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DECRETO N0040,DE 03 DE AGOSTO DE 2020

DispOe sobre a abertura de Credito Extraordin6rio ao
orgamento murricipal do exerclcio de 2020, em
decorrdncia das agOes de combate a pandemia
ocasionada pela COVID-l 9.

o

PREFEITO Do MUNlCiPlo DE VERTENTES, Estado de pernambuco, no
uso das atribuig6es conferidas pela Lei Org6nica Municipal, em virtude da decretagio
de Estado de Calamidade Prjblica, pelo Decreto Legislativo No 6, de 20 de margo de
2020, em Ambito nacional, pelo Decreto Estadual no4B.B33, de 20 de marqo de2O2O,
no Estado de Pernambuco e pelo Decreto no 014, de 25 de margo de 2020, que
reconheceu o Estado de Calamidade Publica no Municipio, devidamente aprovado pela
Assembleia Legislativa do Estado:
CONSIDERANDO a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispOe sobre
as medidas para enfrentamento da emerg6ncia de sa0de publica de import6ncia
internacional decorrente do Coronavlrus - COVID-19;
CONSIDERANDO a publicagdo da Portaria no 1 857 de 28 de julho de 2020, a
qual transfere aos municipios recursos financeiros destinados as escolas p0blicas da
rede b6sica de ensino, para o enfrentamento da emergOncia e saude p0blica de
importAncia nacional decorrente do Coronavirus - COVID-19;
CONSIDERANDO a Nota T6cnica SEI no 21.231120201ME, de 02 de junho de
2020, que dispOe sobre a contabilizaqlo de recursos destinados ao enfrentamento da
coVrD-19;
CONSIDERANDO a Nota T6cnica do CONASEMS sobre Orgamento e
Planejamento para os recursos do COVID-19, publicada em 03 de abril de 2020, que
trata sobre a necessidade de alteragSo orgament6ria para recepgio dos recursos
repassados aos entes federados,
CONSIDERANDO a Lei Complementar no 141, de 1 3 de janeiro de 2012, o qual
estabelece mecanismos para transparencia, visibilidade, fiscalizag6o, avaliag6o e
controle das agOes e servigos publicos de sa0de no Relatorio Anual de Gest6o;
CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso lll da Lei Federal no 4.320, de 17
de margo de 1964;
CONSIDERANDO que o art 43 da referida Lei n0 4 320/
recursos or9amentarios para abertura de crё ditos extraordinariOs
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CONSIDERANDO o alinhamento da classificagio funcional-program6tica do
orgamento municipal frente a classificag6o utilizada pela uniao quanto aos repasses
financeiros atraves da abertura dos cr6ditos extraordindrios do governo federal;
CONSIDERANDO a publicagio da Resolug6o TCE-PE no 096, de 17 de junho
de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transpardncia e organizagSo das
ag6es de combate a pandemia.
DECRETA:

aberto Cr6dito Extraordin6rio, no valor de R$ 42.232,00 (quarenta e
dois mil, duzentos e trinta e dois reais), destinado a realizagdo das despesas destinadas
ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminagSo no ANEXO l,
contendo o detalhamento da classificag6o orgament6ria que ser6 incluida no Orgamento
Municipal vigente.
Art. 20 Os recursos financeiros para o custeio das despesas que ser6o
realizadas com o cr6dito aberto pelo art. 'lo estSo especificados no ANEXO ll, deste

Art.

1o Fica

Decreto.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagSo.
Gabinete do Prefeito, 03 de agosto

ROMERO LEAL FERREIRA
Prefeito
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ANEXO l
AO DECRETO N0040ノ 2020

DEttALHAMENTO DAS DOttAcOES ACRESCiDA AO ORcAMENTO MUNICIPAL
POR MEIO DA ABERTURA DESTE CREDITO EXTRAORDINAR10
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Unidade: Fundo
de Saride de Vertentes

Emergencia COVID-19

-

Custeio

Sub-detalhamento da
Financiamento de agoes e

publicos

10122101821105

agio:
servigos

de saude compreendidos [or,
ag6es de atengeo b6sica, vigilincia,
m6dia e alta comptexidade, distiibuigeo
medicamentos
insumos,

de

e

contratageo de servigos de sa(de,
contratagao tempo16ria de pessoal,

divulgagSo

de

informag6es

a

populagSo, bem como outras despesas
necessairias para o enfrentamento do
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R$42232,00
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ANEXO‖
AO DECRETO N0040ノ 2020

DETALHAMENTO DAS DOTA90ES REDUZIDAS AO ORcAMEN丁
O MuNICIPAL
POR MEIO DA ABERTURA DESTE CREDITO EXTRAORDINARIO
OrgSo: Prefeitura Municipal de Vertentes
Unidade:
nidade: Departamento
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T6cnr rra"i^
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R$42232,00
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da

finangas e de suas unidades.

TOTAL

Vertentes, 03 de agosto de 2020.

ROMERO LEAL FERREIRA
Prefeito

R$42.232,00

