
MENDA IMPOSITIVA N° A.9./2021. 

Emenda Impositiva ao Projeto de Lei n°075, de 
29 de setembro de 2021, que Estima a Receita 
e Fixa a Despesa do Orçamento Municipal 
para o exercício financeiro de 2022, e dá outras 
providências. 

APROVADO(A)NASESSÁO N° 	 
DE  IS  la12.1POR 	 

VOTOS CONTRA 	 

MESA DA C.M.IPA. 15 il 

PRES 

Consignar os recursos, alterando à estrutura programática do Projeto de Lei n° 075, de 
29 de setembro de 2021, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento 
Municipal para o exercício financeiro de 2022, conforme detalhamento a seguir 

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 
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PROGRAMA: 050 

ÓRGÃO: 03.03.50 : Sec. De Saúde (Fundo Municipal de Saúde) 
UNIDADE: 03.03.50 : Sec. De Saúde 

AÇÃO 

CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE CLASSIFICAÇÃO VLR.2022 

10 301 0011 2 290 Gestão das Ações de 
Saúde 

02 Serviços de 
castração de 
gatos e cães 
e aquisição de 
medicamentos, 

20.655,235 

TOTAL 0,00 

TOTAL POR 
FONTE 

0,00 

a 
i 

TOTAL GERAL 20.655,235 
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PROGRAMA: 050 
ÓRGÃO: 03.03.50 : Sec. De Saúde (Fundo Municipal de Saúde) 
UNIDADE: 03.03.50 : Sec. De Saúde 

AÇÃO 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE CLASSIFICAÇÃO VLR.2022 
10.302.0006.8.020 Gestão de MAC - HMPA 

e UTI 
02 Aquisição do 

equipamento de 
USG, a ser 
instalado no 
Hospital Municipal 
de Paulo Afonso, 
no Bairro 
Tancredo Neves; 

30.000,00 

TOTAL 0,00 

TOTAL POR 
FONTE 

0,00 

TOTAL GERAL 30.000,00 

ACRÉSCIMO 
PROGRAMA: 08 - 
ÓRGÃO: 03.08.08 : Sec. De Infra-Estrutura 
UNIDADE: 03.08.08: Sec. De Infra-Estrutura 

AÇÃO 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE CLASSIFICAÇAO VLR.2022 
15.451.0003.1.126 Const. Manut. e Reforma 

de edificações, equip, e 
espaços públicos 

00 Para conclusão 
das obras da 
Pista de Bicicross 
no Bairro 
Alves de Souza 

30.000,00 

TOTAL 0,00 
TOTAL POR 

FONTE 
0,00 

TOTAL GERAL 30.000,00 



ACRÉSCIMO 
PROGRAMA: 08 — 
ÓRGÃO: 03.08.08: Sec. De Infra-Estrutura 
UNIDADE: 03.08.08: Sec. De Infra-Estrutura 

AÇÃO 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE CLASSIFICAÇÃO VLR.2022 
15.451.003.1.127 Pavimentação e 

recuperação de vias 
00 Pavimentação em 

paralelepípedo 
nas ruas 
pertencentes ao 
Povoado Rio do 
Sal. 

60.000,00 

TOTAL 0,00 
TOTAL POR 

FONTE 
0,00 

TOTAL GERAL 60.000,00 

Os recursos para o atendimento à presente Emenda são os a seguir discriminados: 

ANULAÇÕES I CANCELAMENTOS COMPENSATÓRIOS 

PROGRAMA: 088 — ENCARGOS ESPECIAIS 
ORGAO: 03.88.88 : ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 
UNIDADE: 03.88.88: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 

AÇÃO 
CÓDIGO DENOMINAÇÃO FONTE CLASSIFICAÇÃO VLR.2022 
28.846.888.6.082 Gestão das Emendas 

Impositivas - Câmara de 
Vereadores 

00 XX.XX.XX 0,00 

TOTAL GERAL 140.655,235 

JUSTIFICATIVA 

A presente proposição 	legislativa, elaborada com respaldo e fundamento nas 
disposições constitucionais, legais, normativas e técnicas tem por objetivo proceder à 
modificação, ao Projeto de Lei Orçamentária Anual, visando que as emendas estão 
direcionadas a atender anseios dos munícipes de Paulo Afonso em diversas áreas tais 
Saúde Pública, Infraestrutura, Esporte, Cultura e Lazer. 

Um fato que é motivo de comoção da sociedade pauloafonsina e demanda ações céleres 
por parte do poder público é a causa animal, com uma população estimada em mais de 
7mil animais em situação de rua. Serviços de castração de gatos e cães, além da 
aquisição de medicamentos tornam-se extremamente importantes, uma vez que essa 
causa além de humanitária, é uma questão de saúde pública e meio ambiente. 



Da aquisição do equipamento de USO, destinado ao Hospital Municipal de Paulo Afonso, 
equipamento destinado à realizar exames de imagens observadas em tempo real — dos 
órgãos internos, tecidos, rede vascular e fluxo sanguíneo, auxiliando, complementando 
e interagindo com outras especialidades médicas. Diversos cidadãos mostraram 
descontentamento em relação a não realização deste exame ou ainda do longo prazo 
de espera para realizá-lo, sendo assim, com esta medida, espera-se a resolução e pleno 
atendimento àqueles que necessitam deste atendimento. 

Da conclusão das obras da pista de Bicicross no Bairro Alves de Souza, viso com esta 
emenda colaborar com a conclusão do equipamento público de esporte e lazer que é 
motivo de anseio de diversos esportistas dessa modalidade em nosso município. 
Fomentar práticas esportivas e ofertar ferramentas de qualidade para que os cidadãos 
possam praticá-lo em segurança é dever do poder público. Além disso, o esporte é um 
elemento de integração social, de troca de conhecimento e de ampliação das 
possibilidades de convivência em sociedade. A conclusão da obra irá inclusive 
incentivar jovens que estão em situação de vulnerabilidade social à prática de esportes, 
sendo assim, uma importante contribuição social e para o desenvolvimento saudável 
dos seus munícipes. 

Da pavimentação em paralelepípedo no Povoado Rio do Sal - está emenda visa 
proporcionar conforto à população deste povoado. Melhorando condições de limpeza 
urbana, contribuindo para a saúde pública, além de proporcionar níveis satisfatórios de 
segurança e velocidade no transporte de pessoas e mercadorias. 

De acordo com dados do Projeto de Lei n° 075/2021, que Estima a Receita e Fixa a 
Despesa do Orçamento Municipal para o exercício financeiro de 2022, 

É neste cenário e com esta preocupação que se insere a Emenda apresentada. 

Câmara Municipal de PAULO AFONSO, Estado da Bahia, Sala das Sessões, em 10 
de dezembro de 2021. 

Evanilda Gon alv de Oliveira 
- Verea ora - 
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