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Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
que dispõem sobre a abertura de créditos extraordinários;
rente da pandemia “Covid-19”;
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de situação de
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou
pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infecestado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
ciosa grave, denominada “Covid-19”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de
1
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para
2020, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorcalamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
rente da pandemia “Covid-19”;
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamiConsiderando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
estado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posConsiderando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de
teriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da
2020, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
pandemia “Covid-19”;
calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamienfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decordade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
rente do Coronavírus – COVID-19.
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posConsiderando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
teriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
pandemia “Covid-19”;
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
Considerando os Ofícios FMS/Direção/SESAP nºs. 170 e 175/2021 da Secretaria
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorMunicipal de Saúde Pública – SESAP.
rente do Coronavírus – COVID-19.
DECRETA:
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 61.412,73 (sessenta e
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
um mil quatrocentos e doze reais e setenta e três centavos) ao orçamento vigente
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
para atendimento as ações de saúde para enfrentamento da emergência em saúde
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
da pandemia “Covid-19”, a qual será alocada no órgão “18 - Secretaria Municipal de
Considerando Ofício: FMS/Direção/SESAP nº 164/2021 da Secretaria Municipal de
Saúde” e na unidade “18.02 - Fundo Municipal de Saúde”, nas seguintes classificaSaúde Pública – SESAP.
ções funcionais, programáticas e econômicas:
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 3.572,80 (três mil, quiClassificação dos Créditos
nhentos e setenta e dois reais e oitenta centavos) ao orçamento vigente para atenÓrgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
dimento as ações de saúde para enfrentamento da emergência em saúde da pandemia “Covid-19”, a qual será alocada no órgão “18 - Secretaria Municipal de Saúde”
Unidade: 18.02 - Fundo Municipal de Saúde
e na unidade “18.02 - Fundo Municipal de Saúde”, nas seguintes classificações
Função: 10 - Saúde
funcionais, programáticas e econômicas:

PODER EXECUTIVO
EXECUTIVO
PODER

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

Classificação dos Créditos

Subfunção: 305

Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde

Programa: 0004

Unidade: 18.02 - Fundo Municipal de Saúde

Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19

Função: 10 - Saúde

Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

Valor

Subfunção: 305

3.3.90.30 – Material de Consumo

359

254

32.704,45

Programa: 0004

4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

360

254

28.708,28

Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

Valor

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ

356

254

3.572,80

Total dos Créditos

Total dos Créditos

61.412,73

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito extraordinário aberto por
este Decreto os provenientes do superávit financeiro decorrente da transferência
de recursos do governo federal, classificados na rubrica de receita “1.7.1.8.03.9.1
– Outras Transferências de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por
Transferências Fundo a Fundo” e fonte de recursos “254 – Outras Transferências de
Recursos do SUS”, no valor total de R$ 61.412,73 (sessenta e um mil quatrocentos
e doze reais e setenta e três centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

3.572,80

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito extraordinário aberto por
este Decreto os provenientes do superávit financeiro decorrente da transferência
de recursos do governo federal, classificados na rubrica de receita “1.7.1.8.03.9.1
– Outras Transferências de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por
Transferências Fundo a Fundo” e fonte de recursos “254 – Outras Transferências de
Recursos do SUS”, no valor total de R$ 3.572,80 (três mil, quinhentos e setenta e
dois reais e oitenta centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 25 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 18 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Carlos Augusto Soares do Nascimento

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

Prefeito Municipal
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28/01/2021. Nome das partes que assinam: Carlos Augusto Soares do Nascimento
Gustavo
de Souza
(Prefeito Municipal), João Paulo
ToniFerreira
(Secretário
Municipal de Fazenda - SEFAZ),
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Eliete Maria Martins de Souza (Contratada), e Jorge Luis Cardoso (Contratada).
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Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Locação de Bens Móveis nº
erficon se cum non Itat, terture ntiamedica; haliusq uoditiae ad cris? Ex num se,
059/2017. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
escienteat acitratum cuper ut aut vistisqui fuemo essus, untem ad demus, noc fur
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde
quidium vidis hebatus o ut intemen demus etrum te, unum is aut publis hilinicae
Pública/FMS, inscrito no CNPJ nº 14.675.553/0001-59. Contratada: AIR LIQUIDE
consci porterei iam, urnum est nitis An vervium re endam merena, fac oret iam is. O
BRASIL LTDA., empresa inscrita no CNPJ sob o nº 00.331.788/0080-12. Processo
tus nium omaio Cast? Locae non in dit; effre menteme crest in hinihicae norununte
Licitatório nº 029/2017 - Pregão Presencial nº 023/2017. Nos termos do art. 67 da
tum menti, noret; nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e
scervir inicae pessent ebatanterem pat. Catus; in rem itant novermaio enatien dafiscalização
serão
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servidora
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Chefe de
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vir is ta,denessi
turbis dum is moripio, probunul unt con Itam, tam loccibus estraed
pre, sed re avendic ina, sentem ta vicervit, nunum tabunum teme di, viderte llatua
Extrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Locação e Fornecimento nº
114/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO
através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde
Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: ALFAGÁS 1 Extrato de Termo de Apostilamento ao Contrato de Locação de Bem Imóvel nº
LTDA - EPP, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 24.030.552/0001-00. Processo Li025/2014. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09,
citatório nº 002/2019 - Pregão Eletrônico nº 001/2019. Nos termos do art. 67 da
através da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão - SEPLAN, da Secretaria
Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e
Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de Saúde Pública/FMS, insfiscalização serão realizadas pela servidora Lucilene Aparecida dos Santos, Chefe de
crito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contratada: SIMPRESS COMÉRCIO,
Atenção Primária da SESAP, conforme consta no Ofício nº. 075/2021 - GAB/SESAP,
LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A, empresa inscrita no CNPJ sob o nº 07.432.517/000107. Processo Licitatório nº 049/2017 - Adesão nº 003/2017. Objeto: Proceder ao
datado de 04/02/2021.
ajuste de despesas por fonte de financiamento a ser acrescida fonte 254 e incluída
rubrica orçamentária na fonte 159, permanecendo inalterável o contrato de prestaExtrato de alteração de Gestor/Fiscal do Contrato de Locação e Fornecimento
ção de serviços nº 020/2017 e aditivos, ficando ajustada a seguinte classificação:
nº 115/2019. Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/000110.305.0004.2.339 - AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 09, através da Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, e do Fundo Municipal de
3.3.90.36 - Outros Serviços de Terceiros - PJ (356) - Fonte 254 - R$ 3.572,80;
Saúde Pública/FMS, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59. Contrata10.302.0003.2.642 - MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - RAPS
da: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, empresa inscrita no CNPJ sob
- 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ (244) - Fonte 159 - R$ 10.718,40.
o nº 35.820.448/0030-70. Processo Licitatório nº 002/2019 - Pregão Eletrônico
Data de Assinatura: 22/02/2021. Carlos Augusto Soares do Nascimento, Prefeito
nº 001/2019. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº
Municipal.
001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão realizadas pela servidora Lucilene Aparecida dos Santos, Chefe de Atenção Primária da SESAP, conforme
consta no Ofício nº. 075/2021 - GAB/SESAP, datado de 04/02/2021.

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