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Secretaria de Saúde
PORTARIA 07/2021 - SAU
de 26 de março de 2021

O ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto nº 8.116 de 12
de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o § 3º do artigo 10º da Lei 4.721 de 10 de julho de 2020,

DE:
628 - 24.400.10.301.0061.2.137.339030.01.3100000 .......................................................................................................................... R$ 4.485,00
631 - 24.400.10.301.0061.2.137.339039.01.3100000 ........................................................................................................................ R$ 41.946,00

PARA:
944 - 24.400.10.301.0061.2.137.339039.01.3120000 ........................................................................................................................ R$ 41.946,00
999 - 24.400.10.301.0061.2.137.339030.01.3120000 .......................................................................................................................... R$ 4.485,00

Justificativa: Tal remanejamento de dotação se faz necessário para as seguintes despesas para instalação de barreiras sanitárias nos dias 26/03,
27/03, 28/03, 01/04, 02/04, 03/04 e 04/04 conforme decisão governamental em consonância com o Decreto nº 9.492 de 24/03/2021 que visa
conter a disseminação da Covid-19: contratar empresa de segurança especializada, locar grades metálicas, cadeiras e mesas, bem como adquirir
marmitex e outros gêneros alimentícios para consumo dos servidores que atuarão nessa Ação.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Atibaia, aos 26 de março de 2021.

Sonia Cristina de Carvalho
Secretária Municipal de Saúde
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