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O Carazinho que não pára

Carazinho, 03 de maio de 2012.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 046/12

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o

046/12, desta data, o qual Autoriza a concessão de auxílio financeiro ao Hospital de

Caridade de Carazinho - HCC e abertura de Crédito Suplementar no Orçamento de

2012, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Justificamos o encaminhamento do presente Projeto de Lei, atendendo ao

OP 76/12, recebido dessa Egrégia Casa, bem como ao Termo de Ajustamento de Con-

duta - TAC, celebrado com o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, ori-

undo dos autos do Inquérito Civil n.o 007742.00141/07.

Atenciosamente,

ODV



to ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

OP 76/12

Carazinho, 25 de abril de 2012.

EXCELENTíSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL:

Cumprimentamos Vossa Excelência, ao mesmo tempo em que em

atendimento ao TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARCIAL, celebrado
no dia 16 de abril do presente ano com o Ministério Público do Estado do Rio

Grande do Sul, sendo Compromissários o Município de Carazinho e o Hospital

de Caridade de Carazinho, oriundo dos autos do Inquérito Civil nQ
007742.00141/07, vimos pelo presente autorizar que o valor de R$230.000,00
(duzentos e trinta mil reais) sejam deduzidos integralmente do repasse devido
à Câmara, no mês de maio de 2012;

As dotações orçamentárias indicadas para redução no orçamento da
Câmara foram encaminhadas por e-mail ao responsável do

o

setor de
orçamentos deste Município, conforme cópia em anexo.

-
Assim sendo requer-se que sejam tomadas as medidas legais cabíveis,

para que se efetive na sua totalidade o referido TAC.

Sendo o que tínhamos para o momento, reíteramos nossas
considerações.

Atenciosamente,

Excelentíssimo Senhor
AILTON MAGALHÃES
MD Prefeito Municipal
Nesta

Erlei Vieira
7.L. 04b /1:0
.m~OgOIIJ-&fV

Prel MUniCipal de Carazlnho
! Secretaria de Mmlnlstraçao

, r ASi? 2012

Av. Flores da Cunha, 799 - Caíxa Postal: 171 - Fone PABX: (54) 3330 2322 - CEP 99500-o0~ - CARAZINHO - RS
e-mail: camaracrz@camaracrz.rs.gov.br www.camaracrz.rs.gov.br C~PJ. 89.965.222/0001-52
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Diretor Expediente • Guiiherme XavierPlva
. ,

.pé: '. I . . .Direl6r Expediênle~Guilhermé' Xavier PiVa [direloi'E!xp~dienlê@êamara~rz.rs.gov.brl
Envlado.em: quarta,feirif, 18 dE1abril de201215:0.~ . ~. .
P~rà:' 'darlieL.schu@carazinho:rs,gov.br'
Assunto: -' . ENC: 'lE~B.ASREDUÇÁb TAC '.~.
Ânexos: '. .:REDUÇA:0 VERBAS TAC 2012.doc,.
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Ministério Público do Rio Grande do Sul

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

TERMO DE AUDIÊNCIA

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO
INQUÉRITO CIVIL n.o00742.00141/2007
INVESTIGADO: MUNICÍPIO DE CARAZINHO

No dia 16 de abril de 2012, no gabinete da Promotoria de
Justiça Especializada de CarazinholRS, perante a Promotora de Justiça Clarissa
Ammélia Simões Machado, compareceram o Presidente do HCC, senhor
AZELAR KISSMANN, o Vice-Presidente do HCC, Senhor JOCÉLIO
NISSEL CUNHA, a Assessora de Diretoria do HCC, Senhora LARISSA
ROSA, todos assistidos pelo Procurador da entidade, Or. LEANDRO
FELDMANN, OAB n. 35.415, o Secretário Municipal da Fazenda, Senhor
SÍLVIO JOSÉ SCHNEIDER, o Agente de Planejamento e Orçamento, Sr.
DANIEL SCHU, a Procuradora do Município, Ora. TAILINGUI BARBOSA,
OAB n. 78.987, o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. ERLEI VIEIRA e
seu assessor, Sr. GUILHERME PIVA, oportunidade em que pelos
representantes da Municipalidade foi dito que a princípio não haveria óbices à
celebração do ajuste, ressaltando-se que estão providenciando nos trâmites
legais para a transferência de valores do orçamento da Câmara de volta aos
cofres do Executivo e que o repasse previsto no TAC somente será possível por
conta deste ajuste interno feito entre os Poderes Legislativo e o Executivo, em
que aquele se comprometeu em antecipar uma sobra de duodécimo da Câmara
ao Executivo, tendo este se comprometido em aplicar esta verba na conclusão
das obras da Unidade de Internação do HCC. O repasse do Executivo para o
HCC será mediante convênio. Para os trâmites legislativos e de celebração do
convênio, necessitam de cerca de 60 (sessenta) dias. Foi referido que, pela
impossibilidade de comparecimento do Prefeito na audiência, pedem que todos
assinem a minuta e que possam devolver as vias assinadas dentro do prazo de
(03) três dias úteis. Pelos representantes do HCC foi dito que ponderaram
com a Câmara a possibilidade de alcançarem valor superior ao antes orçado,
haja vista a mora no repasse das verbas e que por conta disto os valores, por
vezes, chegam defasados aos cofres do Hospital, tendo em conta os orçamentos
e licitações que se fazem necessários. Pelo Presidente da Câmara foi dito que
entende possível alcançar R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), haja vista
que já """'" "'" "'ma no .,...,ento da C••••••. Pela Promoto •.• de J . A'
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Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

gestão administrativo-fmanceiras, para uso exclusivo na finalização. da
execução da obra de implementação da nova Unidade de Internação
junto ao hospital, no prazo máximo de até o dia 18 de junho de 2012,
mediante a juntada aos autos do pertinente convênio celebrado com o
HCC e comprovação do efetivo repasse.

CLÁUSULA SEGUNDA O
COMPROMISSÁRIO HCC, enquanto entidade contratada pelo
Município de Carazinho para prestar serviços hospitalares, técnico-
profissionais e ações de saúde aos cidadãos, e a título de manter em
execução a obra relativa à nova Unidade de Internação, obriga-se a
destinar todo o montante mencionado na cláus1,1laanterior para a
conclusão da obra em questão, mediante a pertinente prestação de contas
nestes autos, dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados
da conclusão da obra, obedecendo as normas de direito público quanto
à contratação e execução dos serviços e obras necessários.

PARÁGRAFO úNIco - A título de viabilizar o. ,
controle do prazo pactuado nesta cláusula, fica o COMPROMISSARIO
HCC ciente de que deverá, até no máximo o DIA 18 DE DEZEMBRO
DE 2012, juntar aos autos documentação escrita esclarecendo o estágio
de execução da obra e a provável data para sua conclusão, ressalvando-
se que, caso a obra seja concluída em data anterior, deverá juntar aos
autos a mesma documentação tão logo seja possível.

CLÁUSULA TERCEIRA - As obrigações ora
assumidas pelos COMPROMISSÁRIOS não os eximem de atender às
obrigações pactuadas entre si, por meio dos atuais contratos de
prestação de serviços e termos aditivos, bem como as obrigações
eventualmente assumidas nos convênios e/ou contratos e/ou aditivos que
os sucederem, não alterando em nada as obrigações já assumidas no
TAC celebrado nos autos deste IC n.o 00742.00141/2007 em 04 de
novembro de 2010 (fls. 705/709).

CLÁUSULA QUARTA - O aten
obrigações previstas neste ajuste não exime os COMP

3



Ministério Público do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

se em não ajuizar Ação Civil Pública com o propósito de condenar os
COMPROMISSÁRIOS às obrigações de fazer aqui previstas.

CLÁUSULA NONA - Ficam cientes os, .
COMPROMISSARIOS de que este Termo de Ajustamento de
Conduta tem eficácia plena, desde a data de sua assinatura, não o
eximindo de eventuais responsabilidades administrativa e penal em
razão de sua conduta e que valerá como título executivo
extrajudicial, na forma do art.5.0, ~ 6.° da Lei n.o 7.347/85 e do art.
585, VIII do Código de Processo Civil.

E, estando o MINIsTÉRIO PÚBLICO e os
COMPROMISSÁRIos assim acordados, vai o presente termo de
ajustamento por todos devidamente assinado.

Carazinho, 16 de abril de 2012.

OMIssÁRIo MUNICÍPIO DE CARAZINHO

PRO
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Ministério Públieo do Rio Grande do Sul
PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE CARAZINHO

Internação junto ao HCC, mais ampla e adequada às normas técnicas de
funcionamento, com vistas a melhor atender a demanda local de
pacientes dependentes químicos, em especial crianças e adolescentes, os
quais necessitam de internações compulsórias como etapa obrigatória do
tratamento para desintoxicação e dependência química.

Iniciada a obra com recursos na monta de R$
600.000,00 (seiscentos mil reais), oriundos do governo estadual e
municipal (convênios das fls. 748/755), mediante contratação de
empresa vencedora de certame licitatório (fls. 809/814), o Ministério
Público passou a monitorar a execução da obra (fls. 816 e ss), aportando
aos autos manifestação do HCC, datada de 29 de fevereiro de 2012 (fls.
826/827), informando que para a conclusão total da obra em andamento
seria necessário o aporte da quantia aproximada de R$ 208.000,00
(duzentos e oito mil reais).

o objetivo deste Termo de Ajustamento de Conduta
Parcial- TAC - é o de pactuar obrigações que obriguem o Município de
Carazinho a alcançar ao HCC a quantia faltante à conclusão da obra
relativa à Unidade de Internação que está sendo executada junto ao
hospital, entidade com a qual mantém contrato de prestação de serviços
em diversas áreas de saúde à população local.

CLÁUSULA PRIMEIRA O
COMPROMISSÁRIO MUNICíPIO DE CARAZINHO, enquanto
responsável pela gestão da saúde pública municipal, assume a
de dar consistente em alcançar ao COMPROMISSÁRIO HCC qu
de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), obedecidas as orm
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PROJETO DE lEI N.o 046, DE 03 DE MAIO DE 2012.

Autoriza a concessão de auxilio
financeiro ao Hospital de Caridade de
Carazinho - HCC e abertura de Crédito
Suplementar no Orçamento de 2012.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a conceder auxilio financeiro ao Hospital
de Carazinho - HCC, mediante a formalização de convênio, no valor de R$ 230.000,00
(duzentos e trinta mil reais) destinados a construção da ala psiquiátrica do hospital,
conforme Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público do Estado
do Rio Grande do Sul no dia 16 de abril do corrente ano.

Parágrafo Único. A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a
fiscalização do Controle Interno do Município até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias
após a liberação total do respectivo auxílio.

Art. 2° Autoriza a abertura de Crédito Suplementar na importância de R$
230.000,00 (Duzentos e trinta mil reais) sob a seguinte classificação econômica e
programática:

09 - SECRETARIA DA SAÚDE E VIGilÂNCIA SANITÁRIA
0902 - Fundo Municipal De Saúde/Carazinho
2106 - Man.Geral Assist.Emergencial/Hospitalar

4835/3.3.5.0.43.00.00.00 - Subvenções Sociais R$ 230.000,00

Art. 3° Para cobertura do Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo anterior,
será usado como recurso as seguintes reduções orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 - Câmara Municipal
1001 - Aquisição Equip.E Materiais Permanentes

4603/4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamentos E Material Permanente R$
2001 - Conservação Do Prédio E Dos Equipamentos

4607/3.3.9.0.47.00.00.00 - Obrigações Tributarias E Contributivas R$
4615/3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física R$

2003 - Capacitação Dos Agentes Políticos E Serv
4595/3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física .R$
4596/3.3.9.0.47.00.00.00 - Obrigações Tributarias E Contributivas R$
4601/3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo R$
4621/3.3.9.0.33.00.00.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção R$
4622/3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica R$

2004 - Recepção A Autoridades E Convidados.
4594/3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física R$
4608/3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica R$
4616/3.3.9.0.47.00.00.00 - Obrigações Tributarias E Contributivas R$
4619/3.3.9.0.31.00.00.00 - Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas R$

60.000,00

800,00
4.000,00

8.000,00
800,00

4.000,00
3.000,00
4.000,00

3.000,00
3.000,00

800,00
1.000,00
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4620/3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo R$
2005 - Manutenção Geral Da Cãmara Municipal

3644/3.1.9.0.92.00.00.00 - Despesas De Exercícios Anteriores R$
4592/3.3.9.0.93.00.00.00 - Indenizações E Restituições R$
4597/3.3.9.0.30.00.00.00 - Material De Consumo R$
4599/3.3.9.0.36.00.00.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Fisica R$
4612/3.1.9.0.11.00.00.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil R$
4618/3.3.9.0.47.00.00.00 - Obrigações Tributarias E Contributivas R$
4625/3.3.9.0.39.00.00.00 - Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica R$

2219 - Contribuição Patronal Para Capsem
4614/3.1.9.1.13.00.00.00 - Obrigações Patronais .R$

2220 - Contribuição Patronal Para O Rpps
4611/3.1.9.1.13.00.00.00 - Obrigações Patronais R$

2

5.000,00

7.000,00
7.500,00
3.100,00
7.000,00

80.000,00
13.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

Art. 4° Fica o Poder Executivo autorizado a descontar o valor do auxilío financeiro
autorizado pelo Artigo 1° do repasse do duodécimo do Poder Legislativo, integralmente, no mês de
maio do corrente ano.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 03 de maio de 2012.

DDV
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