
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2021, DE 07 DE JUNHO DE 2021. 

 

AUTORIZA A RENÚNCIA DO VALOR 

DE R$ 50.000,00 DO ORÇAMENTO 

DO PODER LEGISLATIVO DE 

CÂNDIDO GODÓI – RS.  

 

Art. 1º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir mão de R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) de seu orçamento vigente. 

 

Art. 2º A renúncia do valor a compor R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se 

dará a partir da redução das seguintes dotações: 

01 – Câmara Municipal de Vereadores 

01.031 – Ação Legislativa 

010310100.2.078000– Manutenção das Atividades do Poder Legislativo 

Elemento de despesa: 3.1.90.11.00.00.000 – Vencimentos e vantagens fixas – 

Pessoal..............................................................................................................R$ 10.000,00 

Elemento de despesa: 3.3.90.14.00.00.00 – Diárias - Civil............................R$ 15.0000,00 

010310100.2.081000 – Manutenção de Prédio 

Elemento de despesa: 4.4..90.51.00.00.00 – Obras e Instalações 

..................................................................................................................... R$ 25.000,00 

TOTAL ................. R$ 50.000,00 

 
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.  

 

 

Sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, 

em 07 de junho de 2021.  

 

Registre-se e Publique-se. 

 

 

     Valdir Theisen         Darlene Rohleder      Francisco Tiago Braun       Jair Eberhardt 

      Presidente               Vice-Presidente           1º Secretário                     2º Secretário 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 04/2021 

 

Nobres Vereadores, como sabemos a Associação Hospitalar Santo Afonso de 

Cândido Godói é uma entidade Beneficente, de média complexidade, e a maior parte de 

suas receitas provém de recursos Estaduais e Municipais e somente uma pequena parte 

de recursos próprios. 

  

Neste ano, além de todas as demais necessidades, a Associação Hospitalar 

Santo Afonso teve um aumento considerável de suas despesas devido ao tratamento de 

pacientes com o Covid-19, sendo que de acordo com o oficio nº 35/21 o valor com 

internações já resultaram na despesa de R$ 106.206,00.  

 

Em razão do Poder Legislativo não ter competência legal para destinar as 

verbas diretamente às entidades, o Presidente Valdir Theisen, acompanhado o assessor 

jurídico Sidinei Reginaldo, participou de uma reunião do Gabinete do Prefeito, para de 

forma consensual acordar a renúncia de valores em favor do hospital.  

 

Na reunião também participaram o Secretário Municipal de Finanças, Senhor 

Pedro Paulus e a Secretária de Administração, Senhora Geni Seibel.  

 

Assim, a Câmara de Vereadores de Cândido Godói, vem, por meio desta 

resolução, renunciar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de seu orçamento, para 

fins de que seja repassado a referida Associação. 

 

O valor, conforme intenção da Mesa Diretora e reunião do Poder Executivo 

deverá atender em parte as justificativas constantes no Oficio 35/2021 do Hospital Santo 

Afonso (cópia inclusa), tratando-se de antecipação de devolução das sobras dos 

duodécimos.  

  

É de nosso conhecimento de que o repasse não vincula o Poder Executivo, 

contudo, temos a certeza que o Prefeito Municipal irá cumprir a referida destinação, uma 



vez que tal repasse é realizado com intuito de auxiliar financeiramente o Hospital, que por 

fim, beneficia os munícipes, pois o Hospital é de toda comunidade.  

 

Portanto, à vista do que apresentado, conta-se com a aprovação desta 

resolução pelo plenário. 

 

Sala da presidência da Câmara Municipal de Vereadores, Cândido Godói – RS, 

em 07 de junho de 2021.  

 

 

   

Valdir Theisen         Darlene Rohleder        Francisco Tiago Braun        Jair Eberhardt 

Presidente               Vice-Presidente              1º Secretário                     2º Secretário 

 


