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RESOLUÇÃO Nº 374/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021 

 
 

Autoriza a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Luz a realizar a despesa que 

menciona para o fim que especifica 

 
 

   A Câmara Municipal de Luz aprovou e eu, Presidente, promulgo a 

seguinte Resolução: 
 

Art. 1º. Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Luz autorizada a realizar despesa 

com aquisição de testes para diagnóstico de presença do material genético do Sars-Cov-2 na 

pessoa dos Vereadores e servidores do Poder Legislativo Municipal. 

Parágrafo único - Os testes a serem adquiridos serão do tipo point of care test para PCR, 

realizado através da coleta de secreção do nariz e garganta pelo swab ou similar com 

eficiência equivalente. 
  
Art. 2º. A periodicidade da testagem será aferida pela Mesa Diretora da Câmara Municipal 

de acordo com a necessidade e a conveniência, como medida de prevenção ao contágio do 

Covid-19. 
 

Art. 3º. A Câmara Municipal manterá registro e controle dos Vereadores e servidores que se 

submeteram à realização do exame de que trata o art. 1º desta Resolução, para fins de 

segurança sanitária no âmbito de trabalho e das atividades legislativas.  
 

Art. 4º. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta de dotação 

orçamentária específica prevista no Orçamento Anual do Poder Legislativo Municipal e de 

seus créditos adicionais abertos para esse fim. 
 

Art. 5º. Fica fazendo parte integrante da presente Resolução o Anexo I referente à 

estimativa do impacto orçamentário-financeiro da despesa criada no exercício em que deva 

entrar em vigor e nos dois subsequentes e o Anexo II referente à Declaração do ordenador 

da despesa de que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a lei 

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias, previstos no art. 16, incisos I e II, no art. 17 e no art. 21, inciso I, todos da 

Lei nº 101/2000. 
 

Art. 6º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

   Sala das Sessões, 11 de maio de 2021.  
 

 

 

 

   NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS      BRUNO ANDRADE BATISTA 

QUEIROZ             
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          Presidente da Câmara Municipal                                  1º Secretário da Mesa Diretora 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 374/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021. 

 

 

Autoriza a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Luz a realizar a despesa que 

menciona para o fim que especifica 

 

Testes serão do tipo SWAB Nasal para pesquisa do antígeno do COVID-19 

 

 

ANEXO I 

IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO  
 

Vereadores 9 

Servidores Efetivos 5 

Servidores Comissionados 4 

TOTAL 18 

 

(A) Quantidade de Testes RT-PRC SWAB 18 

(B) Estimativa de vezes a ser realizada por ano 02 

(C) = A x B = Total Estimado de Testes em 2021 36 

(D) Preço médio de cada teste R$ 150,00 

(E) = D x C = Valor estimado total da despesa em 2021 R$ 5.400,00 

 

Luz (MG), 11 de maio de 2021. 

 

 

 

 

ROBERTO MAGNER DE CARVALHO 

Contador – CRC/MG 052.588/O 

Assessor Contábil 
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   RESOLUÇÃO Nº 374/2021, DE 11 DE MAIO DE 2021 

 
 

Autoriza a Mesa Diretora da Câmara 

Municipal de Luz a realizar a despesa que 

menciona para o fim que especifica 
 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO 

 

   DECLARAMOS para os devidos fins de direito e, em especial, para atender 

ao disposto no inciso II do art. 16 da Lei Complementar nº. 101/00 de 04/05/2000 (Lei de 

Responsabilidade Fiscal) de que a despesa criada através da presente Resolução tem 

adequação orçamentária e financeira com a LOA – Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com o PPA – Plano Plurianual e com a LDO - Lei de Diretrizes 

Orçamentárias. 

 

   Considera-se adequação orçamentária e financeira com a LOA, a despesa 

objeto de dotação específica e suficiente, de forma que somadas todas as despesas da 

mesma espécie, realizadas e a realizar, previstas no programa de trabalho, não sejam 

ultrapassados os limites estabelecidos para o exercício (inciso I do § 1º do art. 16 da LRF). 

 

  Sala das Sessões, 11 de maio de 2021. 

 

 

 

   NILO NÉZIO VELOSO DE MORAIS      BRUNO ANDRADE BATISTA 

QUEIROZ             
          Presidente da Câmara Municipal                                  1º Secretário da Mesa Diretora 
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