
 

 

  

 

PORTARIA DE N.º 005/2021 

 

Dispõe sobre o regulamento do II Festival de Sabores de Santo 

Antônio e dá outras providências. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E 

ESPORTE, no uso da atribuição legal prevista no art. 97, parágrafo único, III, da Lei Orgânica e 

art 17, III,  da Lei Municipal de n.º 1703/2013, RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1º. Fica estabelecido, por meio desta portaria, o regulamento do “II Festival de Sabores de 

Santo Antônio.” 

Art. 2º. O II Festival Sabores de Santo Antônio acontecerá no período de 04 a 13 de junho de 

2021 e terá como ingredientes obrigatórios para a elaboração da receita o mel, a mandioca, o 

milho ou cachaça. 

Art. 3º. Cada participante deverá enviar, por e-mail (turismoeculturasb@gmail.com), uma receita 

observando o formulário em anexo, junto à foto do Prato, até o dia 17 de maio de 2021. 

Parágrafo único. Será facultado ao participante protocolar a receita, no período mencionado no 

caput, na sede Secretaria Municipal de Cultura, Desenvolvimento do Turismo e Esporte, em dia 

útil, no horário de 07:00 as 11:00 e 13:00 as 17:00. 

 

CAPÍTULO II 

DOS CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 4º. A definição do Prato será a critério de cada participante, respeitando os seguintes 

requisitos: 

I - deverão ser inovadores e desenvolvidos especialmente para o Festival; 

II - não poderão repetir pratos já apresentados em outras edições do Festival; 

III - será obrigatório a inserção de pelo menos 1 (um) dos ingredientes exigidos no inciso I; 

IV - o prato poderá ser doce ou salgado;  

V - o prato poderá ter nome criativo, alusivo ao tema da Festa de Santo Antônio. 

§1º. Caso mais de um participante apresente receitas similares ou idênticas, o critério de 

desempate será por ordem de entrega do formulário na Secretaria. 

§2º. O participante que entregou por último terá o prazo de 2 (dois) dias para apresentar uma 

nova receita, observando o procedimento do art. 3º. 

 



 

 

Art. 5º. Cada participante deverá em um dia e local previamente agendado entre as partes 

apresentar o prato preparado para que ele seja fotografado pelo setor de Comunicação da 

Prefeitura. Tal exigência é necessária, para que todos os participantes, possam ter seus pratos 

divulgados de maneira igualitária mantendo assim um padrão de qualidade das fotos.  

Art. 6º. Todo o material gráfico digital e impresso do Festival será confeccionado pela Prefeitura 

e compartilhado com os estabelecimentos para que possam divulgar em suas próprias mídias. 

 

CAPÍTULO III 

DA AVALIAÇÃO E PREMIAÇÃO DOS PRATOS 

 

Art. 7º. Os pratos serão avaliados pelos próprios consumidores em votação online pelas redes 

sociais e aplicativo da Prefeitura de Santa Bárbara, com a opção de “gostei” ou “não gostei”. 

§1º. O vencedor será o que obtiver mais “gostei” na votação. 

§2º. A votação começará no dia 04 e encerrará dia 12 de junho às 12h. 

§3º. O resultado dos estabelecimentos vencedores será divulgado no dia 13 junho nas mídias da 

Prefeitura. 

Art. 8º. Aos estabelecimentos que ficarem em 1º, 2º e 3º lugar na votação será entregue um 

troféu confeccionado exclusivamente para o Festival. 

Art. 9º. A todos os estabelecimentos será entregue um certificado como forma de valorizar o 

empenho dos participantes. 

Art. 10. As Associações já tradicionais na Festa de Santo Antônio, por não terem uma estrutura 

própria de cozinha e sistema próprio de entrega poderão realizar parcerias com 

bares/restaurantes de Santa Bárbara para auxiliar na operacionalização dos pedidos. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 11. Cada participante ficará responsável pela matéria-prima necessária à elaboração da sua 

receita, bem como pelos utensílios e equipamentos a utilizar durante todo o processo, devendo 

arcar com os custos de preparo e montagem do prato. 

Art. 13. Toda a logística de entrega do prato será de responsabilidade dos estabelecimentos. 

Art. 14. Os estabelecimentos deverão garantir a disponibilidade dos pratos apresentados no 

Festival, dentro de padrões de qualidade, quantidade e sabor no dia e horário estipulado nesta 

portaria. 

Art. 15. Caso seja necessário, a Comissão Organizadora, Servidores da Secretaria Municipal de 

Saúde ou da Vigilância Sanitária poderão realizar fiscalização no empreendimento para garantir 

o cumprimento das medidas de prevenção ao Coronavírus e das regras estipuladas neste 

Regulamento. 

Art. 16. Ao enviar o formulário com a receita, os participantes autorizam a divulgação dos seus 

nomes, vozes e imagens, exclusivamente de interesse da comunicação, marketing e propaganda 



 

 

da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, bem como cedem os direitos autorais de suas receitas, 

na íntegra, aos organizadores do evento. 

Art. 17. É vedada a participação de qualquer estabelecimento que não esteja devidamente 

inscrito no festival. 

Art. 18. Todos os estabelecimentos participantes, obrigatoriamente devem ser adeptos ao 

delivery ou a retirada no balcão, bem como seguir a regulamentação sanitária do Município. 

Art. 19. Os pedidos de esclarecimento devem ser encaminhados para o e-mail  

turismoeculturasb@gmail.com ou formulados pelo telefone de n.º 3832-1616. 

Art. 20. Os casos omissos neste Regulamento serão dirimidos pela Comissão Organizadora do 

concurso. 

Art. 21. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Santa Bárbara/MG, 03 de maio de 2021. 

 

Alexandre Geraldo Mota 

Secretário Municipal de Cultura, Desenvolvimento do Turismo e Esportes 

 

 

 

 

 

 

 



CADASTRO DO ESTABELECIMENTO 
 

Nome do Estabelecimento  
 
 

Representante do 
Estabelecimento  

 
 
 

E-mail do Representante  
 
 

Telefone do Representante  

Endereço do Estabelecimento  

Dia e Horário de 
Funcionamento 
 

 

Telefone do Estabelecimento  

Utiliza Redes Sociais  (  ) Facebook   (   )Instagram (   ) WhatsAPP (  ) Outras 

Número do WhatsAPP  
 

Nome nas redes sociais  
 
 

Formas de realizar pedidos (  ) WhatsApp    (  ) Telefone    (  ) Aplicativos   (  ) Pessoalmente 

 
DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO 

 
Eu,_____________________________________________________________________________________________ ,  

representante do (a) ______________________________________________________________________________ 

declaro que estou de acordo com todas as regras para participar do II Festival Sabores de Santo Antônio.  

 

________________ 
 

Assinatura 
 
 

________________ 
Data e Local 

 



 

RECEITA 

 
Nome do Estabelecimento: ______________________________________________________________ 

Nome do Prato: _______________________________________________________________________ 

Data e Hora de Entrega:  ______________________   Valor do Prato: ___________________________ 

Prato: (   ) Doce   (  ) Salgado    

Ingredientes Obrigatórios Utilizados:  (  ) Mel   (  ) Mandioca  (  ) Milho  (  ) Cachaça      

Dias de Comercialização do Prato:  (   ) 04/06        (   ) 05/06        (   ) 06/06        (   ) 07/06        (   ) 08/06                 

(    ) 09/06         (   ) 10/06        (    ) 11/06       (    ) 12/06  

Horário de Comercialização do Prato: ____________________________ 

 

Ingredientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modo de Preparo 
 


