PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
Estado de Pernambuco
DECRETO N' 060 DE 02 DE OUTUBRO DE 2O2O

Dispôe sobre a abertura de Crédito Extraordinário ao orçamento

do exercício de 2020, em decorrência das ações
emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de
municipal

calamidade pública ocasionada pela COVID-19.

O PREFEITO DO MUNICÍPlO DE ALAGOINHA. Estado de Pernambuco. no uso das arribuiçÕes
conferidas pela Lei Orgânica Municipal, em virtude da decretação de Estado de Calamidade Pública, pelo
Decreto Legislativo N0 6, de 20 de março de 2020. em âmbito nacional, pela prorrogação em nível estadual

através do Decreto Estadual na 49.442. de 16 de setembro de2020. no Estado de Pernambuco e pelo
Decreto no 137 . de 09 de abril de 2020, que reconheceu o Estado de Calamidade Pública no Municipio,
devidamente aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado:
CONSIDERANDO a Lei Federal na 14.017. de 29 de lunho de 2020, (Lei Aldir Blanc). que dispõe

ações emergenciais destinadas ao setor cultural â serem adotadas durante o estado de calamidade
pública decorrentes do COVID-19;
CONSIDERANDO a regulamentação da Lei Federal na 14.01712020, através do Decreto Federat
no 10.464. de 17 de agosto de 202A,

CONSIDERANDO a Nota Técnica n0 44, de 01 de julho de 2020, e 54 de 10 de setembro de
2020, emitidas pela Confederaçâo Nacional de Municípios (CNM);

CONSIDERANDO o disposto no art.41. inciso lll da Lei Federal n0 4.320, de 17 de março de
1

964:

CONSIDERANDO que o art. 43 da reÍerida Lei

n0

4.320i 1964, não exige recursos orçamentários

para abertura de créditos extraordinários:

CONSIDERANDO

o

alinhamento

da

classificação funcional-programática

do

orçamento

municipal frente a classificação utilizada pela uniào quanto aos repasses financeiros através da abertura
dos créditos extraordinários do governo federal.

CONSIDERANDO a publicação da Resolução TCE-PE n0 096, de 17 de junho de 2020, que
trata cios procedimentos de registro. transparência e organização das açoes de combate a pandemia.

DECRETA:

Art. 1ô Fica aberto Crédito Extraordinário. no valor de R$ 128.562.31 (cento e vinte oito mii.
quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e um), destinado a realização das despesas destinadas ao
enÍrentamento

da pandemia COVID-19. conÍorme discriminação no ANEXO UNICO. contendo

o

detalhamento da classificação orçamentária que será incluída no Orçamento Munlcipal vigente.
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Art. 20 A classificação orçamentária uiilizada no anexo único obedeceu ao plano de ação
estabelecido pelo município e atende a exigência estabelecida no §4c do art. 10 do Decreto Federal
1A.464i2O20" a qual servirá de base paÍa o Relatorio de Gestão,

Art. 3c Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçào.

Gabinete do PreÍeito. 02 de outubro de 2020.
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ANEXo útttco
AO DECRETO

No

060/2020

DETALHAMENTO DAS DOTAÇÔES ACRESCIDA AO ORÇAMENTO MUNICIPAL POR MEIO DA

ABERTURA DESTE CREDITO EXTRAORDINARIO
Classificação

Natureza da
Despesa

Histórico

Funcional-Programática

Fontê de

Valor

Recursos

R$

Titulc da aÇàc l\''ianutenÇão das aÇões 0e
mitiqaÇào dos eÍeilos da CO\"rlD-'19 no setor
Ce cuiiura - CUSTEIO.
Sub-detalharnento da aÇào: sl,bsidto para
manutenÇão de espaÇcs artisti.cs e
culturars. mÍcroempresas e pequenas

80ü2.13 392.13022j70

3.3.90 48
Outros

-

êÍrpresâs cultu,a.s ioope'a:l"as

Âuxilics

rnstrtuições e organtzacoes cuiturars

Financeiros a
Pessoas
Físicas

comunliárias que tivefarn as suas atrvidades
interron:pioâs por forca das medrdas cle
isolamento sccial. e editais. charnaoas
púbiicas. prênrios. aquisicào oe bens e
serviços vrnculados ao setor cultural e
outros instÍumentos dÊsiinados à
manutençâo de agenles. cie espaços. de
iniciairvas. de cursos. de p!-oduÇões. de
oesenvolvimento de ati\.idades de êconoÍnia
criativa e Ce econornia soiidá!'ia. de
culturars bem como à realização de
atii 'oaoes ar:rsl cas e ci,'lJ'ais cue possan'

ser transmrtidas pela internÊt oLl
ctspon,brlrzacas por me,o oe reJes soc,ais e

ouiras platatormas cjigitais.

3.3.90.31 Prernraçôes
Culturais.

Artisticas.
Ciêntificâs.

Desporiivas e
Outras

Governo
Federal

RS 88 562 31

covlD-19
tCultura

r

Governo
Federal

RS 40 ü00.c0

covrD-19
(Cultura)

IOTAL

RS

'r

28.562,31

Alagoinha. 02 de outubro de 2020.
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