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Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

EXECUTIVO/
01/03/2022 31/03/2022
LEGISLATIVO
do de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC, ao
padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Decreto Federal nº 10.540, de 2020.
Art. 2º O Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração 1
Financeira e Controle – SIAFIC corresponde à solução de tecnologia da informação mantida e gerenciada pelo Poder Executivo, incluindo a responsabilidade pela
06
Definição de renovação EXECUTIVO/
01/04/2022 30/06/2022
contratação, com ou sem rateio de despesas, utilizada pelos Poderes Executivo e
ou nova contratação de COMISSÃO
Legislativo Municipal, e demais órgãos da Administração Direta e Indireta, incluídas
fornecedor para implanautarquias, fundações, fundos especiais, resguardada a respectiva autonomia.
tação do SIAFIC no mu§ 1º É vedada a existência de mais de um Sistema Único e Integrado de Execução
nicípio.
Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC no Âmbito do Poder
Público Municipal, mesmo que estes permitam a comunicação, entre si, por interPublique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
médio de transmissão de dados.
Secretário
Municipal de Gabinete do Prefeito
§ 2º O Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle – SIAFIC tem por finalidade registrar os atos e fatos relacionados
com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, além de controlar e
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
permitir a evidenciação da contabilidade aplicada ao setor público, dos órgãos e
GESTÃO - SEPLAN
entidades de que trata o caput deste artigo.
Art. 3º Será designada Comissão Especial tendo por atribuição a coordenação e
Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior
execução das atividades necessárias, apresentando o cronograma de trabalho com
prazos, avaliações e indicação de ações a serem realizadas, inclusive de ajustes no
EXTRATO DE ALTERAÇÃO DE GESTOR
Anexo Único deste Decreto, composta no mínimo por 05 (cinco) membros, sendo
Extrato
de
alteração de Gestor/Fiscal doContrato de Fornecimento nº 080/2020.
um integrante dos setores contábeis de cada entidade da administração direta e
Contratante: Município de Barbacena - CNPJ nº 17.095.043/0001-09, através da
indireta do Município de Barbacena.
Secretaria Municipal de Saúde - SESAP, do Fundo Municipal de Saúde/FMS, inscrito
Art. 4º O presente Decreto e seu Anexo Único, a Portaria de designação da Comisno CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59, e da Secretaria Municipal de Planejamento e
são Especial, bem como o cronograma de trabalho e todos os atos praticados e
Gestão - SEPLAN. Contratada: POSTO BELVEDERE DE BARBACENA LTDA., empresa
relacionados ao cumprimento do Decreto Federal nº 10.540, de 2020 terão ampla
inscrita no CNPJ sob o nº 19.482.441/0001-03. Processo Licitatório nº 046/2020 divulgação no portal oficial do Município em: http://www.barbacena.mg.gov.br.
Pregão Presencial nº 003/2020. Nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93 e Instrução
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a gestão e fiscalização serão realizadas pelo servidor Bruno Norberto Batista Siqueira, em substituição à servidora
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, em 04 de maio de 2021;
Luciana Aparecida da Silva, no âmbito do Fundo Municipal de Saúde, conforme
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
consta no Ofícionº. 022/2021 - GAB/SEPLAN, datado de 09/02/2021,e Wanderson
Carlos Augusto Soares do Nascimento
Vinícius Rodrigues, em substituição ao servidor Romário Antônio Ferreira, no âmbito
Prefeito Municipal
daSEPLAN, conforme consta no MEMORANDONº 054/2021 - DITRAN, datado de
01/03/2021.
ANEXO ÚNICO
ITEM

AÇÃO

RESPONSÁVEL

INÍCIO

CONCLUSÃO

01

Constituir Comissão Especial gestora de avaliação do Decreto Nº
10.540/2020 no âmbito
do Poder Executivo.

PREFEITO

05/05/2021

31/05/2021

02

Apresentação pela Comissão de diagnóstico,
ações necessárias, elaboração de cronograma de
trabalho, decisão e planejamento para adoção
do Sistema Único.

COMISSÃO

01/06/2021

30/09/2021

05

Definição da forma de rateio das despesas de contratação do SIAFIC conforme artigo 1º, § 3º do
Decreto Nº 10.540/2020.

Extrato de alteração de Gestor/Fiscal dos Contratos de Locação de Veículos e
Prestação de Serviços nºs018/2019, 019/2019, 020/2019, 021/2019, 022/2019,
023/2019, 024/2019, 025/2019, 026/2019, 027/2019, 028/2019, 029/2019,
030/2019, 031/2019, 032/2019, 033/2019, 034/2019, 035/2019, 036/2019,
037/2019, 038/2019, 040/2019, 041/2019, 042/2019, 043/2019, 044/2019,
046/2019, 047/2019, 048/2019, 049/2019, 050/2019, 051/2019 e 062/2020. Processo Licitatório nº 054/2017 - Pregão Presencial nº 050/2017. Nos termos do art.
67 da Lei 8.666/93 e Instrução Normativa nº 001/2017 - CGEM, 29.03.2017, a
gestão será realizada pelo servidor Wanderson Vinícius Rodrigues, e a fiscalização
será realizada pelo servidor Marcos Vinícius Sandy, ambos em substituição ao servidor José Cláudio Coelho, conforme consta no Memorando nº015/2021/GAB/SEDEC,
datado de 23/04/2021.
Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
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