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Decretos

DECRETO Nº76 DE 15 DE JUNHO DE 2020.
Abre
Crédito
Extraordinário
no
valor
de
R$140.000,00
para
custeio
das
ações
de
enfrentamento de calamidade pública decorrente do
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE IBICARAÍ, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições
que lhe foram conferidas por Lei e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que
dispõe sobre medidas de enfretamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus (COVID19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°33 de 02 de abril de 2020, que converteu a
Situação de Emergência em Estado de Calamidade Pública no Município de Ibicaraí,
bem como estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n°2217 de 08 de abril de 2020, da Assembleia
Legislativa do Estado da Bahia, onde se reconhece, para fins do disposto nos incisos I
e II do art. 65 da Lei Complementar n°101, de 04 de maio de 2000, a ocorrência do
estado de calamidade pública no Município de Ibicaraí.

CONSIDERANDO repasse emergencial de recursos federais ao município de IbicaraíBa para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema
Único de Asistência Social SUAS devido a situação de Emergência em Saúde Pública
decorrente da pandemia da Covid-19 nos termos da Portaria MC n. 369/GM/MC de 29
de abril de 2020 e demais normativos aplicáveis a matéria.

DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto Crédito Extraordinário no valor de R$140.000,00(Cento e quarenta
mil reais), que passará a fazer parte do orçamento vigente.

Art. 2º - Fica aberta uma nova Ação Orçamentária, conforme detalhamento abaixo:
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Art. 3º - As despesas decorrentes da abertura do presente Crédito Extraordinário,
serão cobertas com recursos de que trata o art. 43 parágrafo 1° da Lei Federal
n°4.320/64.

Art. 4° - Comunique-se à Câmara de Vereadores do Município de Ibicaraí a abertura
dos créditos orçamentários constantes deste Decreto.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, em 15 de Junho de 2020.

Luiz Jácome Brandão Neto
Prefeito
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