Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

DECRETO

NO

039, DE 03 DE AGOSTO DE 2020.

Disp6e sobre a abertura de credito Extraordin6rio ao

orgamento municipal do exercicio de 2020, em
decorrGncia das a96es de combate a pandemia
ocasionada Pela COVID-1 9.

O PREFEITO DO MUNICiPIO DE VERTENTES, EStAdO dE

PETNAMbUCO,

NO

uso das atribuigoes conferidas pela Lei Org6nica Municipal, em virtude da decretagdo
de Estado de Calamidade P0blica, pelo Decreto Legislativo No 6, de 20 de margo de
2020, em Ambito nacional, pelo Decreto Estadual no48.833, de 20 de margo de2020,
no Estado de Pernambuco e pelo Decreto no 014, de 25 de margo de 2020, que
reconheceu o Estado de Calamidade P0blica no Municipio, devidamente aprovado pela
Assembleia Legislativa do Estado:

CONSIDERANDO a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de2020, que disp6e sobre
as medidas para enfrentamento da emerg6ncia de sa0de p0blica de importincia
internacional decorrente do Coronavirus - COVID-19;
CONSIDERANDO a publicagSo da Portaria no 1.857, de 28 de julho de 2020, a
qual transfere aos municipios recursos financeiros destinados as escolas pUblicas da
rede b6sica de ensino, para o enfrentamento da emerg6ncia e sa0de p0blica de
import6ncia nacional decorrente do Coronavirus - COVID-19;
CONSIDERANDO a Nota T6cnica SEI no 21.23112020/ME, de 02 de junho de
2020, que disp6e sobre a contabilizagdo de recursos destinados ao enfrentamento da

covtD-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 alteragio orgament6ria para recepgio dos recursos
repassados aos entes federados;
CONSIDERANDO a Lei Complementar no 141, de 13 de janeiro de 2012, o qual
estabelece mecanismos para transparOncia, visibilidade, fiscalizag6o, avaliagio e
controle das ag6es e servigos p0blicos de sa0de no Relat6rio Anual de GestSo;
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, nio exige
recursos orgamentdrios para abertura de creditos extraordin6rios;
CONSIDERANDO o alinhamento da classificagSo
orgamento municipal frente a classificagSo utilizada pela uniSo quanto
financeiros atrav6s da abertura dos cr6ditos extraordin6rios do governo

Proloitura Municipal das

Verlontes-PE

浚ゝ
CONSIDERANDO a publicagdo da Resolug6o TCE-PE no 096, de 17 de junho
de 2020, que trata dos procedimentos de registro, transparencia e organizagSo das
ag6es de combate a pandemia.
CONSIDERANDO a publicagdo da Portaria GM/MS no 1.666, de 01 de julho de
2020, a qual transfere aos municipios recursos financeiros para o enfrentamento da
emergOncia e sa[de p[blica de importAncia internacional decorrente do Coronavirus

-

covlD-19;
DECRETA:

Art. 1o Fica aberto Cr6dito Extraordin6rio, no valor de R$ 451.000'00
(quatrocentos e cinquenta e um mil reais), destinado a realizagSo das despesas
destinadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19, conforme discriminagSo no
ANEXO l, contendo o detalhamento da classificaqao orgament6ria que ser6 incluida no
Orgamento Municipal vigente.

Art. 20 Os recursos financeiros para o custeio das despesas que serao
realizadas com o cr6dito aberto pelo art. 1o estao especificados no ANEXO ll, deste
Decreto.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagio.
Gabinete do Prefeito, 03 de agosto de 2020.

Prefeito

Profeitura Municipal das

Vertentes-PE

ANEXO:
AO DECRETO N0039′ 2020

DETALHAMENTO DAS DOTAcOES ACRESCIDA A0 0RcAMEN丁 O MUNICIPAL
POR ME10 DA ABERttURA DESTE CRЁ DITO EXTRAORDINAR10

0rg5o: Secretaria de Sa0de

de Sattde de V ertentes

Unidade: Fundo Mun
ClassificagSo
FuncionalProoram6tica

Natureza da
Despesa

HistOrico

Fonte de
Recursos

Valor
R$

Titulo da ag6o: Enfrentamento da
Emerg0ncia COVID-19

- Custeio

Subdetalhamento da
Financiamento de a96es e

10122101821105

a95o:
servigos
p0blicos de sarlde compreendidos por,
ag6es de atengao b6sica, vigilAncia'
m6dia e alta complexidade, distribuigSo
insumos'
medicamentos
contratageo de servigos de sa0de,
contratageo tempor6ria de pessoal'

Tempo

Deterrninado

Portana MS n。
1666ノ 2020

RS 370 000,00

(COVlD‐ SUS)

e

de

divulgageo

319004‑
ContrataOlo por

de

informag6es

a

populagio, bem como outras despesas
necess6rias para o enfrentamento do
Coronavfrus conforme Nota Tecnica do
CONASEMS, de 03t 0412020.

319013‑
Obriga96es
Patronais―

RGPS

Portaria MS n°

1666ノ 2020

RS 81 000,00

(COV!D‐ SUS)

TOTAL R$451.000,00

Иν

Prefeitura Munidpal das

Vertentes‐ PE

ANEXO‖
AO DECRETO N0039′ 2020

DETALHAMENttO DAS DOttAcOES REDUZIDAS A0 0RcAMEN丁 O MUNICIPAL
POR ME10 DA ABERTURA DESTE CRЁ DITO EXTRAORDINAR10

Natureza da
Despesa

Hist6rico

Fonte de
Recursos

Ⅳ

Ｒ

ｄ

Prooramitica

ｎ
ｉ
ｔ
ｎ
価
ｏ
Ｃ

ClassificagSo
Funcional-

ｂ ＄
ａＲ
Ｖ

0196o: Prefeitura Municipal de Vertentes
Unidade: Departamento de esouraria

ｎ
ｅ

atividades administrativas

gerenciais, a96es

e

e

servigos

9999.99‑A
classncar

ｓ駆
ｏ
ｓ
ｒ

as

ｅ ｒ
Ｒ ｐ

Sub-detalhamento da agAo: Realizar
99,999.0404.2.116

RS 451.000,00

destinados a manuteng6o e o
funcionamento da secretaria de
finangas e de suas unidades.

TOTAL

Vertentes, 03 de agosto de2020.

Prefeito

RS 451.000,00

