
Emenda ao Projeto de lei nº 889/2021 - 8za854cq

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho  

Autor: Dep. Janaina Riva

Adita-se ao Projeto de Lei nº 889/2021, Mensagem nº 158/2021, da Lei Orçamentária Anual – LOA 2022, no
Órgão:21601 - Fundo Estadual de Saúde - FES, a seguinte proposta:

Artigo 1º - Fica aditado ao Projeto de Lei nº 889/2021, Lei Orçamentária Anual 2022, conforme abaixo:

 CÓDIGO DESCRIÇÃO
UO: 21601 Fundo Estadual de Saúde - FES

PROGRAMA 526 Mato Grosso Mais Saúde
AÇÃO: 2515 Gestão da Atenção hospitalar estadual do SUS
OBJETIVO  Prestar atendimento hospitalar de média e alta complexidade através dos hospitais sob gestão do

Estado
Esfera       S Seguridade Social

FUNCIONAL 10.302  Saúde – Assistência Hospitalar e Ambulatorial
GND    4 4 - Investimentos
Modalidade 90 Aplicação Direta (Estado)

Fonte 100 Recursos Ordinários do Tesouro
Valor  R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
REGIÃO 9900 ESTADO

Município   
Entidade   

Artigo 2º - Para atender a presente Emenda Aditiva, far-se-á a utilização de recursos, conforme abaixo.

 CÓDIGO DESCRIÇÃO
UO: 30.102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
PROGRAMA 996 Operações especiais: outras
AÇÃO: 8048 Provisão para Emendas Parlamentares
OBJETIVO  Disponibilizar recursos às emendas parlamentares de que trata o parágrafo 16, do artigo 164

da Constituição Estadual
REGIÃO 9900 ESTADO
Esfera  Fiscal
FUNCIONAL 28.846  
GND 4  4 - Investimento
Modalidade 90  
Fonte 100 Recursos Ordinários do Tesouro
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Valor  3.000.000,00 Três milhões de reais

JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa destinar recursos para aquisição material permanente como Aparelhos para
endoscopia, cirurgia, oftalmologia, veterinária, mecanoterapia, odontologia, psicologia, oxigenoterapia,
ozonoterapia, aparelhos eletrocirúrgicos, aparelhos de raios X, aparelhos para surdez, ortopedia e similares,
cadeiras para dentistas, aparelhos para soro e para pressão, estetoscópios, tensiômetros, etc; afatador,
alargador, aparelho de esterilização, aparelho de transfusão de sangue, aparelho para inalação, boticão,
cadeira de dentista, câmara de infra vermelho, câmara de oxigênio, câmara de rádio terapia, carro-maca,
centrifugador, destilador, eletro-analisador, eletro-cardiográfico, estetoscópio, estufa, maca, medidor de
pressão arterial (espignomamômetro), megatoscópio, mesa para exames clínicos, microscópio, tenda de
oxigênio, termocautério, ultra violeta, alças de platina, alveolotomos, aparadores, braceiras para injeção,
bicos de bunsen, etc; móveis em geral para uso em hospitais, clínicas odontológicas e laboratórios,
Ambulâncias, automóveis, caminhões, caminhonetes, furgões, pick up, ônibus, carros-fortes, jeep, veículos
providos de bombas, escadas, guinchos, tanques, etc; motocicletas, motonetas etc; caçambas, basculantes,
tanques irrigadores, coletores de compactadores de lixo, aviões, helicópteros, navios e dragas flutuantes,
guindastes e outras embarcações, micro ônibus, consultório volante, rabecão, bem como fomentar a média e
alta complexidade.

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 06 de Dezembro de 2021

 

Janaina Riva
Deputada Estadual
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