
LEI Nº 1.449, DE 2 DE ABRIL DE 2008. 
 
 
  ALTERA DISPOSITIVOS À LEI 

MUNICIPAL Nº 1.424/2007 – LOA/2008. 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. O objetivo do Projeto 1012 Órgão 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos da 
Unidade Orçamentária 05.01 Obras, Viação e Serviços Públicos, da Lei Municipal nº 
1.424, de 28 de dezembro de 2007 – Lei de Orçamento Anual 2008, passa a ter a seguinte 
redação: 
“ Este projeto visa a pavimentação de ruas e avenidas de vias urbanas, suprindo desta 
forma a deficiência e a necessidade urgente de pavimentar, para desta forma melhorar o 
tráfego de veículos no perímetro urbano, incluindo-se também dispêndios com bocas de 
lobo e tubos para a realização das obras correlatas a este projeto, visa também a 
construção de passeios no perímetro urbano, e demais dispêndios necessários para o bom 
desenvolvimento deste projeto.” 
 
Art. 2º. O objetivo do Projeto 1007 Órgão 05 Secretaria de Obras e Serviços Públicos da 
Unidade Orçamentária 05.01 Obras, Viação e Serviços Públicos, da Lei Municipal nº 
1.424/2007, passa a ter a seguinte redação: 
“ Este projeto visa a aquisição de equipamentos de informática, softwares, ferramentas 
para oficina mecânica, um caminhão truck, um caminhão eixo simples, uma 
retroescavadeira e demais equipamentos necessários para o bom desenvolvimento da 
Secretaria de Obras.” 
 
Art. 3º. O objetivo do Projeto 1021 Órgão 07 Secretaria Municipal da Saúde e Bem-Estar 
Social da Unidade Orçamentária 07.02 Aplicação Recursos Convênios/Vinculados, da Lei 
Municipal nº 1.424/2007, passa a ter a seguinte redação: 
“ Este projeto tem o objetivo de aplicar recursos vinculados em despesas de capital, como 
transferências para Casa de Saúde São José, construção de obras relacionadas à saúde, e 
dispêndios diversos relacionados com a área de saúde em geral, aquisição de veículos, 
aquisição de equipamentos para a Vigilância Epidemiológica, e demais dispêndios 
necessários para o bom desenvolvimento do projeto. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 2 de abril de 2008. 
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Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
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Secretário Municipal da Administração 


