
PROJETOS ELEMENTO DADOS ESSENCIAIS, JUSTIFICATIVAS E NECESSIDADE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DA DESPESA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA

Construção ou
Adaptação de Prédios 6.3.2.1.01.01.001 100.000,00                    

e Salas

Mobiliário em Geral 6.3.2.1.03.01.001 30.000,00                      

Automóveis e outros 
Veículos Automotores 6.3.2.1.03.01.002 400.000,00                    

Máquinas e 6.3.2.1.03.01.003 12.000,00                      
 Equipamentos

Equipamentos de
Informática 6.3.2.1.03.01.004 80.000,00                      

Coleções e
Materiais Bibliográficos 6.3.2.1.03.01.005 8.000,00                        

6.3.2.1.03.01.006
7.000,00                        

6.3.2.1.04.01.002 25.000.000,00               
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Estimativa dos trabalhos iniciais referentes às reformas e adaptações
visando a melhoria dos imóveis existentes a fim de atender as necessidades
deste Regional.

Aquisição de Edíficios e 
Salas

Aparelhos e  Utensílios 
de Copa e Cozinha
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EXERCÍCIO DE 2023

Previsão Inicial para aquisição de utensílios diversificados, necessários ao
refeitório utilizado por funcionários, conselheiros, estagiários e profissionais.

      Presidente
Wagner José Pederzoli

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2022

Proposta de aquisição de uma nova sede para o CRQ-MG, conforme
deliberação do Plenário, mediante a Transfêrencia de Capital a ser efetuada
pelo CFQ, visando a ampliação, modernização e centralização das atividades
hoje desenvolvidas em endereços distintos em Belo Horizonte, propiciando
melhorias no desenvolvimento dos trabalhos internos e externos, bem como, no
atendimento aos profissioais, empresas, instituições de ensino, sindicatos,
associações de Classe e a sociedade em geral.

Previsão destinada a aquisição de veículos necessários a renovação da frota
dando maior segurança aos fiscais nas viagens, bem como, evitar gastos com
reparos e manutenção.

Estimativa de custo para aquisição de mobiliário para a Sede e as
Delegacias criadas nas diversas regiões da jurisdição, com a finalidade de
facilitar os trabalhos da fiscalização.

Valor estimado para aquisição de livros para a biblioteca, proporcionando aos
profissionais, conselheiros e estudantes o aprimoramento de seus
conhecimentos.

Estimativa de custo necessário para a aquisição de equipamentos de
informática, visando a atualização do CPD, bem como, a modernização de
todos os setores desta Autarquia.

Estimativa do custo de aquisição de máquinas e equipamentos para reposição
na Sede e nas Delegacias, visando a continuação dos trabalhos de fiscalização
de pessoas físicas  e  jurídicas.
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