
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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DECRETO Nº 39 DE17 DE DEZEMBRODE 2020. 

Abre crédito extraordinário no orçamento do 
exercício financeiro de 2020 no valor de R$ 
122.801,80 para ações emergenciais 
destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública 
relacionada ao coronavírus (Covid-19) e dá 
providências. 

 

O Prefeito Municipal de Mansidão - Ba, no uso de suas atribuições legais e 
de acordo com o que lhe confere a Lei Orgânica do município, combinado com 
o Artigo 167 § 2º da CF, Artigo 44 da Lei Federal Nº 4.320/64 e artigo 65 da Lei 
101/00 (LRF). 

 

Considerando o disposto na Lei Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, 
que dispõe sobre medidas de enfrentamento da emergência de Saúde Pública 
de importância internacional, decorrente do Coronavírus (COVID-19); 

 

Considerando a situação de calamidade pública do Município reconhecida e 
declarada pelo assembleia do estado da Bahia 

 

Considerando o Decreto Nº 006 de 20 de março de 2020 do Senado Federal 
que reconhece o estado de Calamidade Pública Nacional. 

 

Considerando o disposto no Art. 44 da Lei 4.320/64 de 17 de março de 1964; 

 

Considerando a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, que dispõe 
sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas 
durante o estado de calamidade pública. 

 

ConsiderandoDecreto nº 10.464, de 17 de agosto de 2020, que regulamenta a 
Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020. 

 

ConsiderandoDecreto nº 149, de 29 de outubro de 2020 que regulamenta, em 
âmbito Municipal, a destinação dos recursos proveniente da Lei 
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Federal14.017/2020, que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao 
setor cultural a seremadotadas durante o estado de calamidade pública. 

 

D E C R E T A: 

Art. 1º - Fica aberto crédito Adicional extraordinário em favor da 
Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, nos termos do Art. 41, Inciso 
III, da Lei Federal Nº. 4.320/64, no orçamento vigente, no valor de R$ 
122.801,80 (Cento e vinte e dois mil oito centos e um reais e oitenta centavos), 
cujos recursos serão destinados ao setor de cultura para ações emergências 
adotadas durante o estado de calamidade pública, em conformidade com a Lei 
nº. 14.017/2020.  

 

Art. 2º - Fica criado uma nova ação denominada de MANUTENÇÃO 
DAS AÇÕES EMERGÊNCIAS COVID-19 – LEI ALDIR BLANC, Uma nova 
fonte de recurso, com a seguinte classificação programática: Unidade: 02.05.00 
– Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer; Função – 13 (cultura) 
Subfunção – 122 (administração geral); Fonte: 97-Outras vinculação de 
Transferência 

Atividade: 2102– Manutenção das Ações Emergências Covid-19 – 
Lei Aldir Blanc, abaixo discriminada  

ORGAO/UNIDADE AÇÃO ELEMENTO 
DE DESPESA 

FONTE VALOR 

02.03.001 13.392.002.2102 3.3.90.31 97 122.801,80 
 

Art. 3º - Para finalidade ficam alteradas e atualizadas as metas e prioridades 
da administração municipal para o exercício 2020, em decorrência do credito 
adicional extraordinário. 

Art. 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação 
revogadas as disposições em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Mansidão – BA, em 17 de dezembro de 
2020. 
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