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DECRETO Nº 5.408, de 13 de Julho de 2021.

Abertura de Crédito Extraordinário para custeio das ações de
enfrentamento de emergência pública decorrente do Coronavírus (COVID –
19) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAÍ, usando das atribuições que lhe foram
conferidas por Lei;
CONSIDERANDO o Decreto Legislativo Federal nº 06 de 2020, que declara
estado de calamidade pública na União;
CONSIDERANDO a Lei 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, responsável pela
pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 46.984 de 20 de março de 2020; que
estabelece calamidade pública no Estado do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o Decreto n° 46.996 de 11 de março de 2020, do Governo do
Estado do Rio de Janeiro que trata das medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 46.970, de 13 de março de 2020, que
dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio e de
enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus;
CONSIDERANDO o Decreto nº 46.973 de 16 de março de 2020, que reconhece
a situação de emergência na saúde pública do Estado do Rio de Janeiro
em razão do contágio e adota medidas de enfrentamento da propagação
decorrente do novo coronavírus (Covid-19);
CONSIDERANDO o disposto no Decreto Municipal nº 5.108, de 06 de abril
de 2020, que declara estado de calamidade pública no Município de
Piraí, para enfrentamento da pandemia decorrente da COVID 19 nos
termos do art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, referendado pelo
Decreto Legislativo nº 05, de 2020 da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 41, III e 44 da Lei 4.320, de 17
de março de 1964, combinado com o artigo 167, § 3º da Constituição
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Federal, e na Lei Orgânica Municipal;
CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação, na forma dos artigos 196 e 197 da Constituição da
República;
CONSIDERANDO que é dever do Poder Executivo tomar as medidas
necessárias, visando assegurar em tempo hábil os recursos necessários
ao combate da pandemia do Coronavírus – COVID – 19;
CONSIDERANDO o disposto na Portaria MS/GM nº 894 , de 25 de Maio de
2021, que estabelece recursos destinados ao custeio das ações e
serviços relacionados ao Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública
de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.
D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto o crédito adicional suplementar no valor de R$
48.845,00 (Quarenta e oito mil,oitocentos e quarenta e cinco reais)
destinado a suplementar a seguinte verba do orçamento:
Unidade Orçament
ária/programa de
trabalho

NATUREZA
DESPESA

DA

Fonte DE RECURSO

Valor (R$-)

12142100

187.905,09

FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE
1.10.1.10.122.00
10.2506

33903000

SOMA:

187.905,09

Art 2º- Para abertura de crédito mencionado no artigo anterior, será
utilizado o excesso de arrecadação provenientes dos recursos Oriundos
de TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS-OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR
TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO.
Art. 3º- Este Decreto entrará em vigor na Data de sua publicação.
Art. 4º- Revogam se as disposições em contrário.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAÍ, em 13 Julho de 2021.

ARTHUR HENRIQUE GONÇALVES FERREIRA
Prefeito Municipal
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