
LEI MUNICIPAL N.º 1680, DE 21 DE JULHO DE 2017. 
 
“Autoriza o Poder Executivo a firmar 
contrato com o CISVALE, para prestação de 
serviços de Saúde 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 autorizado a firmar contrato 

com o Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo - CISVALE, 
destinado à prestação de serviços (médico - odontológicos). 

Parágrafo único - Para viabilizar a execução do objetivo 
proposto, fica autorizados os seguintes quantitativos e custos anuais: 
 - Serviços de Consultas Médicas especializadas diversas, total estimado de 
540; 
 - Serviços de Procedimentos Médicos ambulatoriais e/ou hospitalares 
diversos, total estimado de 96; 
 - Serviços de Consultas e atendimentos Odontológicos diversos, total 
estimado de 60; 
 - Serviços de procedimentos Odontológicos diversos, total estimado de 60; 
 - Exames diversos de diagnósticos por imagem, total estimado de 400; 
 - Procedimentos diversos (consultas, terapia, exames de fonoaudiologia, 
sessões de fisioterapia entre outros), total estimado de 60. 
 O valor estimado para os quantitativos acima descritos ficam em torno de 
R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 

 

Art. 2º - A prestação dos serviços ocorrerá de acordo com as 
normas do Programa de Rateio, de acordo com planilha de custos e demanda 
apurada, além de atender à legislação Federal, Estadual e Municipal aplicável. 

 

Art. 3º - Para fazer frente às despesas criadas a partir do 
disposto no presente Projeto de Lei, estas ocorrerão à conta da seguinte dotação 
orçamentária: 

07.01 - Secretaria da Saúde e Saneamento Básico 
07.10.302.0107.2.907 - Convênio CISVALE 
3.3.00.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros PJ  



Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO LEÃO,  
em 21 de Julho de 2017. 
 
 
 

PAULO JOEL FERREIRA 
     Prefeito Municipal 

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


