
PROJETO DE LEI Nº_____/2020  
 

 

Autoriza a transferência de recursos financeiros ao 

Hospital Beneficente Nossa Senhora de Fátima no 

valor de R$ 300.000,00 e, autoriza a abertura de um 

Crédito Adicional Especial no valor de R$ 

1.197.293,00. 

 

 

Art. 1º O Executivo municipal fica autorizado a transferir recursos financeiros ao Hospital 

Beneficente Nossa Senhora de Fátima no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com a finalidade 

de aquisição de insumos e produtos hospitalares, além, do custeio do procedimento de Tratamento de 

Infecção pelo novo coronavirus – COVID-19, tudo de acordo com a Portaria nº 1.666, de 01/07/2020 do 

Ministério da Saúde. 

 

Art. 2º O Executivo Municipal fica autorizado também, a abrir um Crédito Adicional 

Especial no Orçamento de 2020, Lei Municipal n° 3.448, de 03 de dezembro de 2019, no valor de R$ 

1.197.293,00 (um milhão, cento e noventa e sete mil reais, duzentos e noventa e três reais) com a seguinte 

classificação orçamentária: 

 
Órgão ........: 09  SECRETARIA DA SAÚDE 
Unidade ...........:  02  FMS-União  

Categoria             Descrição                                          Conta      Rcso          Valor(R$) 

10.301.5071.2300.      Prevenir e Controlar Epidemias/Covid 19 
3.3.1.9.0.11.00.000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      6720      4511         500.000,00 
3.3.1.9.0.13.00.000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               6721      4511         150.000,00 
3.3.3.9.0.30.00.000000 MATERIAL DE CONSUMO                                6722      4511         197.293,00 
3.3.3.9.0.39.00.000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     6723      4511          50.000,00 
3.3.3.5.0.41.00.000000 CONTRIBUIÇÕES                                      6726      4511         300.000,00 

 

Art. 3º O Crédito Adicional Especial a que se refere o artigo anterior será coberto através 

da previsão de arrecadação a maior dos recursos financeiros provenientes do incentivo financeiro para o 

combate ao novo Coronavírus/Covid19, proveniente do Ministério da Saúde, conforme Portaria nº 1.666, 

de 01/07/2020 – código de vinculação 4511 – a se verificar no exercício financeiro corrente. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos dezoito dias do mês de 

setembro do ano de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

LÍDIO SCORTEGAGNA 

Prefeito Municipal 



 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente: 

 

O Projeto de Lei, anexo, que encaminhamos à nossa Colenda Câmara 

Municipal, para considerações, apreciação e votação dos Senhores Vereadores, destina-se a criar 

dotação orçamentária para aplicação de recursos financeiros oriundos da Portaria nº 1.666 de 

01/07/2020 do Ministério da Saúde. 

 

A transferência dos recursos da referida Portaria está prevista nas seguintes 

Medidas Provisórias: 

1. Medida Provisória nº 969 de 20/05/2020; 

2. Medida Provisória nº 924 de 13/03/2020 (parte dos recursos); 

3. Medida Provisória nº 940 de 02/04/2020 (parte dos recursos); 

4. Medida Provisória nº 947 de 08/04/2020 (parte dos recursos); 

5. Medida Provisória nº 976 de 04/06/2020 (parte dos recursos. 

 

Os recursos são destinados para financiar os gastos e despesas para a 

manutenção das condições de oferta e continuidade da prestação das ações e serviços públicos de 

saúde, bem como para o funcionamento dos órgãos e estabelecimentos responsáveis pela 

implementação destas ações e serviços realizadas para o enfrentamento da emergência de saúde pública 

decorrente da COVID 19.  Tais ações e serviços abrangem a atenção primária e especializada, a 

vigilância em saúde, a assistência farmacêutica, a aquisição de suprimentos, insumos e produtos 

hospitalares, inclusive o custeio do procedimento de Tratamento de Infecção pelo novo Coronavírus, 

previsto na Portaria nº 245/SAES/MS, de 24/03/2020, bem como, a definição de protocolos 

assistenciais específicos para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus. 

 

Considerando que a Lei de Orçamento em vigor não contempla a autorização 

para a aplicação dos recursos oriundas da Portaria citada para as finalidades descritas, faz-se necessária 

a inclusão agora das respectivas rubricas de despesa, possibilitando assim, a aplicação dos recursos 

financeiros. 

Considerando a necessidade do aperfeiçoamento das atividades destas unidades 

de saúde, solicitamos a apreciação e a aprovação desse Projeto de Lei em caráter de urgência. 

 

 

 

LÍDIO SCORTEGAGNA 

Prefeito Municipal 


