Prefeitura Municipal das

Vertentes-PE

DECRETO

NO

046, DE 14 DE SETEMBRO DE 2020.

Disp6e sobre a abertura de Cr6dito Extraordin6rio ao orgamento

municipal do exercicio de 2020, em decorr€ncia das a96es
emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de
calamidade prjblica ocasionada pela COVID-1 9.

o

PREFEITO Do MUNlclPlo DE VERTENTES, Estado de Pernambuco, no
uso das atribuigoes
conferidas pela Lei Orginica Municipal, em virtude da decretagio de Estado
de Calamidade prlblica, pelo
Decreto Legislativo No 6, de 20 de margo de2o2O, em imbito nacional, pela prorrogagao
em nlvel estadual
atrav6s do Decreto Estadual no 49.442, de 16 de setembro de 2020, no Estado de pernambuco
e pelo
Decreto no 014, de 25 de margo de2O2O, que reconheceu o Estado de Calamidade publica
no Municlpio,
devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:
CONSIDERANDO a Lei Federalno 14.017, de 29 de junho de 2020, (LeiAldir Btanc), que
disp6e

ag6es emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado de calamidade
p0blica decorrentes do COVID-19;
CONSIDERANDO a regulamentagio da Lei Federal no 14.01712020, atrav6s do Decreto Federal
no 10.464, de 17 de agosto de 2020;

CONSIDERANDO a Nota T6cnica

no

44, de 01 de julho de 2020, e 54 de '10 de setembro de

2020, emitidas pela Confederagio Nacionalde Municipios (CNM);

CONSIDERANDO o disposto no art. 41, inciso lll da Lei Federal
1

no

4.320, de 17 de margo de

964;

CONSIDERANDO que o art. 43 da referida Lei

no

4.32011964, n6o exige recursos orgament6rios

para abertura de cr6ditos extraordinArios;

CONSIDERANDO

o alinhamento da classificagSo

funcional-program6tica do orgamento
municipal frente a classificagSo utilizada pela uni6o quanto aos repasses financeiros atrav6s da abertura
dos crEditos extraordindrios do governo federal;
CONSIDERANDO a publicagSo da Resolug5o TCE-PE no 096, de '17 de junho de 2020, que
trata dos procedimentos de registro, transpar€ncia e organizag5o das ag6es de combate a pandemia.
DECRETA:

Art.

10 Fica aberto

Cr6dito Extraordin6rio, no valor de R$ 172.360,78 (cento e setenta e dois mil

trezentos e sessenta reais e setenta e oito centavos), destinado a realizagSo das despesas destinadas ao

enfrentamento

da pandemia COVID-19, conforme discriminagio no ANEXO

UNICO,

detalhamento da classificagSo orgamentAria que ser6 inclutda no Orgamento Municipalvigente.

Prefeitura Murlicipal das

Vertentes― PE

▲
Art. 20 A crassificag6o orgamentaria utirizada no anexo 0nico obedeceu
ao prano de ageo
estabelecido pelo munictpio e atende a exigencia estabelecida no
S4o do art. 10 do Decreto Federal no
10.46412020, a qual servira de base para o Relatorio de Gestao.

Art. 30 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicagAo.
Gabinete do prefeito, 14 de setembro de
2020.

Prefeito

Preteiura Munic:pal das

Vertentes‐ PE

ANEXO UNICO
AO DECRETO N0046′ 2020

DETALHAMENTO DAS DOTAcOES ACRESCIDA A0 0RcAMENTO MUNICIPAL POR ME10 DA
ABERTURA DESTE CRЁ DITO EXTRAORDINAR10
6196o: Prefeitura Municipal de Vertentes
Unidade:
de Cultura, Turismo e
Titulo da agSo: ManutengSo das a96es
de mitigagSo dos efeitos da COVID-19
no setor de cultura

1312213031 1082

-

INVESTIMENTO.

Subdetalhamento da aglo: editais,
chamadas p{blicas, pr6mios, aquisig6o
de bens e servigos vinculados ao setor
cultural e outros instrumentos
destinados A manutengSo de agentes,
de espagos, de iniciativas, de cursos,
de produgOes, de desenvolvimento de
atividades de economia criativa e de
economia solid6ria, de produg6es
audiovisuais, de manifestag6€s
culturais, bem como A realizagio de
atividades artlsticas e culturais que
possam ser transmitidas pela intemet
ou disponibilizadas por meio de redes
sociais e outras plataformas digitais.

4.4.90.52‑
Equipamento e
Materia:

Pernanente

Lei A:dir Blanc
io Cutural,

lAux

R$38000,00

COViD‐ 19)

ag6o: Manutengao das a96es

de mitigagio dos efeitos da COVID-I9
no setor de cultura

- CUSTEIO.

3.3.90.31
Premiag6es
Culturais,

artlsticos e culturais, microempresas e

Artisticas,

pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituig6es e
organizag6es cuhurais comunit6rias que
atividades
intenompidas por forga das medidas de
isolamento social; e editais, chamadas
p0blicas, premios, aquisig6o de bens e
servigos vinculados ao setor cultural e

tiveram as suas
13122130321123

-

Subdetalhamento da ag6o: subsidio
mensal para manutengio de espagos

outros instrumentos destinados

de

e de

manifestag6es culturais, bem como a
realizagio de atividades artisticas e
culturais que possam ser transmitidas
pela internet ou disponibilizadas por

e

RS l14.360,78

COV:D‐ 19)

a

manutengSo de agentes, de espagos, de
iniciativas, de cursos, de produg6es, de
desenvolvimento
atividades de
economia criativa
economia
solid6ria, de produgdes audiovisuais, de

meio de redes sociais

Cientlficas e
Desportivas e
Outros

Lei Aldir B!anc
io CuLural,

lAux

outras

3.3.90.39‑
OutЮ s Servilos
de Terceiros―
Pessoa Jur:dica

Lei A:dir B!anc
io CuLura:,

lAux

COV:D‐ 19)

R$20.000,00
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DECRETO N0 046r2020

DETALHAMENTO DAS DOTAcOES REDUZIDAS A0 0RcAMENTO MUNICIPAL POR ME10 DA
ABERTURA DESTE CRЁ DITO EXTRAORDINAR10

0196o: Prefeitura Municipal de Vertentes

ContingOncia

9999904042116

Subdetalhamento da ageo: Realizar
atividades administrativas e

as

ge.enciais, aq6es
destinados a
funcionamenlo

e

servicos
manutenQao
o
secretala de

da

999999‑A
classncar

Recursos
P16prios

R$172360,78

e

14 de Setembro de 2020

PrefeitO

