
LEI MUNICIPAL N° 2435, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a transferência de recurso financeiro 

a Associação Hospitalar de Caridade de Campo 

Novo e dá outras providências.

 

  PEDRO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Campo Novo, Estado do Rio Grande do Sul,

no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

              FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo

a seguinte Lei:

   Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recurso financeiro à

Associação  Hospitalar  de  Caridade  de  Campo  Novo,  RS,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº

90.167.107/0001-11, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que serão utilizados no custeio

de despesas com ações e serviços de saúde necessárias de enfrentamento da emergência de

saúde pública decorrente da COVID-19, podendo abranger:

I. custeio de ações e serviços necessários ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito da

atenção especializada;

II. aquisição de insumos e contratação de serviços para atender à situação de emergência;

III. custeio de despesas  operacionais  decorrentes  do atendimento à população contra a

COVID-19;

IV. custeio de despesas operacionais decorrentes da manutenção de estrutura hospitalar;

V. custeio de despesas com pessoal (salários de dezembro e décimo terceiro) decorrentes

da  manutenção  da  equipe  de  profissionais  da  linha  de  frente  no  atendimento  à

população contra a COVID-19.

§ 1º – O Plano Operativa (aplicação dos recursos) é parte integrante da presente Lei.



Art.  2º - Os  recursos  repassados  à  Associação  Hospitalar  com  base  nesta  lei  deverão  ser

movimentados em conta bancária específica e a prestação de contas de sua aplicação se dará

até 30/06/2022 na forma da legislação aplicável.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais especiais

na  Lei  de  Meios  Vigente,  para  atender  as  despesas  ora  autorizadas,  com  as  seguintes

classificações:

Órgão – 08 – Secretaria Municipal da Saúde 

Unidade -03 – Fundo Municipal da Saúde – Recurso Estadual

                      Ação: 2.084 – Piso da Atenção Básica em Saúde

                      3.3.9.1.93.02.00.4011 - Restituições                                                           R$ 100.000,00

Unidade -04 – Fundo Municipal da Saúde – Outros Créditos

Atividade: 2.085 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 

Elemento de despesa:

3.3.50.41.00.00.00.00.4001 – Contribuições                                          R$ 100.000,00

Parágrafo  Único –  Para  atender  aos  créditos  adicionais  especiais  ora  autorizados

servirão de fonte os seguintes recursos:

            I – Superávit Financeiro

                  Recurso 4011 - Incentivo Atenção Básica -                                                     R$ 100.000,00

II – Excesso de Arrecadação

                    Recurso 4001–Outras Receitas Mun. aplicadas em saúde                        R$ 100.000,00

 Art. 4⁰  - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra e vigor na data de sua

publicação. 



  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, aos 10 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

PEDRO DOS SANTOS

PREFEITO DE CAMPO NOVO/RS     

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS

Secretária de Administração
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