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SAS – PROCESSO Nº 049/2020 - PE Nº 034/2020 – Objeto: aquisição de “pipe rack” 
a ser instalado sobre o córrego Pinheiro Grosso para passagem da adutora DN 600 
mm da captação do Rio das Mortes a ETA II. Fornecedor: ARTUR JOSÉ TAVARES 
FERNANDES 11127911678, CNPJ nº 28.905.407/0001-87, lote único – R$38.259,30 
– valor total de R$38.259,30 (trinta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais 
e trinta centavos). Homologado em 10 de fevereiro de 2021. Daniel Salgarello – 
Diretor Geral - SAS.

Secretário: Gilberto Cardoso Ramos Júnior

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 
GESTÃO - SEPLAN

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

BARBACENA, SEGUNDA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL Nº 8.839 

“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 
5.056, de 30 de dezembro de 2020; 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 infec-
ciosa 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 decor-
rente da pandemia “Covid-19”; 
Considerando o Decreto Legislativo nº. 006/2020 do Senado Federal que declarou 
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 a declaração de estado de calamidade pública constante do Decreto 
Municipal nº 8.804, de 04.01.2021, bem como a prorrogação da situação de calami-
dade em todo território estadual nos termos do Decreto nº 48.102, de 29.12.2020;
Considerando o Decreto Municipal nº. 8.617/2020 e demais atos normativos pos-
teriores, relativos à declaração de emergência em saúde no Município em face da 
pandemia “Covid-19”; 
Considerando a Portaria nº 1.666, de 1º de julho de 2020 que dispõe sobre a 
transferência de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para 
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decor-
rente do Coronavírus – COVID-19;
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 
oitenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais); 
Considerando Ofício: FMS/Direção/SESAP nº 157/2021 da Secretaria Municipal de 
Saúde Pública – SESAP. 

DECRETA: 
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário da ordem de R$ 646.272,00 (seiscentos 
e quarenta e seis mil, duzentos e setenta e dois reais) 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 classifica-
ções funcionais, programáticas e econômicas:

Publique-se na forma da lei
Gustavo Ferreira de Souza

Secretário Municipal de Gabinete do Prefeito

Classificação dos Créditos

Órgão: 18 -  Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 18.02 -   Fundo 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 Valor

3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - PJ 363 254 646.272,00

Total dos Créditos 646.272,00

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 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 646.272,00 (seiscentos e quarenta e seis mil, 
duzentos e setenta e dois reais).
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Barbacena, MG, aos 12 de fevereiro de 2021;
179º ano da Revolução Liberal, 91º da Revolução de 30. 

Carlos Augusto Soares do Nascimento 
Prefeito Municipal
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