
Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

DECRETO NO 035, DE 01 DE JULHO DE2O2O.

Disp6e sobre a abertura de Credito Extraordin6rio, para
realizagao de despesas destinadas ao combate a
pandemia ocasionada pela COVID-1 9.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, no
uso das atribuigOes conferidas pela Lei OrgAnica Municipal, em virtude da decretagSo
de Estado de Calamidade P0blica, pelo Decreto Legislativo No 6, de 20 de margo de
2020, em dmbito nacional, pelo Decreto Estadual no 48.833, de 20 de margo de 2020,
no Estado de Pernambuco e pelo Decreto no 014, de 25 de mago de 2020, que
reconheceu o Estado de Calamidade P0blica no Municipio, devidamente aprovado pela
Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a necessidade de intensificar medidas de enfrentamento ao
corona virus;

CONSIDERANDO a ocorrOncia de casos de pessoas contaminadas com a
COVID-19 no Estado e na regiSo que afetam o Municipio;

CONSIDERANDO o disposto no art. 65 da LRF, suspendendo a contagem dos
prazos e as disposig6es estabelecidas em seus artigos 23, 31 e 70, bem como
dispensando o atingimento dos resultados fiscais e a limitagSo de empenho prevista no
art. 90, na ocorr6ncia de calamidade publica reconhecida, no caso dos Estados e dos
Municipios, pelas Assembleias Legislativas, enquanto perdurar a situag6o;

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso lll da Lei Federal no 4.320, de 17

de margo de 1964;

CONSIDERANDO que o arl. 43 da referida Lei no 4.32011964, n5o exige
recursos orgament6rios para abertura de cr6ditos extraordin6rios;

CONSIDERANDO a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, o qual

estabelece mecanismos para transpardncia, visibilidade, fiscaliza96o, avaliagSo e

controle das ag6es e servigos publicos de sa0de no Relatorio Anual de Gest6o;
CONSIDERANDO a necessidade de adequar o orgamento municipal para o

recebimento dos recursos repassados pelo Governo Federal atrav6s da Lei

Complementar no 17 312020;

CONSIDERANDO a publicag6o da ResolugSo TCE-PE no 096, de 17 de junho

de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transpar6ncla e organizagio das

ag6es de combate a pandemia.

CONSIDERANDO as orientag6es das Noras T6cnicas SEI no 12.77412020 e n"

21.23112020, do Minist6rio da Economia, que trata da contabilizagSo dos recursos

destinados ao enfrentamento da emergOncia de saude publica

internacional decorrente do COVID-1 9;
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CONSIDERANDO o alinhamento da classificagSo funcional-programdtica do

orgamento municipal frente a classificagSo utilizada pela uni6o quanto aos repasses

financeiros atrav6s da abertura dos cr6ditos extraordin6rios do governo federal;

CONSIDERANDO a Nota T6cnica do CONASEMS de 03 de abril de 2020, que

orienta os municipios a abrirem cr6ditos extraordindrios sob classificagdo orgament6ria

pre-definida, apos decretado estado de calamidade municipal, apos o reconhecimento

da Assembleia Legislativa Estadual.

DECRETA:

Art. 1o Fica aberto Credito Extraordin6rio, no valor de R$ 596.258,00 (quinhentos

e noventa e seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais), destinado a realizagio das

despesas destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme

discriminagSo no ANEXO UNICO, contendo o detalhamento da classificag6o

orgamentiria que ser6 inclulda no Orgamento Municipal vigente.

Art. 20 Os recursos financeiros para o custeio das despesas que ser6o

realizadas com o cr6dito aberto pelo art. 1o estSo especificados no anexo deste Decreto.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo'

Gabinete do Prefeito, 01 de julho de 2020

Prefeito
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ANEXO UNICO
AO DECRETO N0034′2020

DETALHAMENTO DAS DOTAcOES ACRESCIDA AO ORcAMEN丁 O MUNICIPAL
POR MEIO DA ABERTURA DESTE CREDITO EXTRAORDINARIO

O196o: Secretaria de
Unidade: Fundo Mun

Sattde

ipal de Sattde de VI rtenteun unlc! e S

ClassificagSo
Funcional-

Proqram6tica
HistOrico

Natureza da
Despesa

Fonte de
Recursos

Valor
R$

10122101821105

Titulo da agSo: Enfrentamento da
Emerg6ncia COVID-19 - Custeio

Sub-detalhamento da agSo:
Financiamento de a96es e servigos
priblicos de sa0de compreendidos
por, ag6es de atengao b6sica,
vigilincia, m6dia e alta
complexidade, distribuigSo de
medicamentos e insumos,
contratagSo de servigos de saude,
contratageo temporeria de pessoal,
divulgaqio de informagoes a
populagSo, bem como outras
despesas necess6rias pata o

enfrentamento do Coronavirus
conforme Nota T6cnica do
CONASEMS, de 03t0412020.

319004-
Contrata9う o pOr

Tempo
Determinado

Governo Federal
COVID‐ 19(SUS)

R$250000,00

319013-
Obriga96es
Patronais―

RGPS

lmpostos e
Transfe16ncias

Sa0de
R$46000,00

10122101821106

Titulo da ag6o: LC '173 -

Enfrentamento da Eme196ncia
COVID-19 - Sa0de

Sub-detalhamento da agao:
Financiamento de ag6es de sa(de
no combate ao covid-19, inclusive
pagamento de pessoal, em
conformidade com a Lei
Complementar 17 312020.

339030-
lヽaterial de

Consumo

LC n。 173/2020-
Sa6de

RS 120 000,00

339036-
Outros Servi9os
de Tercelros―

Pessoa Fislca

LC n。 173/2020‐

Sa`de
RS 120 000,00

339039-
Outros Serv 9os

de Terceiros―

Pessoa」 urldica

LC n° 173/2020-
saude

R$60258,00

⌒

TOTAL / R$596」烈騨覇00
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DETALHAMENTO DAS DOTAcOES QUE TERAo sALDOS REDUZIDOS COMO
FONttE PARA ABERttURA DE CREDI丁 O EXttRAORDINARIO

orgaO:Prefeitura Municipal de∨ ertentes

Unidade: rtamento de Tesouraria
ClassificaqSo

Funcional-
Proqram6tica

Hist6nco
Natureza da

Despesa
Fonte de
Recursos

‐０
＄

鴨

Ｒ

9999904042116

Titulo da ag6o. Reserva de
ContingCncia

Sub-detalhamento da ag6o: Realizar
as atividades administrativas e
gerenciais. ag6es e servigos
destinados a manutengSo e o
funcionamento da secretaria de
finaneas e de suas unidades.

999999-A
classificar

ＳＯＳ

一‐Ｏ Ｓ

Ｒｅ

Ｐｒ
RS 596 258,00

…

R$596.258,00

Vertentes, 01 de julho de

ROMERO l ERRE ノ
Prefeito


