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Decreto nº 133/2020 

 

Dispõe sobre abertura de crédito adicional extraordinário 
no orçamento geral do Fundo Municipal de Saúde para 
atendimento de ações voltadas a prevenção do covid-19 e 
dá outras providências. 

CLENILTON CARLOS PEREIRA, Prefeito Municipal de Araquari, Estado de Santa Catarina, no uso de 
suas atribuições legais e constitucionais, insertas na Lei Orçamentária do Município e na Lei 
Orgânica (art. 21, Inciso I, alínea d) faz saber a todos os habitantes deste Município que, 

Considerando a necessidade de realizar a abertura de Credito Adicional Extraordinário no 
Orçamento do Fundo Municipal de Saúde, para o pagamento de despesas relacionadas ao 
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do Coronavírus; 

Considerando, o disposto no Artigo 41 da Lei Federal Nº 4.320/64, verbis: Art. 41. Os créditos 
adicionais classificam-se em: I - suplementares, os destinados a reforço de dotação orçamentária; II 
- especiais, os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica; III - 
extraordinários, os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção 
intestina ou calamidade pública. 

CONSIDERANDO ainda o disposto no Art. 44, da Lei Federal Nº 4.320/64, verbis: Os créditos 
extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 
conhecimento ao Poder Legislativo. 

Considerando o teor do Prejulgado 0524, do TCE-SC, verbis: "Decretada a calamidade pública no 
Município, o artigo 167, § 3º, da Constituição Federal, o artigo 44, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, e o artigo 151, § 3º, da Lei Orgânica Municipal, prevêem a possibilidade de 
abertura de créditos extraordinários para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, os quais não 
dependem de recursos hábeis para sua abertura, nem de autorização prévia da Câmara de 
Vereadores, DECRETA: 

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Fundo Municipal de Saúde do Município de Araquari o 
Crédito Extraordinário no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), para abertura de Dotação 
Orçamentária, adiante especificada e codificada, integrando tais procedimentos a Lei Municipal Nº 
3.494 , de 27 de novembro de 2019, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o 
Exercício Financeiro de 2020. 

29.001 - Fundo Municipal de Saúde  
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0010.0305.0046.2138 - Enfrentamento da COVID19  

3339000000000000000 - Aplicações diretas              Dotação 622 

02382393 - CORONAVIRUS (COVID-19)................................... 500.000,00 

 

Art. 2º. A abertura do presente Crédito Adicional Extraordinário mencionada no art 1º fundamenta-
se no artigo 167, § 3º, da Constituição Federal e artigo 44 da Lei nº 4.320/64, e integrará a seguinte 
fonte de recurso: 

 
I - Fonte de Recursos 02382393, resultantes do excesso de arrecadação de transferência da União. 

 

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAQUARI-SC,  
EM 28 DE JULHO DE 2020 

 

CLENILTON CARLOS PEREIRA 
Prefeito Municipal de Araquari 

 


