QUINTA-FEIRA,
DED2021
B ABARBACENA,
R B A C E N A, S E
X TA-F E I R A, 0813
D EDE
J AMAIO
NEIRO
E 2021
seiscentos
cinquentaconsumus
reais). pes am hilici in intis. menit adductum perimus lanum satiame estiamdi
Art.
3ºdiusatusus
Este Decreto
entra
vigor na data
sua publicação.
bessa
estam
et em
consuperum
stati de
contium
tantiam iam egitrudam adhuis
omnerbit ingultorum sum inte tat, sil viviriorume di pravolum norei consicultus At
Municipal
de Barbacena,
aos 10
de março iurate,
de 2021; et; ego etrum.
fauscris, sedo, Prefeitura
videnaturni
patum
host ca;MG,
num
tandamd
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30.
Gra depes horenati te o intem
atquonsum
it; num vid menatum ius, condam
Carlos pon
Augusto
Soares do Nascimento
maionos Ahala vivid nos sus consuamdie
ublis, prei conver locat. Hilin ta, senam
Prefeito fur
Municipal
non dientem adhum dem rei is vereme iu ses? P. Abemo coendest rei si is factorum
mactuide potatuus, urionsu
nihilica;
intem, nequonsilia
resserum moverfiriam ala
DECRETO
MUNICIPAL
Nº 8.891
L. Valicaut ponsum pos peri terbenatus, cauc ocae aucontus confeculla norem, veri
imus hostorestis
nos,
L. Ur aus,
nem orunisque
mora mei
“Dispõe
sobre a depse
abertura
deutcrédito
extraordinário
para contiqu
ações deonstem
emergência
em
senatquide
Senatus?
PonsultCovid-19,
orissi te co
is hem
nonsimp raeti, conferes? Mus,
saúde
para tem.
combate
à pandemia
e dá
providências”.
tebatquam
Batoremus consunum
Palis morterf
ecupiemus?
quem
none
auci
O
PREFEITOtera?
DO MUNICIPIO
DE BARBACENA,
no uso das
atribuições
de seu
cargo,
pariconformidade
fursum estrissedo,
cludactam
ilnemquam
ponsing
em
com aqua
legislação
em niae
vigor,acturev
em especial
com omei
disposto
naulleger
Lei nº
raciemus,
sedessi
cote imoverum
Romniam
poenati
fecient
racturo,
Cate
te condit,
5.056,
de 30
de dezembro
de 2020;
e na forma
do art.
26, inciso
I da
Constituição
senatra
voltum
sendierebem, que quem ina, num furox nostissenit a ina, virte,
do
Município
deniqui
Barbacena;

PODER EXECUTIVO
EXECUTIVO
PODER

Prefeito: Carlos Augusto Soares do Nascimento

D E C R E TO M
U N I C I PA L
DECRETOS
MUNICIPAIS

Paliuspi oraesto vil vesterum
pero virMUNICIPAL
imillatiam praNº
avem
it, se constio, pris larestra?
DECRETO
8.857
Ucit gra vigit, faceride esimus pribus Mae ere te mentercerio mortili ntiacci elut feco
erficon se
cumanon
Itat, terture
ntiamedica;
haliusqpara
uoditiae
Ex num em
se,
“Dispõe
sobre
abertura
de crédito
extraordinário
açõesaddecris?
emergência
escienteat
ut autCovid-19,
vistisqui fuemo
essus, untem ad demus, noc fur
saúde
paraacitratum
combate àcuper
pandemia
e dá providências”.
quidium
vidisDO
hebatus
o ut intemen
demus etrum
te,das
unum
is aut publis
hilinicae
O
PREFEITO
MUNICIPIO
DE BARBACENA,
no uso
atribuições
de seu
cargo,
consci
porterei iam,
urnum
est nitis An
reespecial
endam merena,
fac oret na
iamLei
is.nº
O
em conformidade
com
a legislação
em vervium
vigor, em
com o disposto
tus nium
Locaedenon
in dit;
effre
menteme
in hinihicae
norununte
5.056,
deomaio
30 de Cast?
dezembro
2020;
e na
forma
do art.crest
26, inciso
I da Constituição
tumMunicípio
menti, noret;
nines Ad aucieninata videes is cum ocuter haetis num accips,
do
de Barbacena;
scervir inicae pessent
in rem itant
daConsiderando
os §§ 2ºebatanterem
e 3º do art.pat.
167 Catus;
da Constituição
da novermaio
República, enatien
que tratam
cerceris
a num
auctudes
comanu vitam horionfiritu cum, confitus addumurnum
da
abertura
de sper
créditos
extraordinários;
Publique-se
da lei
conclatuam in odiur,
vivatum
escem
quam
ut viverri
tum
Considerando
inciso
II do art.
41 e
os artigos
44 econferum
45 da LeiP.nºOpicaecerum
4.320, de 1964,
Considerando os §§ 2º e 3º do
art. 167na
daforma
Constituição
da República, que tratam
Gustavo Ferreira de Souza
vir isdispõem
ta, nessisobre
turbisa dum
is moripio,
probunul
unt con Itam, tam loccibus estraed
que
abertura
de créditos
extraordinários;
da abertura de créditos
extraordinários;
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
pre, sed re avendic
ina, sentem
ta vicervit, Mundial
nunum tabunum
di,de
viderte
llatua
Considerando
a declaração
da Organização
de Saúdeteme
– OMS
situação
de
Considerando o inciso II do art. 41 e os artigos 44 e 45 da Lei nº 4.320, de 1964,
pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infecque dispõem sobre a abertura de créditos extraordinários;
ciosa grave, denominada “Covid-19”;
Considerando a declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS de situação de
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para
1 pandemia internacional decorrente dos agravos da doença viral respiratória infecenfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorciosa grave, denominada “Covid-19”;
rente da pandemia “Covid-19”;
Considerando a Lei Federal nº 13.979, de 2020 que dispõe sobre as medidas para
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorestado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
rente da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou
2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
estado de calamidade pública nacional em face da pandemia “Covid-19”;
calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Estadual nº 47.891, de 2020, e a Resolução nº 5.529, de
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamicalamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posMunicipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamiteriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
pandemia “Covid-19”;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posConsiderando o PAJ 000522.2015.03.002/4 – Ré/Executada: Nogueira Rivelli Irteriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da
mãos Ltda.;
pandemia “Covid-19”;
Considerando o extrato bancário do Banco do Brasil – Agência 62-0, Conta Corrente
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
93032-6, de abril de 2020;
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decortransferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
rente do Coronavírus – COVID-19.
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorConsiderando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
rente do Coronavírus – COVID-19.
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
Considerando o Ofício FMS/Direção/SESAP nº. 345/2021 da Secretaria Municipal de
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
Saúde Pública – SESAP.
Considerando os Ofícios FMS/Direção/SESAP nºs. 347, 348 e 349/2021 da SecretaDECRETA:
ria Municipal de Saúde Pública – SESAP.
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 1.077.932,77 (um milhão,
DECRETA:
setenta e sete mil, novecentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos) ao
Art. 1º. Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 35.650,00 (trinta e cinco
orçamento vigente para atendimento as ações de saúde para enfrentamento da
mil, seiscentos e cinquenta reais) ao orçamento vigente para atendimento as ações
emergência em saúde da pandemia “Covid-19”, a qual será alocada no órgão “18 de saúde para enfrentamento da emergência em saúde da pandemia “Covid-19”,
Secretaria Municipal de Saúde” e na unidade “18.02 - Fundo Municipal de Saúde”,
a qual será alocada no órgão “18 - Secretaria Municipal de Saúde” e na unidade
nas seguintes classificações funcionais, programáticas e econômicas:
“18.02 - Fundo Municipal de Saúde”, nas seguintes classificações funcionais, proClassificação dos Créditos
gramáticas e econômicas:
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde
Classificação dos Créditos
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde

Unidade: 18.02 - Municipal de Saúde

Função: 10 - Saúde

Função: 10 - Saúde

Subfunção: 122

Subfunção: 305

Programa: 0004

Programa: 0004

Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19

Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19

Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

Valor

Natureza da Despesa

Ficha

Fonte

Valor

402

254

1.077.932,77

3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - PJ

356

254

2.500,00

3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado

3.3.90.30 - Material de Consumo

359

254

21.987,49

3.3.90.30 - Material de Consumo

383

200

11.162,51

Total dos Créditos

Total dos Créditos

1.077.932,77

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$ 1.077.932,77 (um milhão, setenta e sete mil,
novecentos e trinta e dois reais e setenta e sete centavos).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

35.650,00

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 nas rubricas de receita: “1.7.1.8.03.9.1
– Outras Transferências de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por
Transferências Fundo a Fundo” - fonte de recursos “254 – Outras Transferências de
Recursos do SUS”, e 1.9.2.1.99.1.1 – Outras Indenizações – Principal” e na fonte
“200 – Recursos Ordinários”, no valor total de R$ 35.650,00 (trinta e cinco mil,
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enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia “Covid-19”;
EXTRATO DE PORTARIA ASSINADA PELO
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou 1
EXMO SR PREFEITO MUNICIPAL
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
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARBACENA, no uso das atribuições de seu cargo,
2020, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, declarando estado de
em conformidade com as leis em vigor, em especial com o disposto no art. 104 da
calamidade pública em todo o Estado em face da pandemia “Covid-19”;
Lei nº 3.245, de 1995, com a redação dada pela Lei nº 5.021, de 2019; e na forma
Considerando a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto
do art. 26, inciso II, da Constituição do Município de Barbacena; RESOLVE:
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calamidade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
PORTARIA Nº 22.669 - CONCEDER licença sem vencimentos para tratar de interesConsiderando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos posse particular, pelo período de 3 (três) anos, à servidora Brendaly Bergamaske de
teriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da
Amorim Soares, ocupante do Cargo Público de Agente Administrativo, Matrícula nº
pandemia “Covid-19”;
281556/01, em conformidade com o Requerimento s/n°, dato de 19.04.2021, com
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a
efeito retroativo a 19.04.2021. Barbacena, 26 de abril de 2021.
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorPublique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza
rente do Coronavírus – COVID-19.
Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito
Considerando o extrato bancário da Caixa Econômica Federal, Agência
0099/006/00624089-4, constando crédito, em julho e agosto de 2020, de recursos
financeiros extras da ordem de R$19.387.971,00 (dezenove milhões, trezentos e
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais);
GESTÃO - SEPLAN
Considerando o Ofício FMS/Direção/SESAP nº. 346/2021 da Secretaria Municipal de
Saúde Pública – SESAP.
Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior
DECRETA:
AVISO DE ADIAMENTO
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 1.155.000,00 (um milhão,
centro e cinquenta e cinco mil reais) ao orçamento vigente para atendimento as
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PE 006/2021 - PRC 012/2021- OBJEações de saúde para enfrentamento da emergência em saúde da pandemia “CoTO: RP aquisição de medicamento colagenase. Abertura: 18/05/2021 as 14:00 hs.
vid-19”, a qual será alocada no órgão “18 - Secretaria Municipal de Saúde” e na uniInformações: bllcompras.com licitaçao@barbacena.mg.gov.br. 32.3339.2026. Em
dade “18.02 - Fundo Municipal de Saúde”, nas seguintes classificações funcionais,
13/05/2021. Marcos Vinicius do Carmo - Diretor de Licitações.
programáticas e econômicas:

AVISO DE LICITAÇÃO

Classificação dos Créditos
Órgão: 18 - Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBACENA - PE 014/2021 - PRC 010/2021- OBJETO:
aquisição materiais assistência médico-hospitalar e proteção individual - ações imunização COVID-19. Abertura: 26/05/2021 as 10:00 hs. Informações: bllcompras.
com licitaçao@barbacena.mg.gov.br. 32.3339.2026. Em 13/05/2021. Marcos Vinicius do Carmo - Diretor de Licitações.

Unidade: 18.02 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122

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

Programa: 0004
Ação: 2.339 - Ações de Enfrentamento da Emergência COVID 19
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