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EMENDA ADITIVA  nº 01/2022 de 22 de novembro de 2022 

-ORÇAMENTO IMPOSITIVO- 
Ao projeto de lei nº 026/2022, de origem do Poder Executivo (LOA 2023)  

 
Autoria: Vereadores da Câmara de Piên 
 
SÚMULA:  Fica acrescentado o “Anexo Emendas Impositivas” ao Projeto de 
Lei nº 026/2022 – LOA para 2023, de origem do Poder Executivo Municipal, 
que terá a seguinte redação: 
 

ANEXO I: QUADRO DISTRIBUIÇÃO DAS EMENDAS IMPOSITIVAS 
EMENDA IMPOSITIVA SERVIÇOS DE SAÚDE o Valor Individual de cada 

vereador corresponde a R$ 33.640,96 (obrigatória na área da 

saúde)  

 

EMENDA IMPOSITIVA OUTROS SERVIÇOS Valor Individual de cada 

vereador corresponde a R$ 33.640,96 (para aplicação livre) 

 

Totalizando por Vereador o valor de R$ 67.281,92 

Vereador ALMIR PEDRO MIELKE 

 

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96   

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO 

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 

 
Vereador ALTEVIR ANTONIO MINIKOVSKI 

 

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96   

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DO CENTRO 

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 
Vereador GIOMAR DA ROSA 

 

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96   

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DA TRIGOLÂNDIA 

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 
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Vereador JOELCIO BUBA 

 

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96 

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DO LAJEADO 

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 
Vereador DORIVALDO RITZMANN 

 

Vereador destina para área de Saúde os valores somados (Área de 

Saúde R$ 33.640,96 e aplicação Livre R$ 33.640,96)  

Total R$ 67.281,92  

 

Finalidade: Para área de Saúde, especificamente para no sentido 

de agilizar e dinamizar atendimentos da fila de espera dos 

exames de todas as unidades de saúde do município de Piên. 

 
Vereador CLEVER BEIL  

  

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96 

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DA CAMPINA DOS MAIA  

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 

Vereador EDUARDO PIRES FERREIRA 

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96 

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DO POÇO FRIO 

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 

Vereador Manoel Valdir Taborda  

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96 

 Aquisição de materiais permanentes e medicamentos para 

UNIDADE DE SAÚDE DO QUICÉ  

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 

 Valor deve ser destinado em investimentos para cobertura 

da área do imóvel do município em que se realiza a 

atividade de equoterapia. 
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Vereadora SEANDRA CORDEIRO DE OLIVEIRA  

 

Área de Saúde Valor R$ 33.640,96   

 Aquisição de bicicletas elétricas para facilitar o 

deslocamento das agentes comunitárias de saúde (ACS)que 

realizam atendimento no Município de Piên; 

 

Valor de aplicação livre R$ 33.640,96 distribuído na seguinte 

maneira: 

 R$7.000,00 para Toldo para Escola de Gramados (para 

auxílio na construção de um toldo na referida Escola) 

 R$3.640,96 para MIA Piên - Movimento Independente pelos 

Animais para auxílio na aquisição de materiais de apoio. 

 R$5.000,00 para Escola Marciano de Carvalho com a 

finalidade de aquisição de materiais e ou bens de apoio 

para as atividades da escola. 

 R$5.000,00 para Escola do Campo Novo com a finalidade de 

construção/reforma de um “Parquinho de Recreação Infantil” 

na referida Escola) e aquisição de materiais e ou bens de 

apoio para as atividades da escola. 

 R$3.000,00 para CMEI Gotinhas do Saber – aquisição de 

materiais e ou bens para as atividades da escola. 

 R$5.000,00 para APAE Piên: aquisição de materiais e ou 

bens de apoio das atividades da instituição. 

 R$5.000,00 para Creche Tia Nena de Piên: aquisição de 

materiais e ou bens de apoio das atividades da 

instituição. 
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ANEXO II: QUADRO NOTAS EXPLICATIVAS 

NOTAS EXPLICATIVAS: 

(1) RCL (Receita Corrente Líquida), para o período de 2021: R$ 

50.461.440,81 (cinquenta milhões quatrocentos e sessenta e um 

mil quatrocentos e quarenta Reais e oitenta e um centavos); 

  

(2) Cálculo do valor estimado previsto, com base em 1,2% 

conforme a RCL do período estimado para cálculo, para fins de 

emendas impositivas: R$ 605.537,29 (seiscentos e cinco mil 

quinhentos e trinta e sete Reais e vinte e nove centavos); 

 

(3) Valores estimados para os serviços de saúde: R$ 

302.768,64(trezentos e dois mil setecentos e sessenta e oito 

Reais e sessenta e quatro centavos);  

 

(4) Valores estimados para outros serviços: 

302.768,64(trezentos e dois mil setecentos e sessenta e oito 

Reais e sessenta e quatro centavos; 

 

(5) A emenda é de autoria dos vereadores, que utilizaram seus 

respectivos percentuais individuais em favor de ações 

específicas, conforme a descrição anterior; 

 

(6) Caberá ao Poder Executivo realocar recursos orçamentários 

necessários para fins de implementação das medidas decorrentes 

deste anexo, podendo criar uma unidade específica, denominada 

“Emendas Parlamentares”, para esta finalidade; 

 

(7) É obrigatória a identificação, independentemente do aporte 

de recursos financeiros de outras fontes, dos objetos e 

serviços realizados por intermédio das Emendas Impositivas, 

devendo ser identificados e ou informados durante a realização 

dos respectivos objetos, que se tratam de Emendas Impositivas 

ao Orçamento de 2023, promovidas pela Câmara Municipal.  
 

Câmara Municipal de Piên, 29 de novembro de 2022. 
 
 

 
Vereador Eduardo Pires Ferreira 

 

 
Vereador Clever Beil, 

 
 
 

Vereador Manoel Valdir Taborda 

 

 
 

Vereador Giomar da Rosa, 

 
 
 

Vereador Dorivaldo Ritzmann, 

 

 
 

         Vereador Altevir Antônio Minikovski 

 
 
 

Vereador Almir Pedro Mielke 

 

 
 

   Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira. 

 
 

Vereador Joelcio Buba 
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EMENDA nº 01/2022 - ORÇAMENTO IMPOSITIVO  

Ao Projeto de Lei nº 026/2022, de origem do Poder Executivo (LOA 2023)  
 
JUSTIFICATIVA 

 
As emendas ao orçamento de 2023, ora apresentadas, são imprescindíveis para 

garantir a melhoria dos trabalhos das equipes técnicas e assim aumentar a qualidade 
dos atendimentos à população.  

 
De acordo com a Lei Orgânica:  

 

Art. 114-A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira 

da programação incluída por emendas individuais do 

Legislativo Municipal em Lei Orçamentária Anual, vide § 11 do 

art. 166 da Constituição Federal.  

 

§ 1º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária 

serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos 

por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício 

anterior, sendo que a metade deste percentual será destinada 

a ações e serviços públicos de saúde, vide § 9° do art. 166 da 

Constituição Federal. 

 
Portanto, todos os Vereadores da Câmara Municipal de Piên, através do quadro 

anexo de distribuição dos valores, propõe a Presente Emenda com o Orçamento 
Impositivo, a qual esperam aprovação. 

 
Câmara Municipal de Piên, 29 de novembro de 2022. 

 
 

 
Vereador Eduardo Pires Ferreira 

 

 
Vereador Clever Beil, 

 
 
 

Vereador Manoel Valdir Taborda 

 

 
 

Vereador Giomar da Rosa, 

 
 
 

Vereador Dorivaldo Ritzmann, 

 

 
 

         Vereador Altevir Antônio Minikovski 

 
 
 

Vereador Almir Pedro Mielke 

 

 
 

   Vereadora Seandra Cordeiro de Oliveira. 

 
 
 

Vereador Joelcio Buba 

 

 

 


