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938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

abr/20 61.076,38R$                          

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - AFM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BUENÓPOLIS - MG
Rua: Ataliba Pereira, nº 99 - Centro

CEP: 39230-000 

E-mail: orcamento@buenopolis.mg.gov.br

DATA BASE: 30/11/2020 ATUALIZADO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2020

938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

mai/20 55.576,83R$                          

938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

jun/20 274.659,42R$                        

LC 173 Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
jun/20 285.751,57R$                        

938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

jul/20 192.877,68R$                        



LC 173 Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
jul/20 285.751,57R$                        

938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

ago/20 11.431,26R$                          

LC 173 Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
ago/20 285.751,57R$                        

938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

set/20 122.291,83R$                        

coronavírus (covid-19).

LC 173 Estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), 

altera a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.
set/20 283.696,56R$                        

938

Dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem 

recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos 

Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 

2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus (covid-19).

out/20 176.049,23R$                        

2.034.913,90R$                    Total


