
LEI MUNICIPAL Nº 3.978
Autoriza contribuiçπo para manutençπo da Assistência 
Medico-Hospitalar e Ambulatorial do Hospital de Cari-
dade de Carazinho e abertura de credito suplementar.

JOSÉ LUIZ ESPANHOL, PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL.

CONSIDERANDO:
que, o Hospital de Caridade de Carazinho esta enfrentando 

serias  dificuldades  financeiras,  situaçπo,  alias,  sentida  a 
nível nacional pelas entidades hospitalares;

que, o Município nπo pode descurar no atendimento ambulato-
rial e de internamento hospitalar, principalmente das classes 
mais carentes;

que, o Hospital de Caridade nπo tem mais condições normais 
para atender a todos os que os procuram, limitando quase que ex-
clusivamente seu atendimento aqueles que possuem recursos finan-
ceiros,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º - É o Município autorizado a contribuir na manuten-
çπo da assistência medico-hospitalar-sanitária e na manutençπo 
da  assistência  ambulatorial  do  Hospital  de  Caridade  de 
Carazinho,  visando  em  especial  as  pessoas  carentes  e  a 
manutençπo  das  internações  hospitalares,  com  o  valor  de  NCZ$ 
1.693.026,04 (hum milhπo seiscentos e noventa e três mil, vinte 
e seis cruzados novos e quatro centavos). 

Paragrafo único - O pagamento da contribuiçπo autorizada no 
artigo, será feito da seguinte forma:

NCZ$ 500.000,00 - Em 23 de março de 1990
NCZ$ 500.000,00 - Em 10 de abril de 1990
NCZ$ 693.026,04 - Em 23 de abril de 1990
Art. 2º - A despesa decorrente desta Lei correra a conta da 

seguinte dotaçπo do orçamento vigente:
0701.13000000.000 - SAεDE E SANEAMENTO
0701.13750000.000 - SAεDE
0701.13754280.000 - Assistência Medico-Sanitária
0701.13754282.000 - Manutençπo da Assistência Ambulatorial

Art. 3º - É o Poder Executivo autorizado a abrir um credito 
suplementar na Secretaria Municipal da Saúde e Meio Ambiente, no 
valor de NCZ$ 1.693.026,04 (hum milhπo, seiscentos e noventa e 
três mil, vinte e seis cruzados novos e quatro centavos), sob a 
seguinte codificaçπo:
ATIVIDADE: 2.045 - MANUTENÇ├O DO DPTO. DE ASSIST╩NCIA MEDICA
3.0.0.0 - DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0 - Despesas de Custeio
3.1.3.0 - Serviços de Terceiros e Encargos
3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos

Art. 4º - Servira de recurso para o credito suplementar au-
torizado por esta Lei, a arrecadaçπo a maior no exercício.

Art. 5º - Revogadas as disposições em contrario, esta Lei 
entrara em vigor a partir de 23 de março de 1990.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CARAZINHO, 14 DE MARÇO DE 1990.

a)JOSÉ LUIZ ESPANHOL
Prefeito Municipal
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a)DIRCEU ANTONIO LOEFFSec.Mun.Administraçπo
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