
 

PROJETO LEI N°  054/2016, DE 01 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

 
ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO ORÇAMENTO 

MUNICIPAL VIGENTE                                                                              

NO VALOR DE R$ 159.993,34 

 

  

Art. 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento público 

municipal de 2016 no valor de R$ 159.993,34 (Cento e cincoenta e nove mil e novecentos e noventa e três 

reais e trinta e quatro centavos) na seguinte dotação orçamentária: 

07.02- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE- RECURSOS VINCULADOS 

PROJETO:1012202141.048.000- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA 

SECRETARIA DA SAUDE  E UBS 

ELEMENTO DESPESA: 44905200.000-Equipamentos e Material Permanente....... R$   159.993,34    

                                                                                                           Sub Total  ......R$  159.993,34 

                            TOTAL  ..... ...R$ 159.993,34 

 

Art. 2º - Para cobertura do art. 1º servirão os recursos no valor de R$ 159.993,34 ( Cento e cincoenta e nove 

mil e novecentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos) com  recursos da Emenda Parlamentar nº 

90480004, Proposta nº 12449.404000/1150-01 Proposta de Aquisição de Equipamento/Material 

Permanente. 

 

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

       

 Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS em ...     

              

 

 

Visto em 01/12/2016 

 

 

 

 

                  Guerino Backes 

                     Prefeito Municipal 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
 Caros Legisladores Municipais, 

 

 

  O presente Projeto de Lei de nº 54/2016 visa abrir dotação orçamentária 

para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade de Saúde 

como: veiculo de passeio, cadeira odontológica completa,  aparelho raio X 

odontológico, amalgamador odontológico, fotopolimerizador de resinas, 

mocho,compressor odontológico, geladeira/resfriador, ar condiconados, armários, 

carro para material limpeza,  câmara de conservação de imunobiológicos, 

centrifuga laboratorial, estetoscópio adulto, poltrona hospitalar, biombo, longarina, 

projetor multimídia, mesa de reunião, cadeiras,  cadeira de rodas para obeso, mesa 

escritório, aparelho DVD, cadeira de rodas adulto, balde a pedal, mesa para 

impressora, aquecedor portátil ambiente, televisor, bebedouro/purificador 

refrigerado, balde/lixeira, balança antropométrica adulto e infantil, estetoscópio 

infantil, cilindro de  gases medicinais, oftalmoscópio, carro maca simples, mesa 

ginecológica, foco refletor ambulatorial,  bisturi elétrico, criocautério, nebulizador 

portátil, central de nebulização,   com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 

90480004-Osmar Terra, no valor de R$ 159.993,34. 

 

  Sem mais, 

 

 

Guerino Backes 

Prefeito Municipal 

 
 


