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DECRETO NO 023, DE 07 DE MAIO DE2O2O.

Disp6e sobre a abertura de Cr6dito
Extraordin6rio, para realizage,o de despesas
destinadas ao combate a pandemia ocasionada
pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE VERTENTES, EStAdO dE

Pernambuco, no uso das atribuig6es conferidas pela Lei Org6nica Municipal, em
virtude da decretagao de Estado de Calamidade P0blica, pelo Decreto
Legislativo No 006, de 20 de margo de 2020, errr 6rnbito 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 margo de 2020, que reconheceu o Estado de
Calamidade P(blica no Municlpio, devidamente aprovado pela Assembleia
Legislativa do Estado:

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

CONSIDERANDO a ocorrCncia de casos de pessoas contaminadas com
a COVID-19 no Estado e na regiao 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 limitagao de

empenho prevista no art. 9o, na ocorrencia de calamidade piblica reconhecida,

no caso dos Estados e dos Municipios, pelas Assembleias Legislativas,

enquanto perdurar a situagao;
CONSIDERANDO o disposto no art.41, inciso lllda Lei Federal no4.320,

de 17 de margo de 1964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei no 4.320/1964, ndo exige

recursos orgament6rios para abertura de cr6ditos extraordin6rios;

CONSIDERANDO a orientagao da Nota T6cnica SEI no 12.77412020, do

Minist6rio da Economia, que trata da contabilizagSo dos recursos destinados ao

enfrentamento da emergencia de saride priblica de import6ncia internacional

decorrente do COVID-1 9;

CONSIDERANDO o alinhamento da classificagSo funcional-

program6tica do orgamento municipal frente a classificagSo utilizada pela

quanto aos repasses financeiros atrav6s da abertura dos cr6ditos

do governo federal;
CONSIDERANDO a Portana n。 369,de 29 de ab‖ lde 2020,que

sobre o repasse financeiro emergencial de recursos federais para exe(

ag6es socioassistenciais e estruturageo da rede do Sistema U

AssistOncia Social(SUAS)

DECRETA:
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Art. 1o Fica aberto Cr6dito Extraordin6rio, no valor de R$ 28.300,00 (vinte

e oito mil e trezentos reais), destinado a realizag6o das despesas destinadas ao

enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminagSo no ANEXO

UNICO, contendo o detalhamento da classificagSo orgament6ria que serd

incluida no Orqamento Municipal vigente.

Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo.

Prefeito
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ANEXO UN:CO
AO DECRETO N。 023′2020

DEttALHAMENTO DAS DOTAcOES ACRESCIDA AO ORcAMEN丁 O MUNICIPAL
POR ME10 DA ABERTURA DESTE CRЁ DITO EXttRAORDINAR10

0196o: Secretaria de Governo e AgSo Social
Unidade: Fundo Municipal de Assist6ncia Social de Vertentes

339030-
Material de

Consumo

da ac6o: Enfrentamento da
Emerg6ncia COVID-19 - Custeio

Sub-detalhamento da a96o:
Financiamento de a96es de
assist6ncia social no combate ao
COVID-19, como compra de
EPIS, compra de alimentos,
estruturagao de alojamentos,
isolamentos, adaptagao de
espagos fisicos, locagio de
moradias ou hospedagens,
locomogSo de equiPes,
provimento de comunicagio
remota entre equipes do SUAS,
dentre outras medidas
socioassistenciais, conforme
Portaria no 369/2020.

08244080221104

Governo
Federal COV!D‐

19(SUAS)
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