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Excelenlíssimo Senhor,

Ver. Oito A. Gerhardt Neto,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 056/13

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO056/13,

desta data, que Autoriza concessão de auxílio financeiro ao Hospital de Caridade de Carazinho

- HCC, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, destinado à aquisição de mobiliário

para as novas instalações da Unidade de Tratamento de Saúde Mental do Hospital de

Caridade de Carazinho.

A apreciação sob regime de urgência deve-se ao fato de que a nova unidade,

que atenderá em especial crianças e adolescentes usuários de drogas, álcool e com

transtornos mentais, está em fase de conclusâo, sendo assim necessária a aquisição de

mobiliário.

Cabe destacar também que o assunto foi objeto de audiência no Ministério

Público, nos autos do Inquérito Civil nO 00742.000141/2007, onde restou c nsignada a

concordância dos entes em repassar os respectivos valores ao HCC.

Atenciosamente,

DDV
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PROJETO DE LEI N.o 056, DE 26 DE JULHO DE 2013.

Autoriza concessão
financeiro ao Hospital
de Carazinho - HCC.

de auxílio
de Caridade

Art. 1° Fica autorizada a concessão de auxilio financeiro ao Hospital de Caridade
de Carazinho - HCC, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), através da formalização de
convênio, destinado a custear despesas com a aquisição de mobiliário para as novas
instalações da Unidade de Tratamento de Saúde Mental do Hospital de Caridade de
Carazinho.

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° Servirá de recurso para cobertura da despesa criada pelo artigo anterior,
a redução de saldo da seguinte dotação:

09 - SECRETARIA DA SAÚDE E VIGilÂNCIA SANITÁRIA
0902- Fundo Municipal de Saúde /Carazinho

09.02.10.302.0173.2106- Manutenção Geral Assistência Emergencial Hospitalar
xxxx/445041 00000000 - Contribuições R$ 100.000,00

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de julho de 2013.

REN SÜSS,
refeito.
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