
 
 
 
 
 
 

DECRETO Nº 049/2020 
 

 
ABRE UM CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO AO ORÇAMENTO DE 2020 PARA 
ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL, no uso de suas atribuições 
legais, que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Município, considerando o disposto no art. 167, 
§ 3º, da Constituição Federal, nos artigos 40, III e 44 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, bem como 
a decretação de estado de calamidade pública para enfrentamento da pandemia do novo 
Coronavírus (COVID-19), e tendo em vista a necessidade de adoção de medidas urgentes e 
inadiáveis para o enfrentamento dos riscos de contágio da doença, 

 
                 DECRETA 
 
 Art. 1º - Fica aberto e incorporado ao orçamento de 2020, crédito adicional 
extraordinário, no valor global de R$ 74.503,32 (setenta e quatro mil, quinhentos e três reais e 
trinta e dois centavos) com a seguinte classificação: 
 

03 - SEC.EDUC.CULT.TUR.DESP.ASSIS.SOCIAL 
08 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL 
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL 
244 -ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 
0126 – ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA 
2164 - MANUTENÇÃO PAIF/CRAS 
33.90.32.00.00.00.00.0014 – Material, bem ou serviço para distribuição gratuita – R$ 
74.503,32. 
Vinculo – 1042 

 
 Art. 2º - Servirá de recursos para a abertura de crédito adicional extraordinário previsto 
no Art. 1º deste Decreto, o valor proveniente de excesso de arrecadação oriundo de transferência 
de recurso especial para enfrentamento do COVID 19, relativo ao repasse do Governo Federal 
através do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. 
 
 Art. 3º - Nos termos do § 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/1964, para fins da 
apuração e eventual excesso de arrecadação durante o exercício financeiro de 2020, deverá ser 
deduzido o valor do crédito extraordinário de que trata o art. 1º deste Decreto. 

 
 Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE COQUEIROS DO SUL RS, aos 10 de julho de 2020. 

 

VALOIR CHAPUIS 
Prefeito Municipal 

 

Registre-se e Publique-se 

 

Norton Eduardo Baum 
Secretário Municipal de Adm. Plan., Ind., Com. e Habitação 
 


