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DECRETO MUNICIPAL Nº 086/2020, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020. 

Abre crédito extraordinário no valor de R$ 66.574,05 

para o fim que especifica e dá outras providências. 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS, Prefeito Municipal de Parelhas, Estado do Rio 

Grande do Norte, no uso de suas atribuições legais contidas na Lei Orgânica: 

 

CONSIDERANDO o disposto no Inciso III, do artigo 41, 44 e 46 da lei 4.320/1964; 

 

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o 

surto do novo coronavírus (Covid-19) constitui uma Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional; 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção 

humana pela Covid-19; 

 

CONSIDERANDO que em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde – OMS decretou a 

disseminação do novo coronavírus como uma pandemia mundial, oficialmente conhecida como 

COVID-19, sigla em inglês para coronavirus disease 2019 (doença por coronavírus 2019, na tradução); 

 

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo do Congresso Nacional Brasileiro nº 6, de 20/03/2020, que 

reconhece a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31/12/2020; 

 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, estabelece o 

Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), altera a Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Nota técnica 36/2020 de 28 de maio de 2020 que trata das Orientações aos 

Municípios sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus;  

 

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 29.534, de 19 de março de 2020, que declara estado de 

calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 

em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), e 

suas repercussões nas finanças públicas do Estado do Rio Grande do Norte, e dá outras providências. 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 10/2020, de 18 de março de 2020, que dispõe sobre as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente 

do Novo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do Município de Parelhas/RN, e dá outras providências; 

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 1666/2020, de 01 de julho de 2020, que dispõe sobre a transferência 

de recursos financeiros aos Estados, Distrito Federal e Municípios para enfrentamento da emergência 

de saúde pública de importância internacional decorrente da Coronavírus - COVID 19. 

 

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde - MS declarou, por meio da Portaria nº 188, de 3 de 

fevereiro de 2020, Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência de infecção 

humana pela Covid-19; 
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CONSIDERANDO o Decreto Legislativo nº 6, de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos 

termos da solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de 

março de 2020; 

 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 012/2020, de 20 de março de 2020, que declara estado de 

calamidade pública, para os fins do art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, 

em razão da grave crise de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus); 

 

CONSIDERANDO a Nota técnica 36/2020 de 28 de maio de 2020 que trata das Orientações aos 

Municípios sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus; 

 

CONSIDERANDO a Portaria Nº 2.516, de 21 de setembro de 2020 dispõe sobre a transferência de 

recursos financeiros de custeio para a aquisição de medicamentos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica utilizados no âmbito da saúde mental em virtude dos impactos sociais 

ocasionados pela pandemia da COVID-19. 

 

DECRETA: 

 

Art. 1º Fica aberto, no corrente exercício, crédito extraordinário no valor de R$ 66.574,05 

(sessenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinco centavos), às dotações especificadas no 

quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 

Órgão: 06 - Fundo de Saúde do Município de Parelhas 

Unidade: 06.001 - Secretaria Municipal de Saúde 

Função: 10 - SAÚDE 

Sub – função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA 

Programa: 0006 - Saúde e Qualidade de Vida Para Todos 

Projeto/Atividade: 
2162 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - SAÚDE MENTAL – Portaria Nº 

2.516 (COVID 19) 

Natureza de Despesa Fonte de Recursos Valor R$ 

3.3.90.30 MATERIAL 

DE CONSUMO 

12140000 - Transferências Fundo a Fundo de 

Recursos do SUS provenientes do Governo 

Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços 

Públicos de Saúde 

R$       66.574,05 

TOTAL            66.574,05 

 

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Parelhas/RN, 17 de novembro de 2020. 

 

 

ALEXANDRE CARLO DE MEDEIROS DANTAS 

Prefeito Municipal 


