https://bllcompras.com; licitacao@barbacena.mg.gov.br - Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.
PREFEITURA DE BARBACENA – AVISO DE LICITAÇÃO. – PE 076/2022 - PRC
122/2022- OBJETO: aquisição materiais/equipamentos para demandas de prote1
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ção individual, ações de zoonozes, e outros, destinados Centro Endemias - SESAP
. Abertura: 06/10/2022; 14:00. Informações: licitaçao@barbacena.mg.gov.br; bllcompras.com . 32.3339.2026. Em 21/09/2022. Marcos Vinicius do Carmo. Diretor
de Licitações.

presente instrumento a conjugação de esforços entre os partícipes, envolvendo
repasse financeiro, Fundo a Fundo, oriundo da indicação da Emenda Parlamentar
Estadual nº 75441/2021, autorizado por força da Resolução SES/MG nº 7.660, de
17.08.2021, para reforço do custeio das ações e dos serviços de saúde, cujo público
alvo único e exclusivo são usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, compreendidos na circunscrição da Macrorregião de Saúde Centro Sul, conforme detalhamento
de Metas contido no Plano de Trabalho e demais documentos comprobatórios, todos em anexo, integrantes desta parceria. Valor: R$ 169.000,00 (cento e sessenta e
nove mil reais) - Vigência: 12 meses contados do recebimento do recurso. Data de
assinatura: 09 de setembro de 2022. Assinam: Pelo Município de Barbacena, Carlos
Augusto Soares do Nascimento, Prefeito Municipal, Arinos Brasil Duarte Filho, pelo
Instituto Maternidade de Assistência à Infância e Policlínica de Barbacena, Maria do
Carmo de Araújo Nogueira e Alexandre Eugênio Bias Fortes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - AVISO DE LICITAÇÃO – PE 057/2022 –
PRC 097/2022. OBJETO: Contratação de empresa para consultoria visando à implementação do Programa de Qualificação de Produtores em Boas Práticas na Pecuária
Leiteira. Abertura: 06/10/2022 – Horário: 09:00h. Informações: licitacao@barbacena.mg.gov.br – Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - AVISO DE LICITAÇÃO – PE 082/2022
– PRC 144/2022. OBJETO: Registro de preços para aquisição de fraldas descartáveis. Abertura: 11/10/2022 – Horário: 09:00h. Informações: licitacao@barbacena.
mg.gov.br – Marcos Vinícius do Carmo – Diretor de Licitações.

E X T R ATO D E H O M O L O G A Ç Õ E S
MUNICÍPIO DE BARBACENA – Diretoria de Licitações – HOMOLOGAÇÃO – PROCESSO Nº 132/2022 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2022 - Objeto: Aquisição
de equipamentos e materiais para atender às demandas da Central de Abastecimento Farmacêutica/SESAP, nos termos da Resolução SES/MG 7824/2021. Vencedores dos lotes pelos valores conforme descritos: JEAN C. V. FERREIRA & CIA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.533.577/0001-70, lote 05 pelo valor total de
R$2.350,00; lote 09 pelo valor total de R$570,00 e lote 25 pelo valor total de
R$2.959,00; GOMAP COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 44.384.524/0001-07, lote 07 pelo valor total de R$1.638,00; lote
08 pelo valor total de R$2.072,00; lote 10 pelo valor total de R$1.944,00; lote
15 pelo valor total de R$1.316,00; lote 20 pelo valor total de R$625,00; lote 21
pelo valor total de R$702,00; lote 27 pelo valor total de R$1.660,00 e lote 28 pelo
valor total de R$548,00; HELTH SANTA LUZIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
27.602.134/0001-39, lote 12 pelo valor total de R$43.200,00; THAIS BATISTA SANTANA PINHEIRO 10544257600-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 14.101.776/0001-02,
lote 17 pelo valor total de R$2.699,10; lote 22 pelo valor total de R$15.944,00 e
lote 32 pelo valor total de R$285,96; ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 44.506.209/0001-05, lote 26 pelo valor total de R$104,23; lote
29 pelo valor total de R$92,20 e lote 31 pelo valor total de R$189,80. Valor total
do processo R$78.899,29 (setenta e oito mil oitocentos e noventa e nove reais e
vinte e nove centavos). Homologado em: 19/09/2022 – Carlos Augusto Soares do
Nascimento – Prefeito Municipal.

E X T R ATO D E ATA S D E R E G I S T R O D E P R E Ç O S
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 116/2022. Órgão Gerenciador: Município
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social –SEMAS. Empresa Classificada: EDUARDO GUERRA DO CARMOEPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 23.647.237/0001-64. Processo Licitatório nº
112/2022 – Pregão Eletrônico nº 066/2022. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de oficina de artesanato para atender ao CRAS Nova Cidade e São
Pedro, conforme condições comerciais e demais informações constantes no Edital.
Valor total registrado: R$ 16.423,65 (dezesseis mil quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e cinco centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura:
14/09/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento
(Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS) e Eduardo Guerra do Carmo (Empresa Contratada). Gerência e
Fiscalização da Ata: Marilúzia Navarro Ananias de Souza, Chefe do CRAS São Pedro.
Extrato de Ata de Registro de Preços nº 117/2022. Órgão Gerenciador: Município
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social –SEMAS. Empresa Classificada: MARCELO COSTA PEREIRA DA
SILVA 060075586601, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 38.296.014/0001-77. Processo Licitatório nº 112/2022 – Pregão Eletrônico nº 066/2022. Objeto: Registro de
preços para aquisição de materiais de oficina de artesanato para atender ao CRAS
Nova Cidade e São Pedro, conforme condições comerciais e demais informações
constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 9.842,70 (nove mil oitocentos e
quarenta e dois reais e setenta centavos). Vigência: 12 (doze) meses. Data de
Assinatura: 14/09/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do
Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello Neto (Secretário Municipal
de Assistência Social - SEMAS) e Marcelo Costa Pereira da Silva (Empresa Contratada). Gerência e Fiscalização da Ata: Marilúzia Navarro Ananias de Souza, Chefe
do CRAS São Pedro.

MUNICÍPIO DE BARBACENA – HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO
042/2022 - CONCORENCIA 001/2022 – Objeto: Parceria Público-Privada (PPP),
na modalidade de concessão administrativa dos serviços de eficientização, operação e manutenção da Iluminação Pública, implantação, operação e manutenção da infraestrutura de Telecomunicações e Usina Fotovoltaica do município de
Barbacena - GCM. ADJUDICADO à empresa Consórcio CONCIP Barbacena, composto pelas empresas SIGMA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ
25.898.180/0001-00; SITRAN SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO INDUSTRIAL LTDA,
CNPJ 16.502.551/0001-93; SOLARFAST DO BRASIL LTDA, CNPJ 19.580.500/000178, o único lote pela parcela remuneratória mensal de R$ 558.153,20 (quinhentos
e cinqüenta e oito mil, cento e cinqüenta e três reais e vinte centavos). Barbacena,
20 de setembro de 2022. Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 118/2022. Órgão Gerenciador: Município
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social –SEMAS. Empresa Classificada: MARIA PARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 43.187.819/0001-12.
Processo Licitatório nº 112/2022 – Pregão Eletrônico nº 066/2022. Objeto: Registro
de preços para aquisição de materiais de oficina de artesanato para atender ao
CRAS Nova Cidade e São Pedro, conforme condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 4.569,27 (quatro mil quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e sete centavos). Vigência: 12 (doze) meses.
Data de Assinatura: 14/09/2022. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto
Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello Neto (Secretário
Municipal de Assistência Social - SEMAS) e Maria Aparecida Rosa da Silva Santos
(Empresa Contratada). Gerência e Fiscalização da Ata: Marilúzia Navarro Ananias de
Souza, Chefe do CRAS São Pedro.

E X T R ATO D E R AT I F I C A Ç Ã O
MUNICÍPIO DE BARBACENA – RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – PROCESSO
125/2022 - INEXIGIBILIDADE LICITATÓRIA 023/2022 – Objeto: Contratação por
meio de inexigibilidade licitatória , de pessoa jurídica prestadora de serviço de saúde em reabilitação física, devidamente habilitada com CNES junto ao Ministério da
Saúde e com atuação no Município de Barbacena, conforme descritivo em termo de
referência. ADJUDICADO à empresa FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS –
CNPJ nº 17.080.078/0069-54 – Item único - valor global no processo R$ 732.615,24
(Setecentos e trinta e dois mil seiscentos e quinze reais e vinte e quatro centavos).
Barbacena, 21 de setembro de 2022. Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 119/2022. Órgão Gerenciador: Município
de Barbacena – CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de
Assistência Social –SEMAS. Empresa Classificada: PINTANDO E BORDANDO COMERCIO LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 41.852.525/0001-32. Processo
Licitatório nº 112/2022 – Pregão Eletrônico nº 066/2022. Objeto: Registro de preços para aquisição de materiais de oficina de artesanato para atender ao CRAS Nova
Cidade e São Pedro, conforme condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).
Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 14/09/2022. Nome das partes que
assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins
de Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS) e Raphael Henrique Lopes Azevedo Gaipo (Empresa Contratada). Gerência e Fiscalização da Ata:
Marilúzia Navarro Ananias de Souza, Chefe do CRAS São Pedro.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
Diretor: Daniel Salgarello

PROCESSOS SELETIVOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 002/2018 SERVIÇO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 002/2018 e demais
legislações vigentes, determina:

E X T R ATO D E C O N V Ê N I O
Extrato do CONVÊNIO 016/2022 - Partes: Município de Barbacena – CNPJ
17.095.043/0001-09, através do Fundo Municipal de Saúde – FMS – CNPJ
14.675.553.0001-59 e o Instituto Maternidade de Assistência à Infância e Policlínica
de Barbacena - IMAIP - CNPJ: 17. O84.005/0001-42.Objeto: Constitui objeto do
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001/2022-SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS
O DIRETOR GERAL DO SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO, no uso de suas atribuições legais, tornam público que, cumprindo as etapas previstas no Processo
Seletivo destinado ao provimento de vagas temporárias para prestação de serviços
no Serviço de Água e Saneamento, de acordo com a Lei Municipal nº 4.822 de 25
de julho de 2017, regidos pelas normas estabelecidas no Edital 001/2022 e demais
legislações vigentes, determina:
1. Ficam convocadosos candidatos aprovadosna 1ª etapa e listados no ANEXO II
para que, no prazo de 22de setembro a 22 de outubro de 2022 apresentem na Divisão de Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador Benedito Valadares,
bairro Padre Cunha,os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos
pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 09:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).

1. Fica convocado os candidatos aprovados na 1ª etapa e listados no ANEXO II para
que, no prazo de 22 de setembro a 04 de novembro de 2022 apresentem na Divisão de Recursos Humanos do SAS, situada na Av. Governador Benedito Valadares,
bairro Padre Cunha, os seguintes itens:
a) Comprovação de experiência por meio de registro de contrato de trabalho na
CTPS ou declaração de Pessoa Jurídica de Direito Público, ou de Pessoa Jurídica de
Direito Privado relativa à empresa do ramo pertinente à atividade, na qual deverão constar CNPJ e firma reconhecida, conforme exigido no edital para os cargos
pertinentes;
b) Documentação listada no ANEXO I.
2. A não apresentação ou o não cumprimento do estabelecido na letra a do Item 1,
bem como a ausência de qualquer dos documentos exigidos no ANEXO I do presente Edital implicará na desclassificação do candidato no respectivo processo seletivo.
3. Os documentos deverão ser apresentados somente pelo candidato ou por procurador devidamente nomeado para este fim.
4. O horário de recebimento dos documentos será de 12:00 às 17:00.
5. Após análise dos documentos, os candidatos serão convocados para assinar o
contrato e iniciarem suas atividades, devendo, portanto, os mesmos acompanharem as publicações referentes ao Processo Seletivo no site oficial da Prefeitura
Municipal de Barbacena (www.barbacena.mg.gov.br).
Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formul%C3%A1rio%20-%20Processo%20Seletivo%20-%20Preench%C3%ADvel.pdf
1) 2 (duas) fotos 3X4 recente, colorida com fundo claro.
2) Original e cópia da Carteira de Identidade;
3) Original e cópia do Registro Civil (se casado);
4) Original e cópia do Título Eleitoral e certidão eleitoral Endereço: http://www.tse.
jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-de-quitacao -eleitoral
5) Original e cópia do CPF;
6) Original e cópia do Certificado de Reservista (se do sexo masculino);
7) Cópia e original do Nº de inscrição no PIS/PASEP (se já inscrito);
8) Cópia da 1ª e 2ª folha da Carteira de Trabalho (se tiver);
9) Comprovante de residência (Xerox).
10) Cópia e original do diploma registrado no MEC do curso exigido, para comprovação 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 (poderá ser
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), 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 Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica na Rua Treze de Maio, nº344, Bairro Boa Morte).
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 distribuição 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 - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
https://wwws.pc.mg. gov.br

Daniel Salgarello
Diretor Geral do SAS

ANEXO I
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CONTRATAÇÃO
Os documentos marcados com * estão disponibilizados para preenchimento e
impressão no endereço http://barbacena.mg.gov.br/2/concurso/docs/Formulariorio%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 comprovação 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 (poderá ser
apresentado na assinatura do contrato);
13) Ficha cadastral do Servidor*;
14) Declaração de bens e valores (cópia da última declaração de Imposto de Renda), 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 Supremo Tribunal Federal*;
16) Declaração de idoneidade para o exercício das atribuições do cargo de provimento em comissão*
17) Exame Médico Pré-admissional (agendar no IMAS – Instituto Municipal de Assistência ao Servidor, que fica na Rua TREZE DE MAIO 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 distribuição 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 - Telefone: 3339-5000 19.3 - Certidão da Polícia Civil - Via Internet no Endereço:
https://wwws.pc.mg. gov.br

ANEXO II
CANDIDATOS CONVOCADOS
CANDIDATA AO CARGO DE AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
29

NOME

CPF

DATA NASC.

NOTA

NAIARA RAIANE DA COSTA
ASSIS

***.***.*46-12

02/05/1992

14

ANEXO II
CANDIDATO CONVOCADO
CARGO DEPEDREIRO

CANDIDATO AO CARGO DE MOTORISTA
20

NOME

CPF

DATA NASC.

NOTA

BRENO LENNON DA SILVA

***.***.*36-26

01/11/1989

8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -PROCESSO SELETIVO PÚBLICO

3

CLASSIFIC.

NOME

DT NASC.

CPF

PONTOS

TEMPO

11

JOSE
MARCIO
PEREIRA

06/09/1975

***7653

9,34

1:11'

Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

B A R B A C E N A, Q U A RTA-F E I R A, 21 D E S E T E M B R O D E 2022
L I C E N Ç A S A M B I E N TA I S

E R R ATA
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já citadas condicionantes sugeridas pelo laudo de vistoria; - Posto Miranda Ltda (Postos
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas,
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação):
a Presidente esclareceu que foi emitida a licença “ad referendum” do Conselho, sendo
que o processo foi aprovado sem ressalvas por unanimidade dos presentes, pois que não
apresentava impedimentos técnicos ambientais; - Auto Posto SBT 09 Ltda (Postos
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas,
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação):
por não apresentar impedimentos técnicos ambientais o processo foi aprovado sem
ressalvas por unanimidade dos presentes; - Reformadora de Pneus Bretas e Olímpio
LtdadeME
Lei Delegada n° 54, de 13 de maio
2013(Recauchutagem de pneumáticos): a Presidente esclareceu que o
empreendedor apresentou o certificado de registro do Instituto Estadual de Florestas
(IEF) D
com
o B
mês
do presente ano e o certificado de uso
B A R B A C E N A, Q U A RTA-F E I R A, 21
E validade
S E T até
EM
Rde
O setembro
D E 2022
insignificante dos recursos hídricos, mas que não apresentou o Manifesto de Transporte
Na publicação no e-dob do Município de Barbacena do dia 20/09/2022, Edital De
do Resíduo (MTR), sendo destacado pelo conselheiro Senhor Flávio Dani Franco que o
empreendedor também não apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
Convocação-Processo Seletivo Público 001/2022-Serviço De Agua E Saneamento
(AVCB), ante o exposto foi sugerido pela Presidente a fixação de condicionantes ao
- SAS, onde se lê: “DT NASC. 24/09/2022” leia-se: “DT NASC. 24/09/1958”, manempreendedor para que o mesmo apresente em trinta dias o MTR e o AVCB, o que foi
tendo-se os demais termos.
acatado por todos os presentes. Submetido a votação o processo foi aprovado por
unanimidade dos presentes, mantidas as ressalvas das condicionantes fixadas; - Sítio
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
das Aves – Márcia Terezinha Alves Gomes (Avicultura): a Presidente esclareceu que o
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
empreendimento não apresenta nenhuma restrição, salvo a necessidade de
apresentação do registro do Instituto Estadual de Florestas (IEF) de consumo de
subproduto
de flora.
Submetido
a votação,
o processo
foi aprovado
por
unanimidade dos
Conselho
Municipal
de Defesa
e Conservação
do Meio
Ambiente
- CODEMA
presentes, com a condicionante
apresentação
dodecertificado
de registro do IEF no
Criado pela Lei de
Municipal
3.420, de 07
julho de 1997.
CONSELHOS MUNICIPAIS
prazo de trinta dias; - Thiago Salomão (Avicultura): a Presidente explicou que o
empreendedor está licenciando, mas que ainda não tem a estrutura construída, no
entanto precisa licenciar para fins de viabilização de financiamento bancário, sendo
2
sugerido pela senhora Presidente a deliberação sobre o licenciamento prévio pelo
período de um ano, para que dentro desse período, as instalações sejam concluídas e
ao final seja realizada nova vistoria “in loco” a fim de que seja verificada a viabilidade do
empreendimento. Posto em votação, o processo foi aprovado por unanimidade dos
presentes, mantida a ressalva de que no prazo de um ano será realizada nova vistoria; Via Alimentos Indústria e Comércio Ltda (Fabricação industrial de massas, biscoitos,
salgados, chocolates, pães, doces, suplementos alimentares e ingredientes para
indústria alimentícia): a Presidente esclareceu que houve vistoria no local e o conselheiro
senhor Sandro Heitor Tedoldi Cerqueira Tinoco frisou que o empreendedor não
apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) sugerido como
condicionante no laudo de vistoria. Posto em votação o processo foi aprovado por
unanimidade dos presentes, mantida condicionante de apresentação do AVCB no prazo
de trinta dias. Na sequência a Presidente nomeou e deu posse a conselheira senhora
Girlaine Simone de Souza Silva como secretária do Conselho, em razão da substituição
da conselheira senhora Rita Helena de Cássia Nascimento Fagundes. A Presidente
discorreu sobre a ausência de nomeação de suplentes no ato de nomeação de alguns
conselheiros, o que reforça a necessidade de reforma do Regimento Interno deste
Conselho, que tem também o condão de ampliar a participação do Poder Público e da
Sociedade Civil junto ao CODEMA. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada
a reunião às quatorze horas e quarenta e nove minutos, tendo sido a presente ata lavrada
por mim, Girlaine Simone de Souza Silva, conselheira secretária do Conselho Municipal
Municipal
Defesa
e Conservação
Meio lida
Ambiente
- CODEMA
de Defesa eConselho
Conservação
dodeMeio
Ambiente,
quedoapós
e aprovada
será assinada
Criado pela Lei Municipal 3.420, de 7 de julho de 1997
pelos presentes.

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E
CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - CODEMA
Presidente: Danielle de Paula Almeida Duarte

Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente - CODEMA
Criado pela Lei Municipal
3.420, de
ATA
S 07 de julho de 1997.
Aos vinte e sete de junho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e nove
minutos, iniciou-se a reunião, convocada pela Presidente do Conselho, senhora Danielle
de Paula Almeida Duarte, de forma virtual, através da plataforma Google Meet,
transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo canal da Prefeitura Municipal de Barbacena, por
se tratar de uma reunião pública deliberativa de assuntos relacionados ao meio ambiente,
direito difuso, indivisível e indeterminado. Estavam presentes a senhora Danielle de
Paula Almeida Duarte, senhor Sandro Heitor Tedoldi Cerqueira Tinoco, senhor Francisco
José Ferreira Neves, senhora Girlaine Simone de Souza Silva, senhor Ricardo Tayarol
Marques e o senhor Flávio Dani Franco. Iniciados os trabalhos, passou-se a pauta
prevista na convocação de Reunião Ordinária. Inicialmente, a Presidente senhora
Danielle de Paula Almeida Duarte esclareceu que as reuniões do Conselho não
aconteceram por um período pelo fato da Diretoria de Meio Ambiente ter ficado
desfalcada de servidores (agente de fiscalização e técnico) por aproximadamente um
mês. Foi colocada em discussão a ata do dia dezesseis de dezembro de dois mil e vinte
e um, que foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Após foi colocada em discussão
a ata do dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois que também foi aprovada
por unanimidade dos presentes. Ato contínuo foram apresentados os processos para
deliberações sobre emissão de licenças ambientais dos seguintes empreendimentos: Antônio Ribeiro de Almeida (Aquicultura e/ou unidade de pesca esportiva tipo pesquepague, exceto tanque rede): o processo foi aprovado sem ressalvas, por unanimidade
dos presentes; - Auto Posto Jardim das Flores Ltda (Postos revendedores, postos ou
pontos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas, postos flutuantes de
combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação): a Presidente
esclareceu que foi emitida a licença “ad referendum” do Conselho, pois o
empreendimento estava em fase de renovação da licença quando foi vendido, sendo que
a ausência da licença inviabilizaria a transação comercial. No entanto, a emissão da
licença se deu mediante fixação da condicionante de apresentação semestral pelo
empreendedor do laudo de análise dos efluentes da caixa separadora de água e de óleo
a contar de seis de junho de dois mil e vinte e dois, sendo o processo aprovado por
unanimidade dos presentes, mantida a citada condicionante sugerida pelo laudo de
vistoria; - Carlos Roberto do Nascimento (Avicultura): a senhora Presidente explicou que
o laudo técnico dispôs sobre a necessidade de se estabelecer condicionantes para a
emissão da licença (realização da impermeabilização da canaleta de contenção no
entorno da composteira e instalação de cerca ao redor desta) ao que o conselheiro
senhor Sandro Heitor Tedoldi Cerqueira Tinoco elucidou que a cerca deve ser de tela
para evitar o acesso de animais a área da composteira. Feitos os esclarecimentos
pertinentes
ao caso,
o processo
foi aprovado
pela unanimidade
dos presentes,
Conselho
Municipal
de Defesa
e Conservação
do Meio Ambiente
- CODEMAmantidas
as citadas condicionantes
apontadas
no laudo
- Combustível
José Bonifácio
Criado pela
Lei Municipal
3.420,de
devistoria;
07 de julho
de 1997.
Ltda (Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistema

retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de
aviação): a Presidente expôs que foi emitida a licença “ad referendum” do Conselho,
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sendo que o laudo de vistoria apresentou a necessidade de estabelecimento de
condicionante de reforma e cobrimento da caixa separadora, condicionante esta que
segundo informou a senhora Presidente foi devidamente cumprida pelo empreendedor,
sendo o processo aprovado pela unanimidade dos presentes; - Maria América de Castro
– Laticínios Barbacena Ltda (Fabricação de produtos de laticínios, exceto envase de leite
fluído e Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais e/ou envase de
leite fluído): A Presidente expôs que o laudo de vistoria apontou como condicionantes a
necessidade de que, em trinta dias o empreendedor apresente relatório fotográfico
demonstrando que houve a colocação de lonas de proteção lateral e também que seja
instalada canaleta para contenção do chorume. Não havendo nenhuma manifestação o
processo foi colocado em votação e aprovado pela unanimidade dos presentes com as
já citadas condicionantes sugeridas pelo laudo de vistoria; - Posto Miranda Ltda (Postos
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas,
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação):
a Presidente esclareceu que foi emitida a licença “ad referendum” do Conselho, sendo
que o processo foi aprovado sem ressalvas por unanimidade dos presentes, pois que não
apresentava impedimentos técnicos ambientais; - Auto Posto SBT 09 Ltda (Postos
revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistema retalhistas,
postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação):
por não apresentar impedimentos técnicos ambientais o processo foi aprovado sem
ressalvas por unanimidade dos presentes; - Reformadora de Pneus Bretas e Olímpio
Ltda ME (Recauchutagem de pneumáticos): a Presidente esclareceu que o
empreendedor apresentou o certificado de registro do Instituto Estadual de Florestas
(IEF) com validade até o mês de setembro do presente ano e o certificado de uso
insignificante dos recursos hídricos, mas que não apresentou o Manifesto de Transporte
do Resíduo (MTR), sendo destacado pelo conselheiro Senhor Flávio Dani Franco que o
empreendedor também não apresentou o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros
(AVCB), ante o exposto foi sugerido pela Presidente a fixação de condicionantes ao
empreendedor para que o mesmo apresente em trinta dias o MTR e o AVCB, o que foi
acatado por todos os presentes. Submetido a votação o processo foi aprovado por

Aos nove de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas e vinte e dois minutos, iniciouse a reunião, convocada pela Presidente do Conselho, Senhora Danielle de Paula Almeida Duarte, de
forma virtual, através da plataforma Google Meet, transmitida ao vivo pelo YouTube, pelo canal da
Prefeitura Municipal de Barbacena, por se tratar de uma reunião pública deliberativa de assuntos
relacionados ao meio ambiente, direito difuso, indivisível e indeterminado. Estavam presentes a
Senhora Danielle de Paula Almeida Duarte (Presidente do Conselho) e os senhores conselheiros
Sandro Heitor Tedoldi Cerqueira Tinoco, Ricardo Elói de Araújo, Girlaine Simone de Souza Silva,
Frederico Fernandes Vieira e Flávio Dani Franco, além do senhor Rogélio Antunes, representante do
empreendimento Condomínio Bellagio. Iniciados os trabalhos, passou-se a pauta prevista na
convocação da Reunião Ordinária. Foi colocada em discussão a ata do dia vinte e sete de junho de
dois mil e vinte e dois, que foi aprovada com três votos e duas abstenções. Ato contínuo foram
apresentados os processos para deliberações sobre emissão de licenças ambientais dos seguintes
empreendimentos: - Adunias Ribeiro Filho (Avicultura): A Presidente expôs que o laudo de vistoria
apontou como condicionantes a necessidade de instalação de canaleta e caixa de decantação. Não
havendo nenhuma manifestação, o processo foi colocado em votação e aprovado pela unanimidade
3

dos presentes, com as já citadas condicionantes sugeridas pelo laudo de vistoria. - Ana Paula de Melo
Guimarães (Avicultura): A Presidente explicou que a empreendedora está licencianda, mas ainda não
tem a estrutura construída, entretanto, precisa licenciar para fins de viabilização de financiamento
bancário, sendo sugerido pela Senhora Presidente a deliberação sobre o licenciamento pelo prazo de
ano, para que dentro desse período as instalações sejam concluídas e ao final seja realizada nova
vistoria “in loco”, a fim de que seja verificada a viabilidade do empreendimento, ao que o Conselheiro
Frederico Fernandes Vieira sugeriu que seja acrescentada a condicionante de que a empreendedora

atenda aos critérios de manutenção do incinerador a fim de se evitar poluição exagerada e de atender
aos padrões ecológicos; colocado em votação o processo foi aprovado pela unanimidade dos presentes
com as citadas condicionantes sugeridas. - Antônio Gomes Cantarino (Avicultura): A Presidente
esclareceu que trata-se de processo renovação de licença na modalidade LAS-RAS, cujo laudo de
vistoria apontou a necessidade de reconstrução da composteira com a colocação da canaleta e da
caixa de coleta de resíduos, sendo que o conselheiro senhor Frederico Fernandes Vieira sugeriu que
seja acrescentada a observação de que o empreendedor faça a comprovação (quando pertinente) de
que mantém atualizados os documentos de captação de recursos hídricos e de consumo de material
lenhoso (visto que a renovação da licença se dará por quatro anos e que alguns dos documentos
vencem nesse interim). Submetido a votação, o processo foi aprovado pela unanimidade dos presentes
com as já
citadas condicionantes
e observação
apresentada.
- Blu
Alimentos
Indústria e Comércio Ltda
Conselho
Municipal de Defesa
e Conservação
do Meio
Ambiente
- CODEMA

Criado
pela Lei Municipal
3.420, de
de leite
7 de julho
deA1997
(Fabricação de produtos
de laticínios,
exceto envase
fluído):
Presidente esclareceu que trata1

se de processo de renovação de licença na modalidade LAS–Cadastro, sugerindo que seja
acrescentada a observação de que o empreendedor deverá fazer a comprovação (quando pertinente)
de que mantém atualizados os documentos de regularidade ambiental; posto em votação, o processo
foi aprovado pela unanimidade dos presentes, mantida a observação sugerida pela Presidente. - Real
Beton Concretos Ltda (usinas de produção de concreto comum): A Presidente explicou que trata-se de
emissão de licença na modalidade LAS- Cadastro, esclarecendo que embora não haja impedimento, o
laudo de vistoria apontou a necessidade de algumas adequações referentes à instalação de canaleta
de contenção da lavagem dos veículos ligada à caixa de decantação, impermeabilização do solo, dentre
outras, sendo sugerido pelo conselheiro senhor Flávio Dani Franco que as adequações sejam feitas
antes da aprovação do licenciamento, sendo acompanhado pelos demais conselheiros, motivo pelo
qual, a deliberação foi retirada da pauta de votação, devendo retornar após as adequações. Condomínio Bellagio: A Presidente esclareceu que embora o empreendimento tenha constado em
pauta deste Conselho em 2020, devido à necessidade de análise de supressão de um maciço de Mata
Atlântica, foi determinado o encaminhamento do processo ao Instituto Estadual de Florestas – IEF, a
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fim de que este decidisse sobre tal supressão, tendo em vista que a Diretoria de Meio Ambiente, quanto
ente municipal não possui competência para tal. Ato contínuo, a Presidente ainda informou que o IEF
decidiu sobre o tema, autorizando a supressão citada mediante cumprimento de algumas

Criado pela Lei Municipal 3.420, de 7 de julho de 1997
se de processo de renovação de licença na modalidade LAS–Cadastro, sugerindo que seja
acrescentada a observação de que o empreendedor deverá fazer a comprovação (quando pertinente)
de que mantém atualizados os documentos de regularidade ambiental; posto em votação, o processo
foi aprovado pela unanimidade dos presentes, mantida a observação sugerida pela Presidente. - Real
Beton Concretos Ltda (usinas de produção de concreto comum): A Presidente explicou que trata-se de
emissão de licença na modalidade LAS- Cadastro, esclarecendo que embora não haja impedimento, o
laudo de vistoria apontou a necessidade de algumas adequações referentes à instalação de canaleta
de contenção da lavagem dos veículos ligada à caixa de decantação, impermeabilização do solo, dentre
outras, sendo sugerido pelo conselheiro senhor Flávio Dani Franco que as adequações sejam feitas

Lei Delegada n° 54, de 13 de maio de 2013

antes da aprovação do licenciamento, sendo acompanhado pelos demais conselheiros, motivo pelo
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qual, a deliberação foi retirada da pauta de votação, devendo retornar após as adequações. Condomínio Bellagio: A Presidente esclareceu que embora o empreendimento tenha constado em

pauta deste Conselho em 2020, devido à necessidade de análise de supressão de um maciço de Mata
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Atlântica, foi determinado o encaminhamento do processo ao Instituto Estadual de Florestas – IEF, a
fim de que este decidisse sobre tal supressão, tendo em vista que a Diretoria de Meio Ambiente, quanto
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ente municipal não possui competência para tal. Ato contínuo, a Presidente ainda informou que o IEF
decidiu sobre o tema, autorizando a supressão citada mediante cumprimento de algumas
condicionantes (contratação de um profissional competente habilitado para a execução da supressão
com a implantação do empreendimento para diminuir o tempo de exposição do solo; a implantação de
um sistema de drenagem da área do empreendimento; adoção das técnicas necessárias para a

Presidente: Carlos Augusto Soares do Nascimento

destinação dos resíduos; correta destinação do material lenhoso; manter conservada e preservada as

AV I S O S D E L I C I TA Ç Õ E S

áreas de vegetação nativa remanescente no mínimo de trinta por cento da área; cumprir a medida
compensatória por supressão e por supressão de vegetação secundária), cabendo neste momento
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análise do empreendimento quanto loteamento, devendo ser considerado tão somente o impacto do
empreendimento imobiliário, visto que a supressão de vegetação já foi analisada pelo IEF; posto em
discussão, o conselheiro senhor Flávio Dani Franco reforçou os esclarecimentos da Presidente; o
representante do empreendimento, senhor Rogélio Antunes, via chat, teceu esclarecimentos sobre a
compensação interna, informando que serão replantadas dentro do empreendimento um total de cento
e dez mudas, informação que foi complementada pela senhora Presidente ao informar que fora do local
do empreendimento serão replantadas muito mais mudas (em outra área de compensação específica);
o conselheiro senhor Sandro Heitor Tedoldi Cerqueira Tinoco levantou questionamento sobre o fato de
que não haverá de fato uma compensação pela área desmatada, tendo em vista a compensação em
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Vieira questionou se o empreendimento em apreço é contíguo a outro loteamento, sendo respondido
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pelo senhor conselheiro Flávio Dani Franco sim, o que segundo o senhor conselheiro Frederico poderia

impactar no enquadramento do empreendimento (em qual classe ficaria), questionou ainda este último,
se a área verde oferecida pelo empreendedor já não era uma condicionante de fato em si, sendo
esclarecido pelo conselheiro senhor conselheiro Ricardo Elói que a Lei da Mata Atlântica exige que o
empreendedor deve preservar trinta por cento da vegetação nativa existente no imóvel, excluindo-se a
Área de Preservação Permanente (APP); ante toda a discussão apresentada, foi sugerido pelo
conselheiro senhor Sandro Heitor Tedoldi Cerqueira Tinoco que o processo fosse convertido em
diligência, a fim de que o empreendedor preste esclarecimentos quanto às questões suscitadas, sendo
retirado o processo da pauta do dia. Submetido a votação foi aprovado por unanimidade dos presentes
a retirada do processo da pauta, assim como a conversão do mesmo em diligência. A presidente
informou que a próxima reunião acontecerá no dia trinta de agosto, às quatorze horas, para discussão

E R R ATA

da minuta do regimento do Conselho. Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião às
quinze horas e trinta e quatro minutos, tendo sido a presente ata feita por mim, Girlaine Simone de
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Souza Silva, Secretária do Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, que após
lida e aprovada será assinada pelos presentes.
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