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ATO DO SECRETÁRIO 

 
 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE do 

Município de São Lourenço - MG, no uso de suas atribuições legais por ser ordenador de 

despesas, bem como o PARECER/AGM Nº.017/2014, convalida as despesas no valor total 

de R$ 43.199,74 (Quarenta e três mil cento e noventa e nove reais e setenta e quatro 

centavos), referente à Nota Fiscal nº 002869, emitidas pela empresa LABORATÓRIO DE 

ANÁLISE CLÍNICAS JOSÉ YELCY FREITAS FERRAZ LTDA, CNPJ: 17.943.044/0001-

58, com endereço na Avenida Damião Junqueira de Souza, nº 326, Bairro Nossa Senhora de 

Fátima, CEP.: 37.470-000, São Lourenço - MG, com base na Lei 9.784/99 – LPA (Lei do 

Processo Administrativo) e pelas seguintes considerações: 

Considerando o interesse público, já que a Administração 

Pública deve vincular e direcionar seus atos de modo a garantir que interesses privados não 

prevaleçam nem sucumbam aos interesses e necessidades da sociedade como um todo; 

Considerando que a convalidação é ato garantido pela Lei 

9.784/99, especialmente em seu artigo 55; 

Considerando os princípios norteadores da Administração 

Pública que preveem a possibilidade por meio do interesse público, que determine meio 

diverso, nos atos que possam ser convalidados, já que o poder-dever de tomar providências 

vincula-se ao interesse público de restaurar a legalidade, e este pode ser atendido de duas 

formas: anulação e convalidação; 

Considerando que a Secretaria Municipal de Saúde 

solicitou os serviços por meio de Pedido de Exame que se encontram arquivados junto ao 

Controle e Avaliação da Municipalidade; 

Considerando o carater de urgência pela prestação dos 

serviços laboratoriais e coletas sanguíneas; 

Considerando que o Município de São Lourenço assumiu 

a gestão plena a partir de 01 de junho de 2014, e está em processo licitatório para o 
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credenciamento de laboratórios para prestar serviços, SEM EXCLUSIVIDADE, laboratoriais 

e coletas sanguíneas, atendendo os usuários encaminhados pela Secretaria Municipal de 

Saúde; 

Considerando que os laboratórios em processo de 

habilitação para credenciamento serão contratados no dia 05 de agosto de 2014, em virtude da 

fiscalização pela Vigilância Sanitária do Município para atender as condições do Edital de 

Credenciamento. 

Com base no acima exposto, a Administração Pública 

convalida o ato viciado, pois não poderá negar-se a fazê-lo diante do eminente interesse 

público in casu. 

 

São Lourenço, 25 de julho de 2014. 

 
 
 
  

MAURO JUNQUEIRA GUIMARÃES 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 
 


