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DECRETO NO ZO.484, DE 2l DE ÁGOSTO DE 2020.

r#aEFtT!!rir, StiN  ,"r t,'  nã gO#t!l",.`.rÁ

`..   ;,:..-...i:...:i.....:.....  :.:...i`::.:::=....:  i:....:.``.....l.:  ti!

l`r '           .          Éffl``

Abre.  no  âmbito  do  poder  Legislativo
Municípal,        o        crédito        adiciomI
suplementar no.vator de RS  t37.000.00
(cento  e  trinta  e  sete  mil  reaís),  com
reoursos    oriundos    de     anulação     de
dotação na foma que índica e dá outras
providências.

O PREFEITO DO M"ICÍPIO DE WTÓRIÁ DÀ CONQUISTA, EstadQ da
Bahia, no uso de suas atribuições, com fundamento no que dispõe a Lei nO 4.320/64, em seu art.
41} `inciso l] ari, 42 e 43, § IO, incl'so m, e devjdamente autorizado peia l.ei Municipãl nO, 2.3$O de
30 de dezembro de2019, art. 8O, I, a.

DECRETA:

Ári.1OI   Fica  aberio   no   Orçamento   Municipal   vígente.   no  âmbito   do   Poder
Legislarivo, o crédito adicionaí suplementar no valor de RS  l37.000,00 (cento e trinta e sete mil
reais), destiiiado ao- reforço de dotações e correção da natureza da despesa, confome discrim-iuada
no anexo úriico deste Decreto.

Árt. 20. Para acorrer à despesa resultante da abertiira do crédito de que trata o art.
ló ficsm anuladas parcialmet]te i]o mesmo Orçamento, as dotações índicadas no aneáo único, deste
decreto.

Ári. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficafido revogadas
todas as disposições em contrário.

Vitória da Conquísta, BahiaTr:dFim: _
Herzem Gusmão Pere ira

Prefeito Municipal
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PREFEITuRA MUMCIPAL DE VITORIA DA CONQulSTA
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DECRETO NO 20.484, I)E 2l DE AGOSTO üE'ZO20.

ANEXO UNICO

oRGAo: igoo _ cAn¢ARA nmmHclpÁL

UNI DADEORÇAMENTÀRlÀ\ PROJ ETO
E LEM E-NTO FR ÀcRÉsCrMO l)ECRÉSCIM O

ATIVIDÁDE qS) (RS

l90l
0103 100081.089 4.4.90.52.00#tVi#tnVt"os    e    MsteriaTPemanente

00 1 37.000â00 0,Qq '

l90]
0103 lOOO82.00l 3.l.90.94,00  -  lndem'zaçõeseRestituíeõesTrabalhistas

00 0,00 ] 37.000,00

TOTAL DO ORGAO                                                                                                  l3 7.0 0O,0Ü          l 37.00O,00
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®TAL DO ÓRGÂO

_DIARÍO_

gó[AIDçoINS±A
400.000.00      400.000.00

TOTAL GERAL R$ 400.000,00
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\bre,  no  âmbito  do  poder  Legislativo  Municipal,  o  crédito  adicional  suplementar  no
/alor de  R$  137.000,00  (cento  e  trinta  e  sete  mil  reais),  com  recursos  oriundos  de
inulação de dotação na forma que indica e dá outras providências.

)  PREFEITO  DO  MUNICÍPIO  DE  VITÓRIA DA CONQUISTA,  Estado  da  Bahia,  no
Jso de suas  atribuições,  com fundamento  no  que  dispõe a  Lei  nO  4.320/64,  em  seu
irt.  41,   inciso   l,  ari.  42  e  43,   §   10,   inciso   lll,   e  devidamente  autorizado.pf?Ia   Lei
vlunicipal  nO. 2.38O de 30 de dezembro de 2019,  art.  8O,  l, a.

9ECRETA:

#à1tO; FaidC:ciaobnearOs unpOl eOmrçeanra: niOo ¥aulnolrCldPea l #g ein:e7i onoOoFobttcOe :tOo PeO?r::tLaegei S:gtt:VOh:•eais),   destinado   ao   reforço   de   dotações   e   correção   da   natureza   da   despesa,
;onforme discriminada no anexo único deste Decreto.

Àri. 2O. Para acorrer à despesa resultante da abertura do crédito de que trata Q.art.  1O
icam anuladas parcialmente no mesmo Orçamento, as dotações indicadas no:,.'anexo
lnico deste decreto.

ÀrÍ, 3O.  Este  Decreto  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,  ficando  revogadas
oc!as as disposições em contrário.

Vitória da Conquista, Bahia
21  de agosto de 2020

Herzem Gusmão Pereira
Prefeito MunicipaI

ANEXO ÚNICO

Í)RGÂO:  1900 - CÂMARA MUNICIPAL
UN[DADEORçAMENTARIA PROJ ETO ELEMENTO FR ACRÉSCIM DECRÉSC!M

ATIVIDAD E O (RS) O (RS)

1901

0103100081.089 4.4.90.52.00EquipamentoseMaterial

00 137.000,00 0,00

dom. p mvc.ba.gov.br
Documento assinado dígltalmente conforme MP nO 2200-2ROOl de 24/08nOO1, que lnstltui a iúa-estrutura de Chaves PúbIlcas Brasilelra - ICP BrasÍI
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lt3IEF   VITÓRIA DA CONQuISEA

_DIARIO_
QE_ l_CIAE

Permanente

01031 00082_
001

1901

3.1.90,94.00

Inden izações
e
Restituições
Trabalhistas

00 0,00 137.000,00

Ol'AL DO ÓRGÃO                                                                               137.000,00      137.000,00

DEC RTÚiiÍÕl2_õ :iãT5-,-

TOTAL GERAL R$137.POO,00
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bre,  no  âmbito  do  poder  Executivo  Municipal,  o  crédito  adicional  extraordinário
alor  de  R$  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  reais),  para  custeio  das  ações
nfrentamento  de  calamidade  pública  decorrente  do  Coronavírus  (COVID-19)  e
utras providências.

o:nã

D  PREFEITO  DO  IVIUNICÍPIO  DE VITÓRIA  DA CONQUISTA,  Estado  da  Bahia,  no
lso de suas atribuições,  com fundamento  no que dispõe a  Constituição  Federal,  em
ieu ariigo  167,  §§ 2O e 30 Lei nO 4.320/64, em seu art. 41,  inciso lll  e ari. 44.

:ONSIDERANDO  o  disposto o  disposto  na  Lei  Federal  nO  13.979,  de 6  de fevereiro
le 2020, que dispõe sobre medidas de enfretamento da emergência de saúde pública
le importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID1 9);                    '..,-..±?,-

?®NSIDERANDO  a  Lei  Municipal  nO.  2.392,  de  O6  de  abril  de  2020,  que  autoriza  o
)oder Executivo do  Município de Vitória  da  Conquista  a  declarar calamidade  pública
)ara  fins  de  prevenção  e  enfrentamento  à  epidemia  causada  pelo  COVID-19  e  dá
iutras providências.                                                                                                                              t?,,,

:©NSIDERANDO   o   Decreto   Municipal   nO.   20.251,   de   O6   de   abril   de  2020,   que
lecreta Estado de Calamidade Pública no Município de Vitória da Conquista para fins
le  prevenção  e  enfrentamento  à  epidemia  causado  pelo  COVID-19  e  dá  outras
rovidências.                                                                                                                                                . '

:®NSIDERANDO  que,  para  os  fins  do  disposto  no  art.  65  da  Lei  Complementar
•.101,  de  4  de  maio  de  2000,  a  ocorrência  do  estado  de  calamidade  pública  no
flunicípio  de  Vitória  da   Conquista  foi   devidamente  reconhecido   pela  Assembleia
egislativa do Estado da  Bahia por meio do  Decreto Legislativo nO. 2.661/2020._r
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lECRETA:
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