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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021

PODER EXECUTIVO
Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

DECRETO MUNICIPAL
DECRETO MUNICIPAL Nº 8.984

“Aprova a 2ª versão do Protocolo Sanitário de retorno e gradativo das atividades 
presenciais das instituições de ensino do município de Barbacena, enquanto durar 
o estado de calamidade pública decorrente da pandemia COVID-19, de que trata o 
Decreto nº 8.933, de 02 de julho de 2021.”
O PREFEITO DO MUNICIPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com a legislação em vigor, em especial com o disposto no Decreto 
nº 8.659, de 20 de maio de 2020; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição 
do Município de Barbacena;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto 
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calami-
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando os termos da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 129, 
de 24.02.2021, que dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das 
atividades presenciais nas unidades de ensino que especifica, enquanto durar o 
estado de calamidade pública em todo o território do Estado;
Considerando a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 165, de 
01.07.2021, que “Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 85, 
de 14 de setembro de 2020, e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 
129, de 24 de fevereiro de 2021, e dá outras providências”;
Considerando os termos da Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.508, de 03 de setembro 
de 2021, que aprovou a vacinação contra Covid-19 para adolescentes de 12 a 17 
anos;
Considerando a publicação da 4ª versão do Protocolo Sanitário de Retorno às Ativi-
dades Escolares Presenciais aprovada pelo Comitê Extraordinário COVID-19- COES, 
em 10/09/2021;
Cinsderando que a pandemia COVID-19 é um evento dinâmico e aos poucos novas 
evidências científicas são apresentadas por pesquisadores de todo mundo, indican-
do, diante de novas descobertas e das alterações do quadro epidemiológico, que 
as diretrizes dos protocolos sanitários devem sofrer alterações para adaptação ao 
cenário;

DECRETA:
Art. 1º Fica aprovada integralmente a 2ª versão do Protocolo Sanitário de retorno 
e gradativo das atividades presenciais das instituições de ensino do município de 
Barbacena, enquanto durar o estado de calamidade pública decorrente da pande-
mia COVID-19, de que trata o Decreto nº 8.933, de 02 de julho de 2021, na forma 
do Anexo Único deste Decreto.
Parágrafo único. As medidas descritas na nova versão devem ser observadas antes 
e durante o retorno das atividades escolares presenciais, ressaltando que toda a co-
munidade escolar, gestores, professores, funcionários, pais, responsáveis e alunos, 
devem estar cientes de sua importância e como realizá-las.
Art. 2º Ficam mantidas as demais disposições do Decreto nº 8.933, de 02 de julho 
de 2021. 
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 29 de setembro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.  

Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal
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INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, a vacinação é a principal estratégia de prevenção de saúde 

pública para combater a pandemia da COVID-19. A promoção da vacinação 

pode ajudar as escolas a retornar com segurança ao aprendizado presencial, 

bem como às atividades extracurriculares e aos esportes.  

De acordo com os dados estimados pela Secretaria de Saúde de Minas 

Gerais, o Município de Barbacena possui 2.465 trabalhadores da educação 

básica e superior, que seriam contemplados como grupo prioritário para 

vacinação da primeira dose contra a COVID-19. Em uma nova apuração feita 

pelo próprio Município, estimou-se que essa população era de 3.470 

trabalhadores.  Os trabalhadores da educação contemplados para vacinação 

são professores, auxiliares de professores, estagiários, trabalhadores 

administrativos, trabalhadores de limpeza, porteiros e seguranças que atuam 

nas instituições de Educação Infantil (creche e pré-escola), Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Ensino 

Superior. O chamamento para vacinação da primeira dose desse grupo ocorreu 

nos dias 09, 10, 11 e 22 de junho de 2021. As segundas doses ocorreram nos 

dias 01, 02 e 14 de setembro, do corrente ano. 

Até a primeira quinzena do mês de setembro, a Cidade de Barbacena 

imunizou com a primeira dose ou dose única, 3.251 trabalhadores da 

educação, que corresponde a 93,7 % do público estimado pelo Município e 

131,9% do público estimado pelo Estado de Minas Gerais.  

O quantitativo de duas doses aplicadas é 2.991, que corresponde a 

86,2% do público estimado pelo Município e 131% do público estimado pelo 

Estado.  

Ressalta-se que muitos trabalhadores da educação foram vacinados 

previamente ou posteriormente por faixa etária e por isso não entraram nesse 

quantitativo. O presente Protocolo Sanitário foi construído com o objetivo de 

normatizar o processo de retorno às atividades escolares presenciais nas 
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instituições de ensino da rede particular (escolas, faculdades e centros 

universitários) e rede pública municipal e estadual do Município de Barbacena. 

Recentemente, a Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.508, de 03 de 

setembro de 2021, aprovou a vacinação contra a COVID-19 para adolescentes 

de 12 a 17 anos, conforme disponibilidade municipal de reserva técnica da 

vacina Pfizer/Comirnaty (D1). O que garantirá maior segurança as atividades 

escolares. 

Seguindo a prioridade estabelecida, o Município de Barbacena realizou o 

chamamento para os adolescentes com deficiência permanente e 

comorbidades crônicas. Até a presente data, já foram imunizados 154 

adolescentes, haverá novo chamamento no próximo dia 24 para o mesmo 

grupo. 

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais recomenda que todos 

da comunidade escolar incluindo professores, funcionários, responsáveis e 

alunos elegíveis sejam vacinados o mais rápido possível, e não deixem de 

comparecer na data marcada para aplicação da segunda dose (D2), quando for 

o caso. No entanto, as escolas têm uma população mista de pessoas que 

estão totalmente vacinadas, pessoas que não estão totalmente vacinadas e, 

em alguns casos, pessoas que ainda não podem ser vacinadas devido sua 

idade. 

 Essas variações exigem a permanência das medidas de proteção 

coletivas e individuais, especialmente o uso universal de máscaras. As demais 

medidas como priorização da ventilação, lavagem das mãos e etiqueta 

respiratória, ficar em casa quando doente, fazer o teste, identificação de 

vínculo epidemiológico, em combinação com quarentena, isolamento, limpeza 

e desinfecção dos ambientes, também são medidas cumulativas, obrigatórias e 

adicionais de prevenção, para manter nas escolas um ambiente seguro. 

Assim, com base na situação epidemiológica atual, bem como nos 

estudos realizados em diversas partes do mundo considerando o ano letivo de 

2020-2021, a 2ª edição deste Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais 
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vacinadas e não vacinadas nas escolas, e com o fato de que as crianças com 

idade inferior a 12 anos não são atualmente elegíveis para vacinação bem 

como os baixos níveis de vacinação entre jovens de 12 a 18 anos, a Secretaria 

de Estado de Saúde de Minas Gerais reafirma a importância do uso de 

máscara universal para todos os alunos (com idade superior a 02 anos ou 

mais), professores, funcionários e frequentadores das escolas de Minas Gerais, 

independentemente do estado de vacinação. 

 
ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E OBJETOS DAS INSTITUIÇÕES DE 
ENSINO 

 

Seguem abaixo as medidas que devem ser observadas antes e durante 

o retorno das atividades presenciais nas unidades escolares sejam instituições 

de ensino privadas ou públicas:  

 
 EM TODOS OS ESPAÇOS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

 

• Demarcar, com sinalização, a circulação interna, com fluxo determinado 

para a entrada e saída dos alunos respeitando o distanciamento de 0,9 metros 

(90 cm) entre as pessoas. Recomenda-se o escalonamento de horário de 

entrada e saída de turmas, evitando aglomerações que podem propiciar a 

transmissão da COVID-19. 

• O escalonamento poderá ser realizado conforme quantitativo de alunos 

da escola e faixa etária. Recomenda-se que siga a lógica de grupos fixos, com 

poucos alunos distribuídos em horários pré-fixados.  

• Deverá haver controle do fluxo de entrada, evitando qualquer tipo de 

aglomeração. 

• Além do quantitativo estabelecido acima, o número de alunos e 

colaboradores dentro das salas não poderá ultrapassar ½ (50%) da capacidade 

máxima de alunos. 
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• Nas áreas de circulação interna deve-se sempre demarcar o chão com 

sinalização chamativa de distância igual ou maior a 0,90 metros (90 cm). Essa 

distância deve ser mantida entre um aluno e outro, em filas, nas salas de aulas, 

bibliotecas, incluindo as filas e na utilização de sanitários. O mesmo é aplicado 

aos colaboradores. 

• Deverá ser disponibilizado obrigatoriamente álcool em gel 70% para 

higienização das mãos, na entrada da instituição, corredores, salas de aula, 

sanitários, bibliotecas, refeitórios, cantinas e secretaria. Deve-se atentar para 

altura dos dispensadores contemplando indivíduos das diversas faixas etárias 

da Instituição do Ensino, bem como aqueles indivíduos portadores de 

deficiência (PCDs); 

• É contraindicado a utilização de álcool com essências, odorizador, 

perfumados ou equivalentes, tendo em vista que podem favorecer acidentes 

relacionados à intoxicação de crianças especialmente em idade pré-escolar e 

escolar. 

• Deverá haver campanha de comunicação interna, com cartazes e afins, 

contemplando comunicação verbal e não verbal, com as diretivas de utilização 

obrigatória de máscaras, higienização das mãos com álcool gel, lavagem com 

água e sabão e distanciamento de 0,90 metros (90 cm) entre as pessoas. 

• Indicar a distância de 02 (dois) degraus entre os usuários nas escadas, 

em caso de permanência de alunos ou colaboradores nas mesmas, no caso de 

formação de filas. 

• No caso de utilização dos elevadores, respeitar o número adequado de 

pessoas ocupantes garantindo a distância de 0,90 metros entre usuários. 

• Realizar a higienização frequente de todos os objetos que tenham 

contato com os alunos e colaboradores, conforme recomendações do 

fabricante. Priorizar a limpeza de tais maçanetas, torneiras, corrimãos, mesas, 

cadeiras, teclados, computadores, botões de elevadores, telefones e todas as 

superfícies de alta frequência de toque. A limpeza deverá ser constantemente, 

realizada com álcool 70% ou outros produtos recomendados pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 
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das Instituições de Ensino do Município de Barbacena tem como principal 

alteração a modificação do distanciamento praticado nas Unidades Escolares. 

O documento anterior orientava o distanciamento físico de pelo menos 

1,5 metros entre as pessoas que não convivem na mesma residência. No 

entanto, com base nas evidências científicas mais atualizadas, verificam-se 

baixos níveis de transmissão da COVID-19 entre alunos de escolas com menos 

de 1,5 metros de distância física, especialmente quando a escola implementou 

e implantou outras estratégias de prevenção, como o uso de máscaras 

universal. 

Estudos estadunidenses, australianos e europeus demonstram que o 

ensino presencial não foi associado ao aumento da disseminação de SARS-

CoV-2 nas escolas, quando a transmissão na comunidade era baixa, mas os 

casos nas escolas aumentaram quando os níveis de transmissão na 

comunidade eram considerados moderados a altos.  

A associação entre a incidência da COVID-19 e a transmissão do vírus 

em ambientes escolares e os níveis de transmissão na comunidade ressalta a 

importância de controlar a disseminação da doença na comunidade para 

proteger professores, funcionários e alunos nas escolas, sendo um dever de 

todos manterem os cuidados sanitários.  

Além disso, de modo geral estes estudos apontam que a retomada da 

educação presencial não foi associada a um aumento proporcional da COVID-

19 entre as crianças em idade escolar.  

Por outro lado, há algumas evidências que indicam que o SARS-CoV-2 

pode se espalhar mais facilmente em ambientes de Ensino Médio do que em 

ambientes de Ensino Fundamental, exigindo o reforço de medidas de 

prevenção em escolas de crianças e adolescentes maiores de 14 anos. Nessa 

perspectiva, na mesma direção das recomendações do Centro para Controle e 

Prevenção de Doenças  (CDC), Organização Mundial da Saúde (OMS) e da 

Academia Americana de Pediatria, o Estado de Minas Gerais passa a adotar 

uma distância de pelo menos 0,90 metros (90 cm) entre os alunos nas salas de 

aula.  

 
 
 
 

5 
 

Considerando que estas evidências demonstram que este 

distanciamento é viável para a proteção coletiva nesses ambientes, desde que 

outras estratégias de prevenção sejam maximizadas, conforme já 

implementado nas escolas por meio da versão anterior deste Protocolo.  

No entanto, nos refeitórios, devido a não utilização de máscaras quando 

os alunos estão se alimentando, a distância recomendada mantém-se 1,5 

metros. 

As premissas utilizadas para a construção desse Protocolo foram 

extraídas do protocolo sanitário de retorno às atividades escolares presenciais 

no contexto da pandemia da COVID-19, revisado pelo grupo de trabalho criado 

pela deliberação estadual de nº 121 do Comitê Extraordinário COVID-19, de 27 

de janeiro de 2021 e sua 4ª versão atualizada e aprovada em 10/09/2021. 

Todas as medidas adotadas pelas instituições de ensino devem ser 

amplamente divulgadas para a respectiva comunidade escolar, a qual deve 

estar ciente dos benefícios e riscos de cada estratégia de aprendizagem: 

virtual, híbrida e presencial. 

A seguir, foram dispostas as medidas que devem ser observadas antes 

e durante o retorno das atividades escolares presenciais, que está 

acontecendo de forma gradual, para permitir o aprendizado e construção 

conjunta de práticas sólidas de proteção e cuidados. Esse processo coletivo 

visa fortalecer o aprendizado das medidas de prevenção e a segurança 

necessária para novas formas de viver em grupo.  

 
COVID-19 EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Embora o número de crianças adoecidas com a COVID-19 seja menor 

em comparação aos adultos, as crianças podem ser infectadas com o vírus que 

causa COVID-19. Conforme a Sociedade Brasileira de Pediatria "Crianças e 

adolescentes representam menos do que 1% da mortalidade e respondem por 

2-3% do total das internações”. Podem ficar sintomáticas e espalhar o vírus 

que causa COVID-19 para outras pessoas. As crianças, como os adultos, que 
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têm COVID-19, mas não apresentam sintomas (“assintomáticos”), podem ainda 

transmitir o vírus a outras pessoas, inclusive para seus familiares.  

A maioria das crianças e adolescentes com COVID-19 apresentam 

sintomas leves ou nenhum sintoma. No entanto, algumas crianças podem ficar 

gravemente doentes com COVID-19. Elas podem exigir hospitalização, 

cuidados intensivos ou um suporte ventilatório para ajudá-los a respirar. Em 

casos raros, as crianças podem evoluir com complicações específicas como a 

chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), ou até 

mesmo para o óbito. 

 Assim, como ocorre com adultos, é essencial destacar que alguns 

grupos de crianças e adolescentes possuem maior risco para o 

desenvolvimento das formas da COVID-19 grave. Sugere-se, portanto, que os 

alunos que apresentem condições de saúde subjacentes que ofereçam um 

maior risco para o desenvolvimento de formas graves da COVID-19 sejam 

avaliados e liberados pelos seus respectivos médicos para frequentar as 

atividades escolares presenciais. Nesse sentido, é importantes os pais, 

responsáveis e cuidadores se manterem devidamente informados e orientados 

para tomarem as decisões relativas ao retorno das atividades presenciais de 

crianças e adolescentes. 

 
COVID-19 E ESTRATÉGIAS GERAIS PARA PREVENIR E REDUZIR A 
TRANSMISSÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

O nível de transmissão da COVID-19 em Minas Gerais pode ser 

consultado através do website Coronavírus4 da Secretaria de Estado de Saúde 

de Minas Gerais. Independentemente do nível de transmissão da comunidade, 

é fundamental que as instituições de ensino usem estratégias de prevenção 

combinadas. Existem seis estratégias reconhecidamente eficazes pela 

literatura científica, que são centrais no enfrentamento da COVID-19 na 

comunidade e consequentemente nas escolas:  

1. Uso universal e correto de máscaras cobrindo boca e nariz; 
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 2. Distanciamento físico de no mínimo 0,9 metros (90 cm) entre 

estudantes; 

3. Lavagem das mãos e etiqueta respiratória; 

4. Limpeza e manutenção frequente das instalações;  

5. Rastreamento de contato em combinação com isolamento e 

quarentena; 

6. Vacinação da população elegível, em especial trabalhadores da 

educação e quando disponível a vacinação de adolescentes entre 12 a 17 

anos. 

 A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais incentiva a adoção 

das 06 medidas supramencionadas, em todas as Escolas de Minas Gerais; 

Este Protocolo foi construído apresentando ações que contemplam as 

seis estratégias. Em virtude das especificidades de cada unidade escolar é 

essencial que as escolas que oferecem ensino presencial priorizem 

substancialmente as duas primeiras estratégias de prevenção:  

1. O uso universal e correto de máscaras deve ser exigido, incentivado e 

divulgado. 

 2. O distanciamento físico (0,9 metros - 90 cm) deve ser maximizado o 

quanto possível.  

Toda e qualquer atividade presencial, deve ser balizada por essas 

estratégias. É dever de toda comunidade escolar, inclusive de pais, 

responsáveis e cuidadores cobrarem a aplicação de tais estratégias.  

Nesse mesmo sentido, importa esclarecer que a vacinação é atualmente 

a principal estratégia de prevenção de saúde pública, nas escolas e em outros 

ambientes, para o combate à pandemia da COVID-19. Pessoas totalmente 

vacinadas contra COVID-19 apresentam baixo risco de infecção sintomática ou 

grave, ainda que antes de serem vacinadas fossem consideradas “grupo de 

risco”. Um crescente corpo de evidências sugere que as pessoas que foram 

totalmente vacinadas contra o COVID-19 têm menos probabilidade de ter uma 

infecção assintomática ou transmitir o COVID-19 a outras pessoas do que as 

pessoas que não foram totalmente vacinadas. Na maioria dos ambientes, as 
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pessoas que estão totalmente vacinadas e não têm o sistema imunológico 

comprometido podem retomar com maior segurança as atividades que faziam 

antes da pandemia.  
 
VACINAÇÃO DE ADOLESCENTES EM MINAS GERAIS 

 

A Deliberação CIB-SUS/MG Nº 3.508, de 03 de setembro de 2021, 

aprovou a vacinação contra COVID-19 para adolescentes de 12 a 17 anos, 

conforme disponibilidade municipal de reserva técnica da vacina 

Pfizer/Comirnaty (D1).  

A utilização específica deste imunizante é baseada em estudos de 

segurança na utilização da vacina nas faixas etárias contempladas, outros 

estudos estão sendo feitos com as vacinas dos demais laboratórios que 

possuem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para 

serem aplicadas em território nacional.  

A vacinação de adolescentes em Minas Gerais ocorrerá de forma 

escalonada por faixa etária descendente, na seguinte ordem de prioridade: 

1.  População de 12 a 17 anos com deficiências permanentes; 

2. População de 12 a 17 anos com presença de comorbidades, 

conforme Anexo I da Deliberação supramencionada;  

3.  População de 12 a 17 anos gestantes e puérperas (até 45 dias após 

o parto);  

4.  População de 12 a 17 anos privados de liberdade;  

5.  População de 12 a 17 anos sem comorbidades. 

Ressalta-se que a vacinação é a principal estratégia de prevenção de 

saúde pública para acabar com a pandemia da COVID-19. A vacinação de 

adolescentes deve ser incentivada e encorajada. Trata-se de medida de 

extrema importância para a proteção de toda a sociedade, especialmente 

aqueles que não podem ainda ser vacinados. Pois, muitas escolas atendem 

crianças menores de 12 anos que não são elegíveis para a vacinação neste 

momento. Portanto, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais enfatiza 
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a necessária e obrigatória implementação de estratégias de prevenção em 

camadas (por exemplo, usando várias estratégias de prevenção juntas de 

forma consistente) para proteger alunos, professores, funcionários, visitantes e 

outros membros de suas famílias e apoiar a aprendizagem presencial.  
 
VARIANTE DELTA 

 

O vírus SARS-CoV-2, agente causador da COVID-19, a partir de sua 

caracterização genômica inicial, se divide em diferentes grupos genéticos ou 

clados. Os grupos genéticos virais que circulam no mundo são definidos de 

acordo com suas mutações em seu código genético específicas. Essas 

mutações são comumente observadas em vírus, sendo identificadas em outros 

vírus. Porém a rápida transmissão do vírus da COVID-19 implica em mais 

mutações e seleção ocasionando diferenças dentro de cada linhagem ou grupo 

genético (conhecidas como variantes). Variantes podem possuir vantagens 

evolutivas, como maior virulência (capacidade de causar danos graves em um 

indivíduo), patogenicidade (capacidade de provocar a doença), infectividade 

(capacidade de infectar um indivíduo) e transmissibilidade (capacidade de ser 

transmitida).  

A variante Delta é um subtipo da linhagem viral B.1.617, que emergiu na 

Índia em outubro de 2020. Esta variante esteve associada ao agravamento da 

pandemia na Índia e no Reino Unido, e por isso a cepa foi declarada como 

“variante de preocupação” (VOC da sigla em inglês) pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS). De acordo com a OMS, ainda em agosto, a variante circulou 

em mais de 130 países do mundo. Até 02 de setembro de 2021 foram 

notificados à SES-MG 236 casos da variante Delta, destes 19 (8%) casos de 

indivíduos de 0 a 18 anos.  

Considerando a importância de evitar a circulação de novas variantes no 

Estado de Minas Gerais, incluindo a Delta, a proteção contra a exposição 

continua sendo essencial em ambientes escolares. Devido à natureza 

altamente transmissível desta variante, juntamente com a mistura de pessoas 
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• Evitar utilizar ar-condicionado, se possível, garantindo o ambiente com 

ventilação adequada, sempre que possível, deixando portas e janelas abertas. 

Caso o ar condicionado seja a única opção de ventilação, instalar e manter 

filtros e dutos limpos, além de realizar a manutenção e limpeza semanal do 

sistema de ar-condicionado por meio de Plano de Manutenção, Operação e 

Controle (PMOC).  

• Permitir apenas a entrada de alunos que estiverem utilizando máscaras 

de forma correta (cobrindo a boca e o nariz). Essa regra não se aplica a 

crianças com idade inferior a 2 anos, ou às pessoas que podem apresentar 

dificuldade em remover a máscara caso necessário, devido à possibilidade de 

sufocamento.  

• Realizar a limpeza local (piso, balcão e outras superfícies) com 

desinfetantes a base de cloro para piso e álcool a 70% para as demais 

superfícies. 

• Estabelecer barreiras físicas em lugares onde não seja possível manter 

distância mínima de segurança (recepção, por exemplo).  

 
 SALAS DE AULAS 

 

 • Realizar limpeza e desinfecção de todas as salas após o término de 

cada turno de aula. 

• Os alunos deverão ter lugares fixos para assistirem às aulas e as 

carteiras a serem utilizadas pelos alunos ou locais de acomodação deverão ter 

o distanciamento de pelo menos 0,90 metros (90 cm) entre si. Recomenda-se a 

criação de um “mapa de lugares” ou “mapa de carteiras”. 

• Preferencialmente, os alunos não devem mudar de sala de aula 

durante o dia. É o professor que deverá se deslocar até a sala de aula. A 

exceção do uso de salas de aula como química, física e biologia prática, ou em 

que a turma é dividida devido a diferentes disciplinas eletivas. Nas mudanças 

necessárias, os alunos devem lavar as mãos e as salas devem ser 

higienizadas antes de cada troca de turma. 
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• Suspender o uso de armário compartilhado, caso existam. 

• Deve-se posicionar todas as mesas, cadeiras na mesma direção (em 

vez de ficar de frente uma para a outra).  

 
 BIBLIOTECAS, BRINQUEDOTECAS E OBJETOS DE USO COLETIVO 

 

• Utilizar apenas os brinquedos da escola, devendo ser esclarecido aos pais à 

importância de não enviarem brinquedos de casa para a escola.  

• Quando existentes, os brinquedos da escola devem ser lavados com 

água e sabão ou friccionar álcool 70%, antes e após o uso. Os brinquedos 

deverão ser, preferencialmente, de material lavável e atóxico (plástico, 

borracha, acrílico, metal). Objetos de madeira deverão ser recobertos, ou não 

utilizados. Brinquedos de tecido não devem ser utilizados, assim como aqueles 

que não podem ser higienizados; 

• Eliminar ou restringir o uso de itens de uso coletivo como computador, 

canetas, tablets, equipamentos eletrônicos, fones de ouvido, etc. Caso sejam 

utilizados, devem ser higienizados entre cada utilização com álcool isopropílico; 

 • As bibliotecas poderão ser utilizadas desde que se respeite o 

distanciamento mínimo de 0,90 metros (90 cm) entre os usuários. Recomenda-

se a criação de um “mapa de lugares”; Além de, separar uma estante para 

receber o material (livro) devolvido pelo usuário, acomodando-o 

adequadamente. Sugere-se que após a devolução, o material deve seguir 

reservado por 05 (cinco) dias, em seguida devendo ser higienizado e somente 

após ser liberado para seu novo empréstimo. 

 
 FRALDÁRIO E BERÇÁRIOS 

 

 No caso das creches e da educação infantil: 

 • Durante os horários de descanso das crianças, os berços e 

colchonetes deverão ser mantidos afastados, obedecendo ao distanciamento 

de 0,90 metros (90 cm). 
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 • Deve-se higienizar e desinfetar a superfície de trocadores de fraldas 

após cada utilização, bem como realizar o descarte correto das fraldas e outros 

materiais usados.  

 
 SANITÁRIOS 

 

 • Os sanitários devem ser providos de condições para higiene das mãos 

com lavatórios/pias com água disponível, dispensador de sabonete líquido, 

porta papel toalha (não permitir o uso de toalhas de tecido), lixeira provida de 

saco plástico descartável com tampa acionada por pedal. 

• Deve-se controlar o fluxo de acesso aos sanitários, de modo a respeitar a 

capacidade de ocupação do sanitário e o distanciamento de 0,90 metros (90 

cm) entre as pessoas, evitando aglomerações. 

• Deve-se auxiliar os alunos que não conseguem higienizar suas mãos. 

• Intensificar a higienização dos sanitários existentes, sendo que o 

funcionário deverá utilizar os equipamentos de proteção apropriados 

(preferencialmente máscaras N95 ou equivalente, luva de borracha, avental, 

calça comprida, sapato fechado). 

• Realizar a limpeza e desinfecção das luvas utilizadas com água e 

sabão seguido de fricção com álcool em gel a 70% por 20 segundos, 

reforçando o correto uso das mesmas (não tocar com as mãos enluvadas em 

maçanetas, telefones, botões de elevadores, etc.). 

 • Disponibilização de cartazes com linguagem visual e não verbal com 

orientações sobre higienização das mãos e uso de máscaras.  

 
 REFEITÓRIOS E CANTINAS 

 

• Realizar as refeições preferencialmente em ambientes abertos (como pátios 

e quadras) em vez de utilizar o refeitório, ou quando não possível, escalonar o 

uso do refeitório. 
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 • Caso seja utilizado o refeitório, este deve ser devidamente higienizado 

entre cada troca de turma, mantendo o distanciamento mínimo de 1,5 m entre 

os estudantes. 

 • Neste caso, mantém-se o distanciamento de 1,5 m considerando os 

riscos associados à retirada da máscara e as alterações de respiração e 

dispersão de gotículas de saliva durante a alimentação. 

• Recomenda-se que os estudantes tragam os lanches de casa. Caso a 

refeição seja adquirida ou fornecida na instituição de ensino, deverá ser 

seguido o padrão “Takeaway” (retirar e consumir outro local), evitando o uso 

do espaço da cantina/refeitório. Se a utilização de refeitórios for necessária, 

alunos e colaboradores deverão seguir as seguintes orientações:  

• Higienizar o espaço quando do início das atividades, e após cada uso.  

• Ampliar o período de funcionamento desses serviços e distribuir os 

usuários em horários escalonados de refeição distintos para evitar 

aglomerações.  

• Limitar o tempo de permanência no local, sendo exclusivo para 

alimentação. 

• Proibir o uso de celulares no refeitório.  

• Os espaços deverão ser utilizados com no máximo ½ (50%) da sua 

capacidade por vez, e deve-se utilizar escalonamento por horário do 

ambiente. 

 • Serão disponibilizados dispensadores com álcool em gel 70% em 

locais estratégicos, com, para uso dos alunos e colaboradores durante a 

permanência na área de alimentação.  

• A higienização de mesas e cadeiras deverá acontecer a cada troca de 

grupos.  

• Se possível, oferecer refeições embaladas em descartáveis ou 

separadas individualmente, para consumo na própria sala de aula, evitando 

deslocamentos e permanência no refeitório. 

 • Fica proibido o auto serviço (self service), durante todo período de 

duração da pandemia. 
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• O serviço de buffet e o manuseio da refeição serão feitos por um 

funcionário, utilizando os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

necessários (gorro ou touca e máscara). 

 • Deve-se eliminar galheteiros, saleiros, açucareiros, ou qualquer outro 

alimento/tempero que seja acondicionado dessa forma, provendo sachês para 

uso individual. 

 • Deve-se disponibilizar álcool em gel 70% na área de atendimento. 

• O distanciamento mínimo também deve ser respeitado durante as 

refeições, para isso recomenda-se a marcação fixa nas mesas/cadeiras que 

podem ser utilizadas, e recomenda-se a retirada de cadeiras, bancos e mesas 

sobressalentes respeitando a demarcação mínima de 1,5 de espaçamento 

entre usuários. 

 • Recomenda-se o uso de barreira de acrílico nos caixas, balcão de 

atendimento e mesas/carrinhos de buffet. 

• Deve-se reforçar com os trabalhadores das cantinas/refeitórios as 

medidas de higiene e limpeza na área de produção e manuseio dos alimentos 

de acordo com a legislação em vigor (RDC ANVISA 216/04). 

 • Fornecedores, entregadores e pessoas externas devem somente 

adentrar no local em horários nos quais não há atendimento de público 

interno. 

 
 BEBEDOUROS DE ÁGUA  

 
• Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para 

ingestão devem ser lacrados em todos os bebedouros, permitindo-se o 

funcionamento apenas do dispensador de água para copos. Deve-se orientar 

para cada aluno e colaborador que tenha seu próprio copo/garrafa para 

utilizar o bebedouro. A escola deverá fornecer copos descartáveis aos alunos 

e colaboradores que porventura não tiverem/portarem o recipiente de uso 

individual. Próximo aos bebedouros deve-se demarcar a distância de 0,90 

metros (90 cm).  
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ORIENTAÇÕES PARA A COMUNIDADE ESCOLAR 

 

São considerados parte da comunidade escolar: alunos, pais, 

responsáveis, cuidadores, professores, administrativos da instituição de 

ensino, gestor escolar, profissionais de apoio, limpeza e infraestrutura, 

cantineiras (os), entre outros. O esforço para manutenção das aulas 

presenciais deve ser um esforço conjunto de toda comunidade, pois somente 

assim todos continuarão protegidos. A seguir são elencadas diretrizes gerais 

para toda comunidade escolar e em seguida orientações específicas para 

grupos e atores da comunidade. 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS PARA TODOS DA COMUNIDADE ESCOLAR  

 

• Pais, responsáveis e cuidadores devem evitar frequentar à escola se 

possível, para garantir a participação ativa dos responsáveis sugere-se que 

reuniões sejam realizadas por meio remoto ou via telefone. 

• Ao tossir ou espirrar, deve-se cobrir o nariz e boca com lenços 

descartáveis e evitar tocar os olhos, nariz e boca, se não for possível, cobrir a 

boca e o nariz com o antebraço, evitando levar as mãos ao rosto. 

 • Deve-se trocar de máscara caso esteja suja ou úmida e intervalos 

regulares de 2 a 3 horas. 

• O uso de máscara deverá ser obrigatório durante toda a permanência 

na Instituição de Ensino. 

• Sugere-se manter os cabelos presos e evitar o uso bijuterias, joias, 

anéis, relógios e outros adereços, para assegurar a correta higienização das 

mãos. 

• Guardar a distância de 0, 90 metros (90 cm) de outras pessoas. 

• Higienizar frequentemente com água e sabão as mãos e em sua falta 

ou impossibilidade deve-se utilizar álcool em gel 70%. As crianças devem ser 
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orientadas a não usar abusivamente álcool devido ao risco de desenvolvimento 

de alergias e dermatites.  

• Não cumprimentar as pessoas, sejam colegas colaboradores ou 

alunos, com apertos de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico. 
 
 TRANSPORTE ESCOLAR 

 
• O motorista da van/ônibus e a equipe de suporte devem realizar 

desinfecção do veículo após o término de cada viagem. 

• Os assentos dos veículos deverão ser de fácil higienização como capas 

de courvim ou material assemelhado. 

• O transportador deve garantir de que todas as crianças e funcionários 

do transporte utilizem máscara ficando proibido o ingresso sem uso e durante 

todo tempo em que lá estiverem. 

• Deverá existir um prévio planejamento para que os assentos fiquem 

bem espaçados, evitando aglomerações e com todos os usuários assentados. 

• A busca e entrega das crianças podem ser reorganizadas para manter 

o distanciamento. 

• O atendente e o motorista do transporte devem aplicar as regras de 

higiene, lavagem das mãos e distanciamento social.  

• O transportador deverá fornecer álcool 70% para higiene das mãos 

disponível, o tempo todo, no veículo, incentivando as crianças e adolescentes a 

utilizarem-no quando necessário, sobretudo na entrada e saída da condução. 

• No ato da entrada dos passageiros no veículo, deverá ser aferida a 

temperatura, por meio de um termômetro digital infravermelho. 

• Não será permitido o embarque de pessoa cuja temperatura for maior 

que 37,8ºC. 

• Durante os períodos em que o Município estiver nas ondas vermelha e 

amarela do Programa Minas Consciente, os veículos de transporte escolar 

deverão trafegar com 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade de carga, 

de forma que o assento ao lado fique vazio. 
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IDENTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS, SURTOS E SUSPENSÃO DAS 
AULAS 
 

• Os casos de suspeita de contágio identificados pelo estabelecimento 

de ensino, assim definidas as pessoas que apresentem sintomas gripais, febre, 

calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse, dificuldade de 

respiração ou falta de ar, perda do paladar ou olfato, dentre outros 

reconhecidos como sintomas pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

deverão ser comunicados, em no máximo 24 (VINTE E QUATRO) HORAS 

ATRAVÉS DE FORMULÁRIO ELETRÔNICO À COMISSÃO ESPECIAL DE 

MONITORAMENTO. 

• Em crianças, além dos itens anteriores, considera-se também 

obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. 

• As pessoas assim identificadas deverão ser orientadas a deixar o 

estabelecimento de ensino e procurar imediatamente atendimento médico no 

Hospital de referência e/ou Unidade Básica de Saúde recomendada. Até que 

os pais e/ou representante legal dos menores cheguem ao estabelecimento, à 

pessoa com sintomas será encaminhada a uma sala segura, organizada pela 

Escola para tal finalidade. 
• Caberá À ESCOLA, PREENCHER O FORMULÁRIO VIRTUAL DE 

MONITORAMENTO DE NOTIFICAÇÕES COVID-19 ESCOLAR e contatar a 
pessoa e/ou a família da pessoa com sintoma de contaminação 
orientando o tratamento e/ou a manutenção de isolamento. 

• Professores e funcionários com suspeita de contaminação, desde que 

portando declaração da escola assinada pela direção escolar, terão prioridade 

de testagem. 

• Para indivíduos com síndrome gripal com confirmação para COVID-19, 

recomenda-se isolamento de 10 (dez) dias, a partir do início dos sintomas. 

Após esse período é possível a suspensão do isolamento, desde que o 
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indivíduo passe 24 horas sem febre, sem uso de medicamentos antitérmicos e 

apresente remissão dos sintomas respiratórios; 

• Para indivíduos com quadro de síndrome gripal, onde não foi possível a 

confirmação, que apresentem resultado de exame laboratorial não reagente ou 

não detectável, o isolamento PODERÁ ser suspenso desde que passe 24 

horas de resolução de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e 

remissão dos sintomas respiratórios. 

• Para indivíduos assintomáticos confirmados laboratorialmente para 

COVID-19 (resultado detectável pelo método RTqPCR ou teste rápido para 

detecção de antígeno para SARS-CoV-2), deve-se manter isolamento, 

suspendendo-o após 10 (dez) dias da data de coleta da amostra.  

• Para contatos próximos de casos confirmados deverão permanecer em 

isolamento durante o período de 14 dias após o último contato. 

De forma adicional, deve-se: 
• Não permitir a permanência de pessoas sintomáticas para COVID-19 

na instituição de ensino. No caso de menores de idade, pais ou responsáveis 

devem ser comunicados para buscar o aluno, que deve aguardar em sala 

isolada e segura. Orientar as famílias a procurar o serviço de saúde. 

• Separar uma sala ou uma área para isolar pessoas que apresentem 

sintomas até que possam voltar para casa. 

• Ter um funcionário de ponto de contato em cada prédio da instituição 

de ensino para sinalizar sintomas. 

• Ao identificar um estudante com sinais e sintomas de síndrome gripal, 

tanto na entrada da escola como durante o período em que estiver em sala de 

aula, a escola deve acionar os pais e responsáveis, orientando que esse 

estudante deve comparecer a uma Unidade Básica de Saúde (UBS). 
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SITUAÇÕES DE ALERTA E AÇÕES PARA SUSPENSÃO DAS AULAS 
PRESENCIAIS - RECOMENDAÇÕES A SEREM ADOTADAS NA 
IDENTIFICAÇÃO DE SURTO NO AMBIENTE ESCOLAR  

 

As medidas adiante elencadas nas situações 1, 2 e 3, deverão ser 

tomadas pelo diretor do estabelecimento de ensino, se constatada a ocorrência 

de algum dos fatos narrados, independentemente de qualquer prévia 

autorização/determinação de órgãos sanitários, sem prejuízo de o Chefe do 

Executivo determinar a suspensão de todas as atividades escolares caso o 

cenário de saúde do Município recomende, conforme situação 4. 

 
Em toda e qualquer hipótese deve ser notificada a COMISSÃO 

ESPECIAL DE MONITORAMENTO do Município para a tomada de 
decisões em âmbito municipal. 

 
SITUAÇÃO 1 – Suspensão de aulas de uma turma: 

FATO: Ocorrência simultânea de mais de um caso suspeito ou 

confirmado no qual os envolvidos (alunos ou trabalhadores) convivam na 

mesma sala de aula e não tenham tido contato com outras turmas.  

AÇÃO: A escola deverá suspender as aulas presenciais nesta sala por 

duas semanas (14 dias) e todos os contatos próximos deverão ser monitorados 

durante esse período.   

 
SITUAÇÃO 2 – Suspensão de aulas em um turno: 

 FATO: Ocorrência simultânea de mais de um caso suspeito ou 

confirmado no qual os envolvidos (alunos ou trabalhadores) sejam de salas 

diferentes ou tenham tido contato com outras turmas no mesmo turno escolar.  

AÇÃO: A escola deverá suspender as aulas presenciais de todo o turno 

escolar por duas semanas (14 dias) e todos os contatos próximos deverão ser 

monitorados durante esse período.   
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SITUAÇÃO 3 – Suspensão de aulas em uma escola: 

FATO: Ocorrência de mais de um caso suspeito ou confirmado no qual 

os envolvidos (alunos ou trabalhadores) tenham tido contato com outras turmas 

em turnos diferentes.  

AÇÃO: A escola deverá suspender todas as aulas presenciais por duas 

semanas (14 dias) e todos os contratos próximos deverão ser monitorados 

durante esse período.   

 
SITUAÇÃO 4 – Suspensão de aulas em um município ou no estado: 

FATO: Ocorrência dos Indicadores do Plano Minas Consciente em 

patamares elevados e sustentados, além de outros indicadores em situação 

elevada e sustentada, a saber: taxa de ocupação de leitos pediátricos, 

quantidade de leitos pediátricos livres, dados específicos do público infantil, 

incidência de Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica – SIM-P e 

outros indicadores e balizadores pertinentes à tomada de decisão.  

AÇÃO: O município e/ou o Estado deverão suspender todas as aulas 

presenciais do município ou do estado por duas semanas (14 dias). 

 

Um aglomerado de casos/surtos (cluster) é caracterizado pela presença 

de um caso sintomático confirmado laboratorialmente e dois ou mais contatos 

próximos positivos/reagentes, independente da presença de sintomas na 

mesma sala ou na escola. Se em uma mesma sala, ou um mesmo ambiente 

compartilhado houver 03 (três) ou mais casos confirmados será caracterizada 

situação de surto, devendo ser notificado imediatamente, com período máximo 
de 24 horas, via telefone e/ou e-mail: (32) 98867-3320/ (32)98867-4406/ 
(32)98863-3141 ou pelo email: sinanviepsesaps@gmail.com. 

 
NOS CASOS SUSPEITOS ONDE OCORREU SUSPENSÃO DAS 

AULAS PRESENCIAIS, CASO TODOS OS SUSPEITOS NOTIFICADOS 
SEJAM TESTADOS NO PERÍODO OPORTUNO, COM RESULTADO NÃO 
REAGENTE OU NÃO DETECTADO PARA COVID-19, E SEM A PRESENÇA 
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DE SINTOMAS NAS ÚLTIMAS 24 HORAS E SEM USO DE MEDICAÇÃO, A 
RETOMADA ANTERIOR A 14 DIAS PODERÁ SER REAVALIADA PELA 
COMISSÃO.  

 
 

CONCEITOS 
 

• Um contato próximo será definido como qualquer estudante, funcionário 

ou professor que tenha permanecido a menos de 0,90 metros de uma 

pessoa infectada pelo SARS-CoV-2, SEM máscara, por 15 minutos ou 

mais, há menos de 14 dias;  
• Dentro das escolas, o contato de qualquer estudante, funcionário ou 

professor com caso confirmado de COVID-19, COM uso de máscara e 

distanciamento físico maior que 0,90 metros, não será classificado como 

contato próximo. Se assintomático, será permitido livre acesso à Escola, 

desde que seja mantida a utilização rigorosa de Equipamentos de 

Proteção Individual (EPI) e implementado o monitoramento diário do 

surgimento de sintomas, por 14 dias após o contato;  

• Não será permitida a permanência do contato na instituição, devendo, o 

mesmo, retornar para seu domicílio;  
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• O contato, se assintomático, será orientado à quarentena por 14 dias 

após a data da última exposição potencial e será monitorado, 

diariamente, o surgimento de sintomas;  

• Se, após 14 (quatorze) dias de quarentena e monitoramento diário de 

sintomas, o contato permanecer assintomático, será autorizado a sair da 

quarentena e a retornar às suas atividades presenciais na instituição.  

• Opcionalmente, o contato assintomático poderá realizar teste 

diagnóstico para COVID-19 após 08 (oito) dias da data do último 

contato, utilizando fonte própria de financiamento, e o resultado negativo 

resultará no encerramento da quarentena. Os testes para diagnóstico da 

fase aguda da COVID-19 disponíveis são a RT-PCR e o teste rápido de 

antígeno. Somente esses dois tipos de testes serão aceitos pelas 

escolas para descartar a suspeita de infecção pelo SARS-CoV-2. A 

coleta do material biológico para ambos os testes deverá ser realizada 

após 05 (cinco) dias da data da última exposição potencial. 
 
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS DO MUNICÍPIO DE BARBACENA 2021 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARBACENA SESAP 
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Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 

 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 

 

  

 
 
 
 

26 
 

 
*Dados parciais referente ao mês de agosto (23/08/2021)  
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 

 
 
Total de notificações por faixa etária de janeiro a março de 2021 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 
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Total de confirmados por faixa etária de janeiro a março de 2021

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 

 
Total de confirmados por faixa etária de julho a setembro (parcial) de 2021  
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Total de óbitos por faixa etária de janeiro a março de 2021 
 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 

 
Total de óbitos por faixa etária de julho a setembro (parcial) de 2021 

 
Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena - SESAP 
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RECOMENDAÇÕES DE INSPEÇÃO SANITÁRIA PARA REABERTURA DE 
ESCOLAS  

 

As instituições de ensino serão submetidas a inspeções sanitárias, 

coordenadas pela Vigilância Sanitária Municipal, com apoio da equipe de 

vigilância em saúde do trabalhador. Se necessário, o Município poderá solicitar 

apoio do estado para as fiscalizações.  

Tais processos de inspeção, historicamente exercidos pela vigilância 

sanitária para estabelecimentos públicos e privados, podem contribuir para 

avaliação das condições de funcionamento da escola no contexto de 

convivência com a COVID-19, bem como para a proposição de recomendações 

adicionais em casos de não alcance ou conformidade com as recomendações 

mínimas para a reabertura segura de escolas. 

 É importante que o processo de inspeção ocorra periodicamente, tanto 

para a ampliação de exigências em casos de ampliação da transmissão da 

COVID-19 em determinadas escolas, quanto para eventual flexibilização dos 

protocolos e rotinas mediante redução da transmissibilidade do vírus ou mesmo 

alcance da imunidade coletiva.  

As inspeções serão realizadas pela Equipe Técnica composta por 

membros da Vigilância Sanitária e Epidemiológica, além de um inspetor, 

conforme o setor de atendimento, tanto da rede municipal quanto da rede 

estadual de ensino, com o responsável pela Escola presente. 

Caberá á Comissão Especial de Monitoramento do Município, 

Acompanhar semanalmente, através de acesso aos dados formulário virtual, o 

número de casos confirmados e que demandem qualquer tipo de atendimento 

hospitalar, para que tais dados possam ser considerados no Plano de 

Contingenciamento Municipal de Combate à COVID 19; II  
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ORIENTAÇÕES PARA A EDUCAÇÃO ESPECIAL 
 

Os alunos da Educação Especial devem ser avaliados de forma 

individualizada quanto ao retorno ou não das atividades presenciais, a partir de 

uma análise conjunta entre os pais, responsáveis, cuidadores profissionais de 

saúde e profissionais de educação, considerando os fatores biológicos 

individuais, as condições psicológicas e emocionais e o contexto social e 

ambiental em que o aluno esteja inserido.  

A presença de uma deficiência em um aluno por si só não significa que 

ele apresente maior vulnerabilidade ao agravamento pela infecção de SARS-

CoV-2 ou maior risco de seu contágio pelo vírus causador da COVID-19. 

Porém, entre as pessoas com deficiência, há as que têm maior fragilidade, por 

apresentarem problemas de saúde preexistentes (comorbidades), 

considerados como de maior risco para o agravamento da COVID-19. 

O distanciamento social de alunos com deficiência que dependem de 

maior auxílio para o desenvolvimento de cuidados pessoais e das atividades 

escolares são difíceis de realizar, portanto as medidas de higienização devem 

ser reforçadas: 

• Para os estudantes com deficiência visual é necessário orientá-los que, 

ao pedir ajuda de terceiros, apoiem-se nos ombros das pessoas, evitando o 

contato com as mãos e cotovelos de outras pessoas (lembrando que a 

orientação ao tossir é para tossir ou espirrar protegendo o rosto com 

antebraço).  

• Os estudantes que possuem alguma deficiência física ou estudantes 

com deficiência intelectual podem precisar de um auxílio maior dos 

profissionais da educação para que as barreiras de proteção sejam 

alcançadas.  

• Use técnicas comportamentais (como modelagem e reforço de 

comportamentos desejados e uso de cronogramas de imagens, cronômetros, 

dicas visuais e reforço positivo) para ajudar todos os alunos a se ajustarem às 

transições ou mudanças nas rotinas. 
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• Para aqueles que utilizam cadeiras de rodas, próteses, órteses e outros 

dispositivos de mobilidade será necessária a realização da limpeza com água e 

sabão ou álcool 70% de objetos que o estudante toca com mais frequência, 

incluindo o aro de impulsão de cadeira de rodas, o joystick, as órteses, 

próteses e meios auxiliares de locomoção como: bengalas, muletas e 

andadores. 

• No caso de estudantes que possuam deficiência intelectual e 

Transtorno do Espectro Autismo (TEA), o professor deverá orientá-lo quanto 

aos cuidados de higiene pessoal e lavagem correta das mãos. Caso ele 

necessite de auxílio para realizar qualquer dessas etapas, o professor deverá 

ajudá-lo. Pessoas com TEA que tolerem o uso de máscara deverão utilizá-las. 

• Considere que professores e funcionários usem uma máscara 

transparente ou de tecido com região dos lábios transparente ao interagir com 

alunos não alfabetizados, alunos aprendendo a ler ou ao interagir com pessoas 

que dependem da leitura labial. 

• Para as pessoas que só conseguem usar máscaras por breves 

períodos, priorize o uso de máscaras durante os momentos em que é difícil 

separar alunos e / ou professores e funcionários (por exemplo, em pé na fila). 

De forma adicional, devem ser seguidas as orientações do Ministério da Saúde 

contidas no documento “Orientações para reabertura das escolas da educação 

básica de ensino no contexto da pandemia da COVID-19”. 

 

CONTROLE DE VERSÕES 
 

VERSÃO DATA 

Versão 1.0 
Aprovada em 22 de abril de 2021 e 

publicada em 02 de julho de 2021 

Versão 2.0 
Publicada em 28 de setembro de 

2021 
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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021

EXTRATO DE PORTARIAS ASSINADAS PELO
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo, 
em conformidade com as leis em vigor, e na forma do artigo 26, inciso II, da Cons-
tituição do Município de Barbacena; RESOLVE: 

PORTARIA Nº 22.876 - 1 - DESIGNAR Comissão Especial composta pelos servidores 
Frederico Fernandes Vieira, Elaine Paula da Silva Lopes Cançado Salgarello, Marcos 
Vinícius do Carmo, Júlio César de Moura Viol e Aline Gonçalves Oliveira, para, sobre 
a presidência do primeiro, proceder ao leilão de bens semoventes apreendidos nos 
termos da Lei Municipal nº 2.582, de 1990.2 – DISPOR que incumbe à Comissão 
de que trata esta Portaria: 2.1 – Formar os lotes de semoventes, conforme sua 
classificação e características; 2.2 – Elaborar o edital do leilão, nos termos da Lei 
Federal nº 8.666, de 1993; 2.3 – Avaliar os bens com base no valor de mercado; 2.4 
– Acompanhar o leiloeiro na execução de suas funções; 2.5 – Elaborar o relatório 
de conclusão, relacionando e apresentando os trabalhos executados.3 – DISPOR 
que a presente Portaria entre em vigor na data de sua publicação.Barbacena, 24 
de setembro de 2021.

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 22.879 - CONCEDER licença sem vencimentos para tratar de inte-
resse particular, pelo período de 3 (três) anos, à servidora Laura Beatriz de Oli-
veira, ocupante do Cargo Público de Agente Comunitário de Saúde, Matrícula nº 
29.263/01, do Quadro dos Servidores Públicos Municipais de Barbacena, em con-
formidade com o Requerimento s/n°, datado de 14.09.2021, com efeito retroativo 
a 12.09.2021. Barbacena, 29 de setembro de 2021.

ERRATA
Na Portaria nº 22.877, publicada no e-DOB - Diário Oficial do Município do dia 
28.09.2021, onde se lê “Matrícula nº 28025/01” leia-se “Matrícula nº 2961/01”.

Secretário: Daniel Martins de Mello Neto

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL - SEMAS

EDITAIS
Edital n°001/2021 – Secretaria Municipal de Assistência Social

Conselho Municipal da Juventude – COMJU
Art. 1º - O COMJU, instituído através da Lei nº. 3.776/03, alterada pela Lei nº. 
4.113/08, é órgão de assessoria, planejamento e consultoria do Município, vin-
culado à Secretaria Municipal de Assistência Social, encarregado de promover a 
integração e a participação da juventude no processo social, econômico, político e 
cultural do Município de Barbacena;
Art. 2º - Na consecução das atribuições que lhe são inerentes, compete ao COMJU:
I – Oferecer subsídios para elaboração de Leis e a formulação da política de aten-
ção, promoção, atendimento e defesa dos direitos da juventude, assegurando a 
sua integração com as políticas sociais básicas, supletivas, culturais esportivas e 
econômicas no âmbito do Município, do Estado e da União;  
II – Incentivar, apoiar, promover e requisitar, junto aos órgãos públicos e privados, 
a realização de eventos, estudos e pesquisas nos campos da atenção, atendimento 
e defesa dos direitos da juventude;
III – Estimular e organizar a participação da juventude e suas entidades, associa-
ções e agremiações estudantis, culturais, esportivas, filantrópicas e religiosas na 
formulação das políticas públicas;
IV – Propor e articular ações conjuntas nas áreas de educação, ciência e tecno-
logia, saúde, trabalho, segurança pública, assistência social, direitos humanos e 
cidadania.   
Art. 3º - O CMJU é composto de representantes das entidades da sociedade civil 
eleitos em seus respectivos segmentos e atendo aos dispositivos da Lei delegada 
nº. 67 e Decreto Municipal nº. 7.510/13, fica convocada a Assembleia para eleição 
dos 06 (seis) representantes da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude 
– COMJU, conforme segmento: 
I- 01 (um) representante de   movimentos religiosos, que tenham juventude or-
ganizada;
II- 01 (um) representante de estudantes do ensino superior;
III - 01 (um) representante dos estudantes do ensino médio;
IV – 01 (um) representante dos Clubes de Serviços sediados no Município;
V – 02 (dois) representantes das Organizações Não Governamentais de atendimen-

to aos jovens; 
Art.4º - As inscrições das Organizações e Instituições da Sociedade Civil, deverão 
ser feitas oficialmente na Praça Conde Prados, s/n – Centro, até dia 1º de novembro 
de 2021, de 12:00 horas às 18:00 h, mediante a apresentação em envelope lacrado 
contendo:
I – Ofício de indicação do candidato assinado pelo Presidente da Instituição;
II- Carteira de Identidade, comprovante de residência e CPF do Candidato (cópias);
Art.5º - A Assembleia de Eleição realizar-se-á no dia 08 de novembro de 2021, no 
Auditório do Centro Administrativo Conde Prados, localizado na Praça Conde Pra-
dos, s/n – Centro, às 14h. 
§ 1° A eleição se dará através de voto secreto, tendo as organizações inscritas di-
reito a 02 (dois votos), sendo um obrigatoriamente em outra instituição/segmento.
§ 2° A Organização que não tiver interesse em apresentar candidato poderá se ins-
crever por meio de oficio encaminhado a Chefia de Apoio aos Conselhos Municipais, 
como apenas votante. 
Art. 6º - Casos não previstos neste edital serão solucionados pelo Secretário Muni-
cipal de Assistência Social. 

Barbacena, 24 de setembro de 2021
Daniel Martins de Mello Neto 

Secretário Municipal de Assistência Social 

Edital n°001/2021 – Secretaria Municipal de Assistência Social
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência - COMDE

Art. 1º - COMDE – Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência é 
órgão colegiado conferido pela Lei Municipal nº. 3.711, de 11 de junho de 2002 e 
pelas alterações da Lei Municipal nº. 3.929, de 18 de abril de 2006;
Art. 2º - O Conselho tem caráter permanente, consultivo, normativo e fiscalizador 
que observará em sua atuação toda a legislação vigente;
Art. 3º - O COMDE, na conformidade com as demais legislações vigentes tem por 
finalidade:
I – Acompanhar os planos, programas e projetos da Administração Pública Munici-
pal direta e indireta;
II – Zelar pela efetiva implantação da Política Municipal da Pessoa com Deficiência;
III – Acompanhar o planejamento e avaliar a execução das Políticas Setoriais de 
Educação, Saúde, Assistência Social, Trabalho, Transporte, Cultura, Turismo, Des-
porto, Lazer, Política Urbana, Reabilitação e outras relativas à Pessoa com Defici-
ência;
IV – Acompanhar a elaboração e avaliar a execução na gestão dos bens como ga-
nhos sociais e o desempenho dos Programas e Projetos Municipais que se referem 
às Pessoas com Deficiência;
V – Zelar pela efetivação do sistema descentralizado e participativo de defesa dos 
direitos da Pessoa com Deficiência;
VI – Propor a elaboração de estudos e pesquisas para se obter uma melhoria na 
qualidade de vida da Pessoa com Deficiência;
VII – Propor e incentivar a realização de Campanhas através da alocação de recur-
sos governamentais, visando à prevenção de Deficiência e a promoção dos direitos 
da Pessoa com Deficiência;
VIII – Atuar como instância de apoio no Município de Barbacena nos casos de re-
querimento, denúncias e reclamações formuladas por qualquer pessoa ou entidade 
quando ocorrer ameaça ou violação de direito da Pessoa com Deficiência;  
IX – Estabelecer critérios, formas ou meios de fiscalização em tudo o que é execu-
tado no Munícipio no que se refere à Pessoa com Deficiência;
X – Criar e eleger comissões temporárias ou permanentes disciplinadas pelo Regi-
mento Interno;
XI – Realizar a cada dois anos a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência;
XII – Fiscalizar, propor e definir aplicações dos Recursos do Fundo Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência;
Art. 4º - O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência deve ser 
composto por 06 (seis) membros da Sociedade Civil eleito por seus pares em suas 
bases e seguimentos. E será assim distribuído:
I- 01 (um) representante do seguimento de pessoas com deficiência;
II- 01 (um) representante do seguimento de pessoas com deficiência mental;
III - 01 (um) representante do seguimento de pessoas com deficiência auditiva;
IV – 01 (um) representante do seguimento de pessoas com deficiência física;
V – 01 (um) representante de entidade representativa ou prestadora de serviço 
da área; 
VI – 01 (um) representante dos profissionais da área de habilitação e reabilitação.
Art.4º - As inscrições das Organizações e Instituições da Sociedade Civil, deverão 
ser feitas oficialmente na Praça Conde Prados, s/n – Centro, até dia 1º de novembro 
de 2021, de 12:00 horas às 18:00 h, mediante a apresentação em envelope lacrado 
contendo:
I – Ofício de indicação do candidato assinado pelo Presidente da Instituição;
II- Carteira de Identidade, comprovante de residência e CPF do Candidato (cópias);
Art.5º - A Assembleia de Eleição realizar-se-á no dia 08 de novembro de 2021, no 
Auditório do Centro Administrativo Conde Prados localizado na Praça Conde Prados, 
s/n – Centro, às 16h. 
§ 1° A eleição se dará através de voto secreto, tendo as organizações inscritas di-
reito a 02 (dois votos), sendo um obrigatoriamente em outra instituição/segmento.
§ 2° A Organização que não tiver interesse em apresentar candidato poderá se ins-
crever por meio de oficio encaminhado Chefia de Apoio aos Conselhos Municipais, 
como apenas votante. 
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BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social - SEMAS, da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, da Secre-
taria Municipal de Saúde - SESAP, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
- SEPLAN, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, da 
Guarda Civil Municipal - GCM, e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA. Empresa Classificada: LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS EIRELI - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 30.701.265/0001-88. 
Processo Licitatório nº 053/2021 - Pregão Eletrônico nº 034/2021. Objeto: Registro 
de preços para eventual e futura aquisição de material para reforma, ampliação e 
manutenção dos diversos setores da Prefeitura Municipal de Barbacena, conforme 
especificações, obrigações, condições comerciais e demais informações constantes 
no Edital. Valor total registrado: R$ 12.252,84. Vigência: 12 (doze) meses. Data de 
Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do 
Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de 
Saúde - SESAP), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal 
- GCM), Renato José Laguardia de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - SEAPA), Daniel Martins Mello Neto (Secretário Municipal 
de Assistência Social - SEMAS), Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretá-
rio Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN), e SilneyLongaray (Proponente 
Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Patrícia Ribeiro de Medeiros - SEMAS, 
Fernando Eiterer de Souza - SEMOP, Willian de Oliveira Faria - SEPLAN / SEDEC / 
GCM, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, e Bruno dos Santos Silva - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 088/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS, da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SE-
DEC, da Guarda Civil Municipal - GCM, e da Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - SEAPA. Empresa Classificada: COMERCIAL AVAN LTDA 
- ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 39.877.684/0001-40. Processo Licitatório 
nº 053/2021 - Pregão Eletrônico nº 034/2021. Objeto: Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de material para reforma, ampliação e manutenção dos 
diversos setores da Prefeitura Municipal de Barbacena, conforme especificações, 
obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor 
total registrado: R$ 370.830,55. Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
27/08/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento 
(Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SE-
SAP), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), 
Renato José Laguardia de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA), Daniel Martins Mello Neto (Secretário Municipal de Assis-
tência Social - SEMAS), Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão - SEPLAN), e Poliana Teixeira Andrade (Proponente Re-
gistrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Patrícia Ribeiro de Medeiros - SEMAS, 
Fernando Eiterer de Souza - SEMOP, Willian de Oliveira Faria - SEPLAN / SEDEC / 
GCM, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, e Bruno dos Santos Silva - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 089/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS, da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, da 
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão - SEPLAN, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SE-
DEC, da Guarda Civil Municipal - GCM, e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pe-
cuária e Abastecimento - SEAPA. Empresa Classificada: DIPAR FERRAGENS - EIRELI 
- EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 16.868.674/0001-42. Processo Licitatório 
nº 053/2021 - Pregão Eletrônico nº 034/2021. Objeto: Registro de preços para 
eventual e futura aquisição de material para reforma, ampliação e manutenção dos 
diversos setores da Prefeitura Municipal de Barbacena, conforme especificações, 
obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor 
total registrado: R$ 189.218,28. Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
27/08/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento 
(Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SE-
SAP), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), 
Renato José Laguardia de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA), Daniel Martins Mello Neto (Secretário Municipal de Assis-
tência Social - SEMAS), Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal 
de Obras Públicas - SEMOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal 
de Planejamento e Gestão - SEPLAN), e Patrícia Paula AndrettaArcari (Proponente 
Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Patrícia Ribeiro de Medeiros - SEMAS, 
Fernando Eiterer de Souza - SEMOP, Willian de Oliveira Faria - SEPLAN / SEDEC / 
GCM, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, e Bruno dos Santos Silva - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 090/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, da Secretaria Munici-

Secretária: Tatiana Filardi de Campos 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

AVISOS DE LICITAÇÕES
SAS – Aviso de LICITAÇÃO - PE 039/2021 - PRC 041/2021- OBJETO:  Serviços de 
locação/horas de  caminhoes  e equipamentos,    Abertura: 14/10/2021 as 14:00. 
Informações: bllcompras.com licitaçao@barbacena.mg.gov.br . 32.3339.2026.  Em 
29/09/2021. Marcos Vinicius do Carmo.  Diretor de Licitações.

SAS – Aviso de LICITAÇÃO - PE 038/2021 - PRC 036/2021- OBJETO:  Aquisição  
materiais para manutenção corretiva em poços artesianos.  Abertura: 15/10/2021 
as 14:00. Informações: bllcompras.com licitaçao@barbacena.mg.gov.br. 32.3339. 
2026.  Em 29/09/2021. Marcos Vinicius do Carmo.  Diretor de Licitações.

EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 086/2021. Órgão Gerenciador: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Assis-
tência Social - SEMAS, da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP, da Secre-
taria Municipal de Saúde - SESAP, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão 
- SEPLAN, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, da 
Guarda Civil Municipal - GCM, e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA. Empresa Classificada: ORGANIZAÇÕES MSL COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob 
o nº 07.062.925/0001-06. Processo Licitatório nº 053/2021 - Pregão Eletrônico nº 
034/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição de material 
para reforma, ampliação e manutenção dos diversos setores da Prefeitura Municipal 
de Barbacena, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais 
informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 298.498,25. Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte 
Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), Mara Cristina Piccinin de Souza (Se-
cretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith 
de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), Renato José Laguardia de Oliveira (Secre-
tário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA), Daniel Martins 
Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social - SEMAS), Jefferson Viana 
Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP), Gilberto 
Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN), 
e Milton dos Santos Silva (Proponente Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: 
Patrícia Ribeiro de Medeiros - SEMAS, Fernando Eiterer de Souza - SEMOP, Willian 
de Oliveira Faria - SEPLAN / SEDEC / GCM, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, e 
Bruno dos Santos Silva - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 087/2021. Órgão Gerenciador: Município de 

EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 028/2021. Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através  do Fundo Municipal  de Saúde – FMS – 
CNPJ: 14.675.553/0001-59 e Santa Casa de Misericórdia – CNPJ: 17.082.892/0001-
10. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 
- CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será  realizada pela servidora Cristiane 
da Silva Cassini Batista, conforme consta no Ofício: 440/2021 – GAB/SESAP, datado 
de 29/09/2021.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Convênio 029/2021. Município de Barbace-
na - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através  do Fundo Municipal  de Saúde – FMS – 
CNPJ: 14.675.553/0001-59 e Santa Casa de Misericórdia – CNPJ: 17.082.892/0001-
10. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 
- CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização será  realizada pela servidora Cristiane 
da Silva Cassini Batista, conforme consta no Ofício: 441/2021 – GAB/SESAP, datado 
de 29/09/2021.

Art. 6º - Casos não previstos neste edital serão solucionados pelo Secretário Muni-
cipal de Assistência Social 

Barbacena, 27 de setembro de 2021
Daniel Martins de Mello Neto 

Secretário Municipal de Assistência Social 

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICÍPAL DE BARBACENA – Diretoria de Licitações – ANULAÇÃO 
– PROCESSO Nº 087/2021 - PE Nº 046/2021 – Objeto: Registro de Preços para 
aquisição de pneus e bico de metal para pneu visando à manutenção preventiva e 
corretiva dos veículos pertencentes à frota oficial do município de Barbacena/MG. 
Tudo conforme documentação nos autos. Anulado em 29 de setembro de 2021. 
Carlos Augusto Soares do Nascimento - Prefeito Municipal.

ANULAÇÃO
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pal de Saúde - SESAP, e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: PRI-
MUS MAGAZINE LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 42.165.422/0001-
67. Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: 
Registro de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais de 
construção, sinalização viária e outros, para atender diversas secretarias da Pre-
feitura Municipal de Barbacena, conforme especificações, obrigações, condições 
comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 
110.074,40. Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 27/08/2021. Nome 
das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), 
Renato José Laguardia de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de 
Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil 
Municipal - GCM), Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de 
Planejamento e Gestão - SEPLAN), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal 
de Saúde - SESAP), e Daiana Bezerra Pereira Martins (Proponente Registrada). 
Gerência e Fiscalização da Ata: Clécio Fernando de Aquino - SEMOP, Enderson Nas-
cimento Ferreira - SEDEC, Willian de Oliveira Faria - SEPLAN, Frederico Fernandes 
Vieira - SEAPA, Bruno dos Santos Silva - SESAP, e Maikon Sebastião dos Santos 
Furtado - Guarda Civil Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 091/2021. Órgão Gerenciador: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Obras 
Públicas - SEMOP, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, 
da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria Munici-
pal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, da Secretaria Municipal de 
Saúde - SESAP, e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: DAMIÃO, 
LIZOTTI & CIA LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 32.302.947/0001-43. 
Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais de construção, 
sinalização viária e outros, para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal 
de Barbacena, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais 
informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 48.907,48. Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Renato José Laguardia 
de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEA-
PA), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), 
Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), 
e Daniel Augusto André Damião (Proponente Registrada). Gerência e Fiscalização 
da Ata: Clécio Fernando de Aquino - SEMOP, Enderson Nascimento Ferreira - SE-
DEC, Willian de Oliveira Faria - SEPLAN, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, Bruno 
dos Santos Silva - SESAP, e Maikon Sebastião dos Santos Furtado - Guarda Civil 
Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 092/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, da Secretaria Munici-
pal de Saúde - SESAP, e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: CO-
MERCIAL AVAN LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 39.877.684/0001-40. 
Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais de construção, 
sinalização viária e outros, para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal 
de Barbacena, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais 
informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 48.367,09. Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Renato José Laguardia 
de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEA-
PA), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), 
Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), 
e Poliana Teixeira Andrade (Proponente Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: 
Clécio Fernando de Aquino - SEMOP, Enderson Nascimento Ferreira - SEDEC, Willian 
de Oliveira Faria - SEPLAN, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, Bruno dos Santos 
Silva - SESAP, e Maikon Sebastião dos Santos Furtado - Guarda Civil Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 093/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, da Secretaria Munici-
pal de Saúde - SESAP, e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: BI-
DDEN COMERCIAL LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 36.181.473/0001-80. 
Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais de construção, 
sinalização viária e outros, para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal 

de Barbacena, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais 
informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 100.800,06. Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Renato José Laguardia 
de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEA-
PA), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), 
Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), e 
Mabel Andrusievicz (Proponente Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Clécio 
Fernando de Aquino - SEMOP, Enderson Nascimento Ferreira - SEDEC, Willian de 
Oliveira Faria - SEPLAN, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, Bruno dos Santos Silva 
- SESAP, e Maikon Sebastião dos Santos Furtado - Guarda Civil Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 094/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - 
SEDEC, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, da Secretaria Muni-
cipal de Saúde - SESAP, e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Classificada: 
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP, empre-
sa inscrita no CNPJ sob o nº 37.278.673/0001-18. Processo Licitatório nº 067/2021 
- Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de ferramentas, materiais de construção, sinalização viária e outros, para 
atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal de Barbacena, conforme es-
pecificações, obrigações, condições comerciais e demais informações constantes 
no Edital. Valor total registrado: R$ 174.830,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data 
de Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares 
do Nascimento (Prefeito Municipal), Renato José Laguardia de Oliveira (Secretário 
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA), Mara Cristina Piccinin 
de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC), Luiz 
Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), Jefferson Viana Valentim 
de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SEMOP), Gilberto Cardoso 
Ramos Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN), Arinos 
Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), e Geciano Antônio 
Jaguseski (Proponente Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Clécio Fernando 
de Aquino - SEMOP, Enderson Nascimento Ferreira - SEDEC, Willian de Oliveira Faria 
- SEPLAN, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, Bruno dos Santos Silva - SESAP, e 
Maikon Sebastião dos Santos Furtado - Guarda Civil Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 095/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Obras Públicas - SEMOP, da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura 
- SEDEC, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secre-
taria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA, da Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAP, e da Guarda Civil Municipal - GCM. Empresa Clas-
sificada: REIS COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E 
SUPRIMENTOS LTDA - ME, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 29.332.265/0001-79. 
Processo Licitatório nº 067/2021 - Pregão Eletrônico nº 035/2021. Objeto: Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de ferramentas, materiais de construção, 
sinalização viária e outros, para atender diversas secretarias da Prefeitura Municipal 
de Barbacena, conforme especificações, obrigações, condições comerciais e demais 
informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 66.760,00. Vigência: 
12 (doze) meses. Data de Assinatura: 27/08/2021. Nome das partes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Renato José Laguardia 
de Oliveira (Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEA-
PA), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretária Municipal de Educação, Desporto 
e Cultura - SEDEC), Luiz Cláudio Domith de Paula (Guarda Civil Municipal - GCM), 
Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário Municipal de Obras Públicas - SE-
MOP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretário Municipal de Planejamento e Ges-
tão - SEPLAN), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP), e 
Luigi Tavares Reis da Silva (Proponente Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: 
Clécio Fernando de Aquino - SEMOP, Enderson Nascimento Ferreira - SEDEC, Willian 
de Oliveira Faria - SEPLAN, Frederico Fernandes Vieira - SEAPA, Bruno dos Santos 
Silva - SESAP, e Maikon Sebastião dos Santos Furtado - Guarda Civil Municipal.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 096/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Saúde - 
SESAP, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria 
Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, da Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS, da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Ur-
bana - SETRAM, e da Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP. Empresa 
Classificada: MAGALHÃES INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - EPP, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 17.403.267/0001-22. Processo Licitatório nº 080/2020 - Pregão 
Eletrônico nº 048/2020. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aquisição 
de materiais de limpeza e higiene para atender à Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS, Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura - SEDEC, 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, Secretaria Municipal de 
Trânsito e Mobilidade Urbana - SETRAM, Secretaria Municipal de Obras Públicas - 
SEMOP e Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, conforme especificações, 
obrigações, condições comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor 
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EXTRATO DE CONTRATOS
Extrato de Contrato de Credenciamento nº 075/2021. Contratante: Município de 
Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Fa-
zenda - SEFAZ. Contratada: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, empresa inscrita no 
CNPJ sob o nº 00.360.305/0001-04. Processo Licitatório nº 051/2021 - Inexigibili-
dade Licitatória nº 005/2021. Objeto: Contratação de instituições Bancárias/Finan-
ceiras e/ou Cooperativas de Crédito, legalmente constituídas, através de Creden-
ciamento, para prestação de serviços visando o recebimento de impostos, taxas, 
contribuições, créditos decorrentes de Dívida Ativa e quaisquer outras receitas do 
Município de Barbacena, por quaisquer contribuintes, que deverão ser autenticadas 
mecanicamente, através de débito automático ou recebimento digital, conforme 
especificações discriminadas no Anexo II do Edital. Preço e Pagamento: Documento 
recebido no guichê da Instituição = R$ 1,79 (um real e setenta e nove centavos); 
Documento recebido nas Agências Lotéricas = R$ 1,89 (um real e oitenta e nove 
centavos); Documento recebido via internet = R$ 1,24 (um real e vinte e quatro 
centavos); Documento recebido no autoatendimento= R$ 1,57 (um real e cinquen-
ta e sete centavos); Documento recebido no débito automático= R$ 1,24 (um real 
e vinte e quatro centavos); Documento recebido no correspondente bancário e/ou 
Banco Postal = R$ 1,92 (um real e noventa e dois centavos). Data de assinatura: 
28/09/2021. Vigência: 12 (doze) meses. Nome das partes que assinam: Carlos 
Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), João Paulo Toni (Secretário 
Municipal de Fazenda - SEFAZ), e Wesley Lamy dos Santos Fernandes (Contratada). 
Gerência e Fiscalização Contratual: Júlio César de Moura Viol - Diretoria de Admi-
nistração Financeira - SEFAZ. 

Extrato de Contrato de Prestação de Serviços nº 076/2021. Contratante: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de 
Assistência Social – SEMAS. Contratada:FUNERÁRIA B M LTDA - ME, empresa inscri-
ta no CNPJ sob o nº 24.044.094/0001-69.Processo Licitatório nº060/2020–Pregão 
Eletrônico nº 043/2020. Objeto:A contratação de empresa para prestação de servi-
ços funerários, para atender a população que se encontra em situação de vulnera-
bilidade social do município de Barbacena/MG, conforme condições e especificações 
quantitativas e qualitativas contidas no Edital.Valor: R$ 43.800,00(quarenta e três 
mil e oitocentos reais). Data de assinatura: 29/09/2021. Vigência: 12 (doze) me-
ses, a contar da data de sua assinatura, com eficácia legal a partir da publicação 
do respectivo Extrato. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do 
Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello Neto (Secretário Municipal 
de Assistência Social – SEMAS),e João Batista José Deoud Guimarães (Contratada).
Gerência e Fiscalização Contratual: Patrícia Ribeiro de Medeiros – Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social – SEMAS.

Extrato de Contrato de Aquisição nº 077/2021. Contratante: Município de Bar-
bacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da Secretaria Municipal de Saú-
de - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob 
o nº 14.675.553/0001-59. Contratada:LABORATÓRIO DE ANÁLISES E PESQUI-
SAS CLÍNICAS SANTA TEREZINHA LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 
26.113.092/0001-00. Processo Licitatório nº 028/2021–Inexigibilidade Licitatória nº 
002/2021. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de teste de DETECÇÃO QUANTITATIVA DE AN-
TÍGENO SARS COV 2, em amostra de swab nasal e nasofarígea, em atendimento à 
Secretaria Municipal de Saúde Pública - SESAP, conforme condições e especificações 
quantitativas e qualitativas contidas no Edital.Valor total: R$ 185.000,00 (cento e 
oitenta cinco mil reais). Data de assinatura: 29/09/2021. Vigência: 12 (doze) me-
ses. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito 
Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde –FMS/SESAP), 
Terezinha de Oliveira Ribeiro(Contratada).Gerência e Fiscalização Contratual: An-
dressa Guedes Duque (Secretaria Municipal de Saúde – SESAP).

total registrado: R$ 113.018,24. Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 
30/08/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento 
(Prefeito Municipal), Arinos Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SE-
SAP), Gilberto Cardoso Ramos Júnior (Secretaria Municipal de Planejamento e Ges-
tão- SEPLAN), Mara Cristina Piccinin de Souza (Secretaria Municipal de Educação, 
Desporto e Cultura - SEDEC), Daniel Martins de Mello Neto (Secretaria Municipal de 
Assistência Social - SEMAS), Odilon Grossi Couto (Secretário Municipal de Trânsito 
e Mobilidade Urbana - SETRAM), Jefferson Viana Valentim de Carvalho (Secretário 
Municipal de Obras Públicas - SEMOP), e Camila dos Santos Magalhães Silva(Em-
presa Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata: Patrícia Ribeiro de Medeiros - Di-
retora de Programas Sociais - SEMAS, Willian de Oliveira Faria - Diretor de Logística 
- SEPLAN, e Bruno dos Santos Silva - SESAP.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 099/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social – SEMAS, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, 
da Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, da Secretaria Municipal de Governo 
- SEGOV. Empresa Classificada:CAMILA MARTINS 07545059956, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 36.564.256/0001-79. Processo Licitatório nº 049/2021 - Pregão 
Eletrônico nº 032/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aqui-
sição de material gráfico para atender aos diversos setores da Prefeitura Munici-
pal de Barbacena-MG, conforme especificações, obrigações, condições comerciais 
e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 5.940,00. 
Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 01/09/2021. Nomes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello 
Neto (Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS), Tatiana Filardi Campos 
(Secretária Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN), Arinos Brasil Duarte 
Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP),Vânia Maria de Castro (Secretária 
Municipal de Governo – SEGOV)eCamila Martins(Empresa Registrada). Gerência e 
Fiscalização da Ata:Rosimary Alves Faria Ferreira – Chefe dos Conselhos sócio as-
sistenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, Bruno 
dos Santos Silva - Chefe de Almoxarifado e Patrimônio no âmbito da Secretaria 
Municipal de Saúde - SESAP e Willian de Oliveira Faria - Diretor de Logística no 
âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN e Secretaria 
Municipal de Governo - SEGOV.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 100/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, da 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, da Secretaria Municipal de Governo - SE-
GOV. Empresa Classificada:IDPROMO COMERCIAL EIRELI - EPP, empresa inscrita 
no CNPJ sob o nº 17.791.755/0001-54. Processo Licitatório nº 049/2021 - Pregão 
Eletrônico nº 032/2021. Objeto: Registro de preços para eventual e futura aqui-
sição de material gráfico para atender aos diversos setores da Prefeitura Munici-
pal de Barbacena-MG, conforme especificações, obrigações, condições comerciais 
e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: R$ 6.800,00. 
Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 01/09/2021. Nomes que assinam: 
Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel Martins de Mello 
Neto (Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS), Tatiana Filardi Campos 
(Secretária Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN), Arinos Brasil Duarte 
Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP),Vânia Maria de Castro (Secretária 
Municipal de Governo – SEGOV)eRegina Zanco Dias da Costa(Empresa Registrada). 
Gerência e Fiscalização da Ata:Rosimary Alves Faria Ferreira – Chefe dos Conselhos 
sócio assistenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS, 
Bruno dos Santos Silva - Chefe de Almoxarifado e Patrimônio no âmbito da Secreta-
ria Municipal de Saúde - SESAP e Willian de Oliveira Faria - Diretor de Logística no 
âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN e Secretaria 
Municipal de Governo - SEGOV.

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 101/2021. Órgão Gerenciador: Município 
de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, da Secretaria Municipal de Assistência 
Social – SEMAS, da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN, da 
Secretaria Municipal de Saúde – SESAP, da Secretaria Municipal de Governo - SE-
GOV. Empresa Classificada:IDCONTROLL IDENTIFICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, 
empresa inscrita no CNPJ sob o nº 35.663.840/0001-19. Processo Licitatório nº 
049/2021 - Pregão Eletrônico nº 032/2021. Objeto: Registro de preços para even-
tual e futura aquisição de material gráfico para atender aos diversos setores da 
Prefeitura Municipal de Barbacena-MG, conforme especificações, obrigações, condi-
ções comerciais e demais informações constantes no Edital. Valor total registrado: 
R$ 17.700,00. Vigência: 12 (doze) meses. Data de Assinatura: 01/09/2021. Nomes 
que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento (Prefeito Municipal), Daniel 
Martins de Mello Neto (Secretário Municipal de Assistência Social – SEMAS), Tatiana 
Filardi Campos (Secretária Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN), Arinos 
Brasil Duarte Filho (Secretário Municipal de Saúde - SESAP),Vânia Maria de Castro 
(Secretária Municipal de Governo – SEGOV)eBaltazar Soares Arruda Felício (Empre-
sa Registrada). Gerência e Fiscalização da Ata:Rosimary Alves Faria Ferreira – Chefe 
dos Conselhos sócio assistenciais no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência 
Social - SEMAS, Bruno dos Santos Silva - Chefe de Almoxarifado e Patrimônio no 
âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP e Willian de Oliveira Faria - Diretor 
de Logística no âmbito da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPLAN 
e Secretaria Municipal de Governo - SEGOV.

Secretário: Arinos Brasil Duarte Filho

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PÚBLICA - SESAP

CADASTRO
Cadastro de estabelecimento para dispensação de medicamento à base de subs-
tâncias da Lista (C2) RETINÓIDES, conforme determina a Portaria SVS/ MS 344, 
de 12/05/98, 06, de 01/02/99 e Resolução Estadual de Minas Gerais nº 458, de 
05/07/99. EMPRESA: DROGARIA ANA & ANA BARBACENA LTDA (DROGARIA SANTA 
TEREZINHA), CNPJ Nº 37.655.341/0001-05, com endereço na Rua Lima Duarte, nº 
17 - Centro / Barbacena – MG. Cadastro GEVISA/SESAP/Barbacena nº 002/2021. 
Secretaria Municipal de Saúde Pública de Barbacena. Barbacena, 22 de setembro 
de 2021. Janaína Martins Fernandes Sanson – Chefe de Vigilância Sanitária. Janaína 
Martins Fernandes Sanson - Chefe de Vigilância Sanitária - SESAP/SUPRAS/SUS/
BARBACENA/MG.

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito



Diretor: Daniel Salgarello

SERVIÇO DE ÁGUA E SANEAMENTO - SAS

EXTRATO DE PORTARIA

O DIRETOR GERAL do Serviço de Água e Saneamento (SAS), no uso das atribuições 
do seu cargo, nos termos do art. 3º, incisos I, XVIII e XIX da Lei nº 4.975/2019, 
RESOLVE:

PORTARIA Nº 181/2021 - Art. 1º. Instituir, no âmbito do Serviço de Água e Sa-
neamento (SAS), ComissãoOrganizadora de Concurso Público para provimento de 
cargos das carreiras funcionais de diversos setores do SAS e Terceirizações. Art. 2º. 

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Designar os servidores abaixo relacionados para comporem a referida Comissão: 
I – Gil César Pereira de Carvalho, matrícula 731, que a presidirá; II –Elisângela 
Tavares Dias Tonussi, matrícula 318; III –Eliane Maria Rios, matrícula 293; IV – Jo-
siane de Carvalho, matrícula 172; V – Flávio Lúcio de Paula Gonzaga, matrícula 203; 
VI – Pedro Henrique Carvalho Moura, matrícula 1782. Art. 3º A comissão compete 
o acompanhamento, fiscalização de atividades e eventos de todo os processos dos 
referidos certames. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor nesta datae revoga as 
disposições contrárias. Barbacena,29 de setembro de 2021. Daniel Salgarello - DI-
RETOR GERAL DO SAS.

BARBACENA, QUARTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2021
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