
LEI MUNICIPAL N.º 1676, DE 07 DE JULHO DE 2017. 
 
“Autoriza o município de Boqueirão do Leão a 
integrar o CISVALE, bem como autoriza a 
celebração de convênios e contratos de 
programas, na forma em que especifica e dá 
outras providências”. 
 

PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO, Estado do Rio 
Grande do Sul, 

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte:  

 
 

- LEI - 

 
 
Art. 1º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

ingressar no Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo – 
CISVALE, visando a participação integral junto ao referido consórcio, nos termos 
da Lei Federal 11.107/2005.  

 
Art. 2º - Em decorrência da autorização de ingresso, fica o 

município autorizado à celebrar contratos de rateio de despesas administrativas, 
bem como contratos de programas relativos aos atendimentos de saúde, serviços 
de inspeções sanitárias, serviços ambientais e demais contratos e serviços 
mantidos pelos entes consorciados. 

 
Art. 3º - Para fazer frente às despesas criadas, fica criada a 

seguinte rubrica orçamentária: 
07.01 - Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 
07.10.302.0107.2.907 - Convênio CISVALE 
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - PJ ................... R$             35.000,00 

 
Art. 4º - Em razão da criação da rubrica orçamentária, fica 

alterada a Lei Orçamentária Anual – Lei Municipal nº 1630/2016, para o fim de 
prever os seguintes gastos previstos na rubrica referida no artigo anterior, como 
consultas médicas, exames específicos, promoção de execução de programas de 
inspeção sanitária e licenciamentos ambientais. 

 
 



Art. 5º - Para fazer frente às despesas criadas, fica reduzida as 
previsões orçamentárias para as seguintes rubricas: 
07.01 - Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 
10.302.0107.1.501 - Aquisição de Raio X 
3.3.90.93.00.00 - Indenizações e Restituições ............................ R$                  530,57 
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente ............. R$               1.000,00 
  
07.01 - Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 
10.301.0107.2.160 - Programa Saúde da Família - Federal 
3.1.90.04.00.00 - Contratação por Tempo Determinado ............. R$             33.469,43 
TOTAL ................................................................................. R$           35.000,00 

 
Art. 6º - Fica desde já autorizada a celebração de convênios 

com o CISVALE, para execução dos objetos determinados no presente, nos 
termos da Lei n.º 8.666/93, com prazos de 12 meses, prorrogáveis pelo prazo de 
até 60 meses.  

 
Art. 7º - Fica o poder executivo municipal autorizado a editar 

decreto regulamentador dos serviços ora disponibilizados, caso se faça 
necessário. 

 
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 07 de Julho de 2017. 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
OSMAR GHISLENI 
Secretário Municipal da Administração 
e Planejamento. 
 


