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ATO DE RECONHECIMENTO 
DE DÍVIDA

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE PÚBLICA - SESAP

Secretário: José Orleans da Costa

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO -

SEPLAN
Secretário: Samir Carvalho Moysés

AVISO DE RETIFICAÇÃO
Aviso de retificação edital de licitação – PRC Nº 
046/2013 – PP Nº 021/2013. OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de 
implantação e manutenção de sistema para modela-
gem da base de dados municipais, monitoramento ca-
dastral e atualização de planta de valores imobiliários, 
contemplando o fornecimento de sistema, implanta-
ção, o treinamento, a manutenção, o suporte, a trans-
ferência tecnológica e demais serviços necessários 
para a execução do objeto. Comunicamos alteração 
no edital ficando mantida a data de visita (31/07/13) 
e abertura do certame (02/08/13). Informações tel: 
0xx32 3339–2026 ou licitação@barbacena.mg.gov.br 
Pablo H. Candian – Presidente CPL.

O MUNICÍPIO DE BARBACENA através da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA em transição do DE-
PARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚBLICA – DE-
MASP, autarquia pública municipal, criada através da 
Lei 3.154/95, alterada pelas Leis Delegadas 04/2005, 
024 e 029/2009, 032/13 e outras correlatas, através 
do Sr.Secretário JOSÉ ORLEANS DA COSTA, no uso 
das suas atribuições legais, considerando o Memoran-
do 037/2013 do Setor de Compras comunicando a este 
gestor que a empresa responsável pela distribuição 
dos gases medicinais continuou os fornecendo já que 
não tinha mais disponibilidade de recursos para aditi-
var o contrato vigente, considerando a não finalização 
do Processo Licitatório que já estava em andamento 
nº 074/2012 que só finalizou em 08/03/13 quando foi  
homologação, e considerando ainda que não podería-
mos correr o risco da desassistência aos usuários que 
dependiam de tal produto para sobrevivência, é que 
CONFORME as notas fiscais emitidas no período de 
27/02/2013 a 01/04/2013 relacionadas no presente 
expediente, que fazem parte integrante deste ato, já 
conferidas pelo Setor de Compras com os nomes dos 
pacientes e que não foram pagas, é que  RECONHECE 
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a dívida para com o credor WHITE MARTINS GASES 
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 35.820.448/0033-
13, estabelecida na Rua Cristiano F.T.Guimarães, 50, 
Contagem em Belo Horizonte-MG, CEP 32010.130,  
no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais), cuja 
dotação é a seguinte: 10.242.0008.2.164 Manutenção 
do Prog Conc Órtese e Prótese, 3.3.90.30 Material de 
Consumo (126) Fonte 149,  para viabilizar o pagamen-
to. Barbacena, 23 de julho de 2013. JOSÉ ORLEANS 
DA COSTA - DEMASP/SESAP - Barbacena-MG.

O MUNICÍPIO DE BARBACENA, através da SECRETA-
RIA MUNICIPAL DA SAÚDE PÚBLICA, em face da tran-
sição do DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE PÚ-
BLICA – DEMASP, autarquia pública municipal, criada 
através da Lei 3.154/95, alterada pelas Leis Delegadas 
04/2005, 024 e 029/2009, através do Secretário JOSÉ 
ORLEANS DA COSTA, no uso das suas atribuições le-
gais, considerando OF.nº 015/2013 da Coordenação 
Financeira do FMS, Luciano Braga de Souza, que 
“que pede autorização para proceder no empenho  e 
pagamento no valor de R$ 14.056,79 (quatorze mil, 
cinqüenta e seis reais e setenta e nove centavos), re-
ferente extrapolamento do exercício anterior, com as 
seguintes justificativas: I – Já foi determinado o paga-
mento desse  extrapolamento pelo gestor; II – esses 
prestadores só não receberam naquela oportunidade 
devido ao atraso no envio das notas fiscais...; III – os 
recursos financeiros encontram-se separados para pa-
gamento das despesas em causa..., CONFORME rela-
ção de documentos emitidos pela Divisão de Informa-
ção em Saúde do DEMASP, com as respectivas notas 
fiscais eletrônicas referentes ao período de setembro 
a novembro de 2012 apresentadas pelos prestadores, 
parte integrante do presente ato”, é que RESOLVE re-
conhecer a dívida dos prestadores das relações ane-
xas, respectivamente dos extrapolamentos dos meses 
de: Setembro/12 a novembro/12 aos favorecidos: 
prestador Laboratório Júlio Fagundes Vargas  no valor 
de R$ 218,56 (duzentos e dezoito reais e cinqüenta 
e seis centavos) CI 977 de set/12; prestador Labora-
tório São José Ltda, no valor de R$ 4.769,19 (quatro 
mil, setecentos e sessenta e nove reais e dezenove 
centavos) referente CI 986 de set/12 e no valor de 
R$ 3.223,40 (três mil, duzentos e vinte e três reais 
e quarenta centavos) referente CI 1.082 de out/12; 
prestador Santa Casa de Misericórdia de Barbacena no 
valor de R$ 3.559,64 (três mil, quinhentos e cinqüenta 
e nove reais e sessenta e quatro centavos) referente 
CI 1.130 de nov/12 e prestador CEBAMS no valor de 
R$ 2.286,00 (dois mil, duzentos e oitenta e seis cen-
tavos) referente a CI 1.158 de Nov/12, totalizando o 
valor de R$ 14.056,79 (quatorze mil, cinqüenta e seis 
reais e setenta e nove centavos), o fazendo nos ter-
mos do art. 37 da Lei Federal 4.320/64 cumulado com 
o art. 22 do Decreto Federal 93.872/86. Barbacena, 25 
de julho de 2013. JOSÉ ORLEANS DA COSTA - SESAP/
DEMASP – Barbacena – MG.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, em especial a Lei Municipal nº 3.776, 
de 21 de outubro de 2003, com a redação dada pela 
Lei Municipal nº 4.113, de 08 de maio de 2008, e na 
forma do artigo 26, inciso II, da Constituição do Mu-
nicípio de Barbacena;Considerando as alterações na 
denominação das Secretarias constantes da Lei De-
legada nº 31, de 25 de janeiro de 2013; RESOLVE:
PORTARIA Nº 15.697 – REVOGAR as designações dos 
membros da área governamental do Conselho Munici-
pal da Juventude contidas nas Portarias nºs  14.369  
de 17.01.2012 e  14.749, de 30.08.2012; 2 – DESIG-
NAR para compor o Conselho Municipal da Juventude, 
na qualidade de representantes da área governamen-
tal, os seguintes membros: Secretaria do Sistema de 
Integração Governamental para Promoção  Humana 
– SIGA - Titular: Aline Moura Badaró,Suplente: João 
Custódio de Carvalho Neto; Secretaria Municipal de 
Educação e Desporto – SEDUC - Titular: Sandra Va-
léria Ribeiro Rodrigues, Suplente: Paulo Octávio Ba-
eta; Secretaria Municipal de Saúde Pública – SESAP 
- Titular: Selmo Silvio Umbelino, Suplente: Solange de 
Oliveira Brunelli; Secretaria Municipal de Governo – 
SEGOV - Titular: Hugo Tadeu Vicente Vidal, Suplente: 
Alberto Magno Rocha Goldinho Campos Vargas; Se-
cretaria Municipal de Coordenação Política - Titular: 
Frederico Gianni de Assis Zille, Suplente: Carolina de 
Souza Petrocchi Rezende; Agência de Desenvolvimen-
to Integrado de Barbacena e Região – AGIR - Titular: 
Cleb Braz de Andrade Filho, Suplente: Kleber José 

EXTRATO DE PORTARIA 
ASSINADAS PELO EXMO. SR. 

PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO MUNICIPAL

“Revoga o Decreto Municipal n° 6.803, de 10 de feve-
reiro de 2010.”
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso 
das atribuições de seu cargo, em conformidade com 
as leis em vigor, e na forma do art. 26, I da Constitui-
ção do Município de Barbacena;

DECRETA:
Art. 1° Fica revogado o Decreto Municipal n° 6.803, de 
10 de fevereiro de 2010.
Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

DECRETO MUNICIPAL Nº 7.444

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 23 de julho de 2013; 
171º ano da Revolução Liberal, 83º da Revolução de 30.  

Antônio Carlos Andrada
Prefeito Municipal
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Lopes Camargo. 3 – DISPOR que a presente Portaria 
entre em vigor a partir desta data. Barbacena, 30 de 
julho de 2012.
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