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BARBACENA, TERÇA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2020






DECRETO MUNICIPAL Nº 8.693
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“Dispõe sobre a abertura de crédito extraordinário para ações de emergência em
saúde para combate à pandemia Covid-19, e dá providências”.
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 na Lei nº
5.024, de 24 de dezembro de 2019; e na forma do art. 26, inciso I da Constituição
do Município de Barbacena;
Considerando os §§ 2º e 3º do art. 167 da Constituição da República, que tratam
da abertura de créditos extraordinários;
Considerando o inciso II do art. 41 e os artigos 44 e 45 da Lei nº 4.320, de 1964,
que dispõem sobre a abertura de créditos extraordinários;
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de situação de
pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infecciosa grave, denominada “Covid-19”;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que decla-
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rou estado de calamidade pública nacional em face da
pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020,
e a Resolução nº 5.529, de 2020, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado
de calamidade pública em todo o Estado em face da
pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e
demais atos normativos posteriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face
da pandemia “Covid-19”;
Considerando a Medida Provisória nº 940, de 02
de abril de 2020 que abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Saúde, no valor de R$
9.444.373.172,00, para fins que especifica.
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica
Federal, Agência 0099/006/00624089-4, constando
crédito, em 13/04/2020, de recursos financeiros extras da ordem de R$ 5.087.565,56 (cinco milhões, oitenta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos);
Considerando o demonstrativo do Fundo Nacional
de Saúde - Bloco Custeio, GRUPO: Coronavírus (COVID-19), Ação: Enfrentamento da Enfretamento da
Emergência de Saúde Nacional (CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO);
Considerando o Ofício FMS/Direção/SESAP nº
194/2020 da Secretaria Municipal de Saúde Pública SESAP.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem
de R$ 324.096,20 (trezentos e vinte e quatro mil,
noventa e seis reais e vinte centavos) ao orçamento vigente para atendimento 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” e na unidade “18.02 - Fundo
Municipal de Saúde”, nas seguintes classificações funcionais, programáticas e econômicas:
Classificação dos Créditos
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 302
Programa: 0003
Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

3.1.90.04.00 - Contratação
por Tempo Determinado

405

154

266.035,29

Classificação dos Créditos
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 304
Programa: 0004
Ação: 2.339 – Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

3.1.90.04.00 - Contratação
por Tempo Determinado

424

154

25.924,80

Classificação dos Créditos
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 305
Programa: 0004
Ação: 2.339 – Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

3.1.90.04.00 - Contratação
por Tempo Determinado

419

Total dos Créditos

154

32.136,11
324.096,20

Art. 2º Constituem recursos para cobertura do crédito
extraordinário aberto por este Decreto os provenientes do excesso de arrecadação 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 “154 – Outras Transferências de Recursos do
SUS”, no valor total de R$ 324.096,20 (trezentos e vinte e quatro mil, noventa e seis reais e vinte centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 31 de julho de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.699
“Institui o Comitê Gestor Municipal das ações emergenciais destinadas ao setor cultural, nos termos da
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020”.
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 na
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020; e na
forma do art. 26, inciso I da Constituição do Município
de Barbacena;
DECRETA:
Art. 1º Fica instituído o Comitê Gestor Municipal das
ações emergenciais destinadas ao setor cultural previstas na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de
2020.
Art. 2º O Comitê Gestor, sem prejuízo das competências dos órgãos envolvidos, terá as seguintes atribuições:
I – estabelecer diretrizes gerais, propor estratégias e
buscar meios para garantir a implementação dos benefícios previstos na Lei Federal nº 14.017, de 29 de
junho de 2020;
II – auxiliar na elaboração do programa de trabalho a
ser desenvolvido pelo Município;
III – acompanhar, apoiar e facilitar os trabalhos de
execução dos benefícios previstos na Lei Federal nº
14.017, de 29 de junho de 2020;
IV – propor e viabilizar formas de divulgação e uso
das informações geradas a partir das regras e ações
necessárias à implementação dos benefícios previstos
na Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020; e
V – desenvolver as atividades necessárias para a implantação e manutenção dos benefícios previstos na
Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
Art. 3º O Comitê Gestor Municipal será composto por
8 (oito) membros, sendo:
I – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de
Educação, Desporto e Cultura, dentre os quais, obrigatoriamente, o titular do órgão.
II – 2 (dois) servidores representantes da Administração Pública Municipal.
III – 2 (dois) representantes do Poder Legislativo Municipal
IV – 2 (dois) representantes da OAB/Barbacena.
IV – 2 (dois) representantes da sociedade civil, detentores de conhecimento dos setores cultural e artístico,
no município.
V – 2 (dois) representantes da sociedade civil, dentre
artistas, agentes culturais, técnicos, produtores, gestores, prestadores de serviços do setor cultural.
§ 1º Os membros do Comitê, previstos no caput deste
artigo, serão indicados:
I – Pelos dirigentes dos órgãos municipais e das entidades de classes organizadas, nos casos das representações dessas instâncias;
II – nos casos em que não houver representação organizada dos representantes, estes serão escolhidos
dentre os voluntários que manifestarem interesse.
§ 2º O presidente do Comitê será o titular da Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Cultura e Bar3

bacena, gestor dos recursos advindos da Lei Federal
nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
§ 3º Na ausência ou impedimento do Presidente do
Comitê, exercerá essa função a segunda representante da SEDEC
Art. 4º As deliberações do Comitê Gestor de que trata
este Decreto serão tomadas por maioria simples de
votos.
Art. 5º O Comitê Gestor de que trata este Decreto
reunir-se-á mediante convocação do Secretário Municipal de Educação, Desporto e Cultura, de ofício ou
motivada por quaisquer dos membros.
Art. 6º A atuação dos membros do Comitê não será
remunerada e será considerada atividade de relevante
interesse público.
Art. 7º Poderão ser convidados a participar das reuniões do Comitê Gestor, e a apoiar o desenvolvimento
dos trabalhos, representantes de outros órgãos do
Município, profissionais reconhecidamente especialistas em temas e questões importantes para o desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 9º Os membros permanecerão designados como
tal até que não existam pendências relativas às decisões tomadas pelo Comitê instituído por este Decreto, e até que todas as contas relacionadas às verbas
recebidas pelo Município decorrentes da Lei Federal
nº 14.017, de 29 de junho de 2020, tenham sido prestadas.
Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação, Desporto
e Cultura será responsável pela coordenação do Comitê Gestor, bem como pelo apoio administrativo e pela
documentação relativa às suas atividades.
Art. 11. Os registros contábeis e os demonstrativos
gerenciais mensais, atualizados, relativos aos recursos
repassados e recebidos pelos entes federados relativos à Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020,
assim como os referentes às despesas realizadas, ficarão permanentemente à disposição do Comitê instituído por este Decreto, bem como dos órgãos federais,
estaduais e municipais de controle interno e externo, e
ser-lhes-á dada ampla publicidade, inclusive por meio
eletrônico.
Parágrafo único. O Comitê referido neste Decreto poderá, sempre que julgar conveniente:
I – apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de
controle interno e externo manifestação formal acerca
dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais das verbas recebidas pelos entes federados relativas à Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
II – por decisão da maioria de seus membros, convocar qualquer pessoa para prestar esclarecimentos
acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas das verbas recebidas do ente federado relacionada
à lei;
III – requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos referentes a:
a) licitação, empenho, liquidação e qualquer pagamento relacionado com as verbas percebidas em virtude da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020;
b) qualquer documento relacionado às despesas efetuadas pelo Município com verbas relacionadas à Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020; e
c) outros documentos necessários ao desempenho de
suas funções.
IV – realizar visitas e inspetorias in loco para verificar:
a) o regular emprego dos recursos relacionados à Lei
Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, recebidas
pelo Município;
b) a utilização de bens adquiridos com recursos advindos da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020.
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 11 de agosto de 2020;
178º ano da Revolução Liberal, 90º da Revolução de 30.
Luís Álvaro Abrantes Campos
Prefeito Municipal

Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo
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EXTRATO DE PORTARIAS
ASSINADAS PELO EXMO SR
PREFEITO MUNICIPAL
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, inciso II, da
Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
PORTARIA Nº 21.761 - CONCEDER aposentadoria
por tempo de contribuição, com proventos integrais,
nos termos do art. 3º, da Emenda Constitucional nº
47/2005, ao servidor José Castorino Dias, Matrícula
nº 2723/01, CPF nº 383.138.806-78, no Trabalhador
Agrícola, nível C-16, conforme Parecer nº 276/2020,
exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 26.06.2020. Barbacena, 17 de julho de
2020.
PORTARIA Nº 21.762 - CONCEDER aposentadoria
por tempo de contribuição, com proventos integrais,
nos termos do art. 6º, da Emenda Constitucional nº
41/2003, à servidora Kátia Aparecida Meireles Teixei-

ra, Matrícula nº 7105/01, CPF nº 333.305.306-34, no
Cargo de Professora, nível P-3-A, conforme Parecer nº
277/2020, exarado pela Consultoria Geral do Município, com efeito retroativo a 07.06.2020. Barbacena, 17
de julho de 2020.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo

SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO SEPLAN
Secretário: Sérgio Pereira de Souza Júnior

AVISOS DE LICITAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA – PE
017/2020 – PRC 010/2020. OBJETO: RP para aquisição de concreto usinado e serviços de bombeamento. ABERTURA: 25/08/2020 – 14:00hs. Informações.
www.bll.org.br. Maria A. Eugênia – Diretora de Licitações.
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SAS – PE: 019/2020 – PRC 027/2020. OBJETO:
Aquisição de transformadores trifásicos. Abertura:
27/08/2020 às 14:00 hs. Informações: www.bll.org.
br. Maria Ap. Eugenia. Diretora de Licitacoes.

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
MUNICÍPIO DE BARBACENA – PP 022/2019 – PRC
043/2019. OBJETO: Aquisição de um veículo de
passeio, 0 KM, para primeiro emplacamento, ano
2019/2020, para atender o Programa Primeira Infância no SUAS. Adjudicado o lote único à licitante
vencedora pelo valor global conforme descrito: – PAVEPE – PARÁ DE MINAS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA,
CNPJ Nº 19.807.015/0001-94, lote único no valor de
R$ 47.400,00, (quarenta e sete mil e quatrocentos
reais). HOMOLOGADO em 04/08/2020. Barbacena,
11/ago/2020. Luís Álvaro Abrantes Campos – Prefeito
Municipal.
Publique-se na forma da lei
Marcela Campos Zaidan Fernandes
Secretária Municipal de Governo
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