
PROJETO DE LEI Nº 013/21, DE 29 DE MARÇO DE 2021. 

 
Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
convênio com a Sociedade 
Beneficente Roque Gonzáles, a abrir 
Crédito Especial para atendimento da 
despesa, e dá outras providências. 

 
AMILTON FONTANA, Prefeito do Município de Roca Sales, Estado 

do Rio Grande do Sul. 
 
FAÇO SABER, que a Câmara de Vereadores do Município de 

Roca Sales aprovou, e Eu sanciono a seguinte Lei: 
 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio 

com a Sociedade Beneficente Roque Gonzáles, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no CNPJ sob nº 95.196.044/0001-45, com sede na Rua General Osório, nº 70, 
cidade de Roca Sales, RS, cujo objeto é a conjugação de esforços para viabilizar 
atendimento médico/hospitalar para pacientes internados na ENTIDADE, mediante o 
repasse por parte do Município, de recursos financeiros para aquisição dos insumos 
necessários para possibilitar um atendimento digno aos usuários, como medida 
adicional de resposta ao enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), tida como de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII), nas condições oferecidas pela entidade junto a sua sede. 

 
Parágrafo único: O convênio terá prazo de vigência a contar da 

data de sua assinatura até a data de 30 de novembro de 2021. 
 
 
Art. 2º - O Município, para atendimento do convênio autorizado por 

esta Lei repassará a Sociedade Beneficente Roque Gonzáles, a importância de R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), que deverão ser aplicados nos moldes do Plano de 
Trabalho apresentado pela beneficiada, nos seguintes termos: 

 
I - A importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para aquisição 

de Oxigênio Medicinal; 
 
II - O valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para aquisição de 

medicamentos diversos. 
 
 
Art. 3º - O valor previsto no caput do artigo 2º desta lei será 

repassado à entidade em 08 (oito) parcelas de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada. 
 
 
Art. 4º - Para atendimento da despesa prevista nesta Lei, fica o 

Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Especial no Orçamento do 
Município para o Exercício de 2021, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), como 
segue: 
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08 - SECR. MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROCA SALES 

10 - SAÚDE 
122 - Administração Geral 

0034 - Assistência Médica e Odontológica 
10.122.0034.2124 - Enfrentamento da Emergência Covid-19  

33350.41.00.00.00 - Contribuições (81002)...........................................R$ 80.000,00 

 TOTAL GERAL DO CRÉDITO ESPECIAL:.........R$ 80.000,00 
 
 
Art. 5º - Servirá de recursos para cobertura do contido no art. 4º 

desta Lei, o que segue: 
 

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES  
01.031.0001.2001 - Manutenção das Atividades da Câmara  

34490.51.00.00.00 - Obras e Instalações (1113)...................................R$ 80.000,00 

 TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:...........................R$ 80.000,00 
 
Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 29 DE MARÇO DE 2021. 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 

 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
 
 
 
   GILMAR LUIZ FIN 
Agente Administrativo. 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 013/21. 

 
SENHOR PRESIDENTE. 
SENHORES VEREADORES. 
 

Lembramos que em 30 de janeiro de 2020 a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) declarou que o surto do novo CoronavÍrus (2019-nCoV) constitui uma 
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) em Saúde Pública. 
Posteriormente, na data de 11 de março de 2020 a OMS elevou o estado de 
contaminação à pandemia de Covid-19, em razão do aumento no número de casos e de 
sua disseminação de forma global. Passamos a conviver com um vírus desconhecido, 
causador de uma doença com peculiaridades que foram sendo descobertas aos poucos. 

 
A covid-19 é a maior pandemia da história recente da humanidade 

causada pelo novo coronavírus. Trata-se de uma infecção respiratória aguda 
potencialmente grave e de distribuição global, que possui elevada transmissibilidade 
entre as pessoas por meio de gotículas respiratórias ou contato com objetos e 
superfícies contaminadas. 

 
Segundo ainda a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 

40% das pessoas tem a forma leve ou moderada da doença, porem aproximadamente 
15% delas desenvolvem a doença severa necessitando de suporte de oxigênio. Tem-se 
ainda que 5% da população que é afetada com a forma grave da doença, pode vir a 
desenvolver, além das complicações respiratórias, complicações sistêmicas como 
trombose, complicações cardíacas e renais, sepse e choque séptico. 

 
Uma em cada seis pessoas infectadas pelo SARS-CoV-2 ficam 

gravemente doentes e desenvolvem dificuldade para respirar. Os idosos e pessoas com 
comorbidades, tais como pressão alta, problemas cardíacos, de pulmão, diabetes ou 
câncer, têm maior risco de ficarem gravemente doentes. No entanto, qualquer pessoa 
pode se infectar com o vírus da covid-19 e evoluir para formas graves da doença. 

 
Assim sendo, o Projeto de Lei tem por objetivo solicitar autorização 

Legislativa para celebração de convênio com a Sociedade Beneficente Roque 
Gonzáles, inscrita no CNPJ sob nº 95.196.044/0001-45, com sede na Rua General 
Osório, nº 70, cidade de Roca Sales, cujo objeto é a conjugação de esforços para 
viabilizar atendimento médico/hospitalar para pacientes internados na ENTIDADE, 
mediante o repasse por parte do Município, de recursos financeiros para aquisição dos 
insumos necessários para possibilitar um atendimento digno aos usuários, como medida 
adicional de resposta ao enfrentamento à epidemia causada pelo novo Coronavírus 
(COVID-19), tida como de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
(ESPII), nas condições oferecidas pela entidade junto a sua sede. 

 
Será de responsabilidade do Município o repasse a entidade da 

importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que deverão ser aplicados da seguinte 
forma: 

 
 - A importância de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para aquisição 

de Oxigênio Medicinal; 
- O valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para aquisição de 

medicamentos diversos. 
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O valor somente será repassado após a celebração do convênio 
entre as partes. 

 
Para viabilizar a celebração do convênio no Projeto de Lei consta 

também solicitação para autorização de abertura de Crédito Especial no Orçamento do 
Município para o Exercício de 2021, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 

 
De conformidade com o que consta no art. 5º do Projeto de Lei os 

recursos necessários para cobertura do contido no art. 4º do Projeto são oriundos do 
orçamento da Câmara Municipal de Vereadores. 

 
Importante frisar, que mediante acordo com o Executivo Municipal, 

a colaboração da Câmara de Vereadores está sendo de suma importância para atingir 
os objetivos propostos no Convênio. Isso porque para repasse serão utilizados recursos 
que não serão aproveitados pelo Órgão no exercício de 2021, nos moldes do que consta 
no Ofício nº 036/21, de 03 de março de 2021, cuja cópia se encontra em anexo. 

 
Embora o Governo do Estado e também o Executivo Municipal  

tenham tomado várias medidas de combate a pandemia, no atual momento estamos 
vivenciando a pior fase dela até a presente data, com os serviços de saúde e os 
hospitais estando próximo ao colapso em razão do grande número de pessoas 
infectadas, muitas vindo a óbitos. 

 
Não resta nenhuma dúvida que a sociedade passa por um período 

único em sua história. Grandes desafios se apresentam, demandando a tomada de 
decisões céleres para preservação da vida, de modo que possamos efetivamente 
enfrentar a emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo Coronavírus (COVID-19). 

 
A situação nesse momento é muito preocupante e tudo indica que 

estamos no pior momento da pandemia, motivo pelo qual, nada mais justo a união de 
esforços para superar momentos tão difíceis pelos quais os munícipes e a população 
brasileira estão atravessando. 

 
Portanto, solicitamos a aprovação do Projeto de Lei, com o objetivo 

de permitir a celebração do convênio com a entidade, proporcionando com isso uma 
maior atenção na área da saúde e o bem estar de todos os munícipes. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ROCA SALES 

EM 29 DE MARÇO DE 2021. 
 
 
 
 
 

AMILTON FONTANA 
Prefeito Municipal 


