
Órgão/Programa de Trabalho/Natureza Despesa/Fonte VALORES (R$)

1.13.1.10.122.0038.2260.33503900.2161                                                                                   2.403.716,58 

TOTAL 2.403.716,58                                                                                 

DECRETA:

DECRETO Nº 1.747, DE 29 DE JULHO DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONTAGEM, no uso de suas atribuições que lhe foram conferidas por lei;

Considerando o disposto no §3º do artigo 167, da Constituição Federal de 1988, que a abertura de crédito

extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de

guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no art. 62;

Considerando o disposto no artigo 44 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estipula que os créditos

extraordinários serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato conhecimento ao Poder

Legislativo;

Considerando o Decreto Municipal nº 1.537, de 24 de março de 2020, que declara o estado de calamidade pública no

Município de Contagem, decorrente da pandemia causada pelo agente Coronavírus (COVID-19);

Considerando a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população do Município de Contagem;

Abre crédito adicional extraordinário no valor de R$2.403.716,58 (dois milhões, quatrocentos e três mil, setecentos e

dezesseis reais e cinquenta e oito centavos) para custeio das ações de enfrentamento à Covid-19.   

Art. 2º Para fazer face à suplementação constante no art. 1º deste Decreto, serão utilizados recursos federais

provenientes da segunda parcela de auxílio financeiro para o enfrentamento da emergência pública decorrente da

pandemia causada pela Covid-19, conforme artigo 5º, inciso I da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de

2020.

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

Art. 1º  Fica aberto o crédito adicional extraordinário  à seguinte dotação orçamentária:

Art. 3º  O valor suplementado  no  art. 1º  deste  Decreto  não  onera  o limite estabelecido no art. 9º da Lei 5.063, de 6 

de janeiro  de 2020, conforme parágrafos 1º a 3º  e seus incisos.

Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão

Palácio do Registro, em Contagem, 29 de julho de 2020.
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