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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 03/2021 

 

 
DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL PARA A ABERTURA DE 
CRÉDITO ESPECIAL ADICIONAL À LEI 
ORÇAMENTÁRIA VIGENTE, EXERCÍCIO 2021, 
PARA O ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA 
OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19 E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

Art. 1°- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

1.000.000,00 (Hum Milhão)  destinado à custear despesas para prevenção e enfrentamento a 

Pandemia do novo coronavírus: 

Art. 2°- As dotações orçamentárias a receberem o crédito adicional especial ficam assim 

constituída: 

ÓRGÃO 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

UNID. ORÇAMENTÁRIA : 0401 –  FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

PROJ ATIVIDADE: 1033 COMBATE A PANDEMIA COVID19 

 

33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO  800.000,00 

33.90.33.00 PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00 

33.90.36.00 SERVIÇOS DE TERC. PESSOA FÍSICA 40.000,00 

33.90.39.00 SERVIÇO DE TERC. PESSOAS JURÍDICA 40.000,00 

44.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00 

44.90.52.00 MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 

 TOTAL 1.000.000,00 

 
Art. 2º - Servirá de recursos para cobertura do crédito de que trata o art. 1º na forma do art. 43 da 
Lei Federal nº 4.320/1964: 

§ 1º - o provável excesso de arrecadação nas fontes a serem criadas para o cumprimento desta Lei; 
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§ 2º - a anulação total das dotações orçamentárias a seguir especificadas: 

1006 CONST.AMP.REF.EQUIP.MANUT.P.P SAÚDE 284.479,70 

1031 PROGRAMA DE REQ.DE UBS-AMPLIAÇÃO 100.000,00 

9001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  615.520,30 

 TOTAL 1.000.000,00 

      

Art. 3º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Gabinete do prefeito Municipal de Cachoeira do Piriá-Estado do Pará, em 05 de abril de 2021.  

 
 
 
 

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO 
Prefeito Municipal 
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Cachoeira do Piriá-Estado do Pará, em 05 de abril de 2021. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores Membros do Legislativo Municipal: 

 

Encaminho à V.Exas. o Projeto de Lei nº 03/2021 que dispõe sobre Abertura de Crédito 

Adicional Especial, ao Orçamento vigente, para a prevenção e enfrentamento do novo corona 

vírus. 

Durante a execução orçamentária do presente exercício, foi verificado que algumas 

dotações orçamentárias precisam ser criadas para despesas não previstas na elaboração da peça 

orçamentária do exercício vigente, no que tange as medidas de prevenção e enfrentamento a 

disseminação do novo coronavírus no Município. 

A importância da aprovação do presente Projeto se dá fundamentalmente, no sentido de 

proporcionar à Administração Municipal meios para dar cumprimento à execução de diversos 

serviços públicos fundamentais de prevenção e enfrentamento ao COVID19, uma vez que é 

público e notório o atual cenário nacional, o estado de emergência em saúde pública de 

importância Nacional decretado pelo Ministério da Saúde em virtude da disseminação global da 

infecção humana pelo Coronavírus (COVID-19) e o aumento da taxa de transmissão do novo 

coronavírus nos territórios brasileiro e paraense, especialmente devido à circulação da nova 

variante de Manaus, o que culminou no colapso da redes públicas municipais e estaduais de saúde 

em várias regiões do Brasil e no Estado do Pará (e da própria rede privada), o que impele 

instituições e órgãos públicos, assim como setores da sociedade civil, a efetuarem monitoramento 

do fluxo de atendimento a pacientes com Covid-19, com o fim de analisar a disponibilidade de 

leitos a nível municipal, regional e estadual, tanto quanto a necessidade de aplicação de medidas 

restritivas sanitárias mais rigorosas que diminuam o ritmo de contágio do novo coronavírus. 

 



 
_______________________________________________________________________________________________ 

   

Avenida Getulio Vargas, 534, térreo – Centro – CEP: 68.617-000 – Cachoeira do Piriá – Pa 

 

Assim, desde já, colocamos à disposição de V.Exas. equipe técnica nas áreas contábil, 

administrativa, saúde, planejamento e jurídica da Administração Municipal para maiores 

esclarecimentos sobre o tema.  

Desta forma sucinta, estão postas as razões que levaram ao encaminhamento do presente 

Projeto de Lei Municipal, para análise e votação desta ilustre Câmara Municipal, esperando que 

os nobres Edis o acolham, aprovando-o integralmente. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO 
Prefeito Municipal 
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Ofício n°. 564/2021  

Cachoeira do Piriá – PA, 05 de abril de 2021. 

 

Ilmo. Sr. Vereador 

Vereador FERNANDO FERREIRA FARIAS 

Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira do Piriá 

 
 
 

Assunto: Encaminhamento do Projeto de Lei nº 03/2021para apreciação e aprovação 

 
 

 
Honrado em cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para encaminhar o Projeto de Lei nº 

03/2021, que dispõe sobre a abertura de crédito especial adicional à lei orçamentária vigente, 

exercício 2021, para o enfrentamento da emergência ocasionada pela pandemia do covid19 e dá 

outras providências. 

Ademais, ante a pública e notória gravidade apresentada com a pandemia do COVID19, 

solicitamos que o presente profeto seja analisado em regime de urgência. 

Dessa forma, sem mais para o momento, reitero os votos de elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 
 

RAIMUNDO NONATO ALENCAR MACHADO 

Prefeito Municipal 
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