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Prefeitura Municipal de
Milagres publica:
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Mensagem Nº 12, de 05 de novembro de 2020.
Decreto Extraordinário Nº 1O de 05 de novembro de 2020 - Abre
Crédito extraordinário no valor de R$ 98.444,69 (noventa e oito mil
quãtrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), para
custeio das ações das de enfrentamento da emergência pública
decorre-nte do novo Coronavírus (Covid-19) e dá outras providências.

---

• A Lei exige que todo geswr publique seus atos no
seu veiculo oficial para que a população tenha
acesso e sua gestão seja transparente e clara.
A Imprensa Oficial criada através de Lei.
cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
do Município.
Gestão Transparente e consciência limpa.

-.Gestor - Cézar Rotondano Machado I Secretário - Governo/ Editor - Ass. de Comunicação
A.V João Leal Sales s/n - Milagres - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: DAHRXXERM/X1 BMH67FXZRA

...
segunda-feira
g de Novembro de·2020
·2-Ano -Nº2389

_Milagres

.•

Diário Oficial do

MUNIC IPIO

Decretos

l

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPÁL MILAGRES

Av. João Leal Sales, ~tn• - Milagre'.. Ba
13.720.26310001-17
CNPJ
Telefones (75) 3545·2101135 45"1762·

n.•

.

.

,.

•
MENSAGEM ti' 12 • o.e 05 OE NOVEMBRO OE 2020.

.. ,,

Municipal de PliaQ.-es.
Excelenlissima Senhora Piesidenle.da-Câmara
-

.

'

Encaminho a Vossa' Excelência, para conhecimento dessa resjJ€ÍtáYêl Casa l.egisjwlll, ~"'
Extraoo!inârio n• 10 para atender as ações emeigenci8;s destinadas ao Se1ôr Cultural duratlle o esla:b de
calamidade pública, conlofll1e determina o Art. 44 da lei 4.320164.
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Desta forma, ,,;rto do apoio dessa Casa, rnnávo os meus pmleslos da mais áta ~ e
respeito.
Cordialmente,

Gabinete do Ptefeilo Municipal de Milagres, em 05 de No-~mbnl da 21120.
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P.REFEITURA MUNICIPAL MILAGRES

Av. JoAo Leal Sales, s/nº - Milagres - Ba
CNPJ n.t 13.720.26310001-17
Telefones (75) 3545-410113545-.1762.

DECR-ETd EXTRAORlílNARIO ~ 10 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2020.

·Ab'!? Crédilo E.xlraorllinário no valor ~e R$ 98.444,69 (Novenla e

Dilo m.il,QUalroçenlos e quaranla e qualro reais e sessenla e nove
· cénlavos). para custeio das ações de en~enlamento da
emetgêhcia piltl!lca decommle do novo Coronavlrus (Covtd-19) e
da outras provi.dênclas •

..

feito do Munlclpio de Milagres, Estado da Bahia no ·oso da suas atribuiç
ões que lhe foram conferidas
por lei:
Considerando o disposto na Lei Federal 1j,979, de06 de fevereiro
de 2020, que dispões sobra medidas
de enlretamento da emergência de Saúde Pública de. importância inlemac
ional deconranle do novo Corona
vírus (Covid-19).
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."

Considerando o disposto na Nola técnica· SEI 11° 1277412020 ME, que
dispões sobra Contabilização de
Recursos DestinadoS ao Enlrentamenlo d'ii' Emergência d.e Saúde
Púbfica de importància internacional
deconrante do Coronavirus (Covid-19). ·
' · ·
·

•

Considerando o disposto no Decreto Legislattvo n°6 da 2020, que
reconhece, para os fins do art. 65
da Lei Comolemenla; n' 101, 'de 4 de maio de 2000; a'ocorrência do
eslado de calamidade pública, nos
lermos da softcilaçâo do Prasidente da Repú61ica encaminhsda por
meio da Mensagem nº 93, de 18 da
março de 2020.

,•

Considerando o a Lei n• 14.017 de 29 'tJe, Junho· de 2020 que
dispõe sobre ações emargenciais
destinadas ao setor cuilural a seram adoladas durant.e o estado de calamid
ade pública reconhecido pelo
Decrato legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. '.
Considerando que por meio da Medida Pfl!viwria nº 9!ÍO de 09 de
Julho de 2020 que foi aberto crédito
extraorllinâtio em favor de Transferências à &tados. Disttito Federal
e Municlpios no valor de tllls bilhões
de raais, relerante ao apoio emergencial para o setor cultu.r;al (lei Aldir
Btanc);
.
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Considerando as orientações da NOTA TÉCN.ICA CNM Nº 57'.N20
20 que dispõe sobra o tratamento
contábil dos recursos da Lei Aldir Blanc : Açóes de apoio emérgencial
para
o setor cultural;
• '
_;llJ '
•
·. ~ ' .
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Considerando o disposlo no Decreto Estadual nº20048 de~07 de Outubro
de Calamidade Pública em todo o teni.lório ·baiano, afetado por Doença de 2020 que Declara Estado
Infecciosa Virai - COBRADE
1'.5.1.1.0, conforme a Instrução Normativa ·do Mlnistério da lnlegração
Nacional nº 02, de 20 de dezembro·
de 2016, para fins de prevenção e enflilntamento ao nova coronav
lrus. causador da COVID-19, e dá
ou1ras providências.
.
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Considerando a Portariâ n• 2.709, de 22 de Outubro de 2020, Que
raconhece o·Eslado de Calamidade
Pública no Eslado da Bahia.
·, , .
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Art. 1' - Fica aberto Credito Extraordinário no valor de RS 98.444,69 (Novenla e ollo mil qualrocenlos e
quarenla e quatro reais e sessenta e nove centavos), quê passará a fazer parte do orçamenlo vigente sob
a seguinle classificação:
ORGÃO: 12- SECRETARIA DE CULTURA ESpORTE E LAZER
UNIDADE· 02 06 12 - SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE ELAZER
ACRESCIMOS 1CLAS.SIFICAÇAO
INSTITUCIONAL
PROGRA~TICA . : ·
. ECONOMICA
PROJETO/ATIVÍDAOE
{l:ôo.
ORGAOISECRETARIA/
DENOMINAÇÃO~
'
UNIDADE

FTE.

VALOR(R$)

.

1

UNIDADE:
02.06.12 13.392.N.2074 :
Apoio
3.3.90.31.00.00
SECRETARIA
Emergencial ao Sefor Cultural
CULTURA, ESPORTE devido á Pandemia da Covid•
3.3.50.43.00.00
19
TOTAL

..

97

83.444,69

97

15.000,00
98.444,69

•

Art 2º - O Cradilo aberto no artigo anteiior-. sera coberto com recursos proveniente de excesso de
arrecadaçat> confonne disposto "no art: 43; §1º, li da Lei nº 4.320164. Fonte (97). De acordo com a
descnção de receita abaixo:
·
•· •

.

..

\

.

Código da Receita

Desc:riçAo da R~elta .

17189911050000

Ou ires Tr'ansferênclas da União - Lei
Aldir Blanc ,.

TOTAL

.

FTE. VALOR (R$)

'

97

...... ·-·

98.444,69

.. Art.3' - Esle decreto entra em vigor'na data dê ~~~·.Ss;natura, revogada as disposições em contrario.
. ..... . .
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Gabinete do Prefeito 05 da Novembro de ~0.20.
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