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Autoriza o Município de Porto Alegre a receber
imóvel mediante doação com encargos, visando
à con�nuidade das ações e dos serviços de
assistência à saúde da população e a melhoria da
produção e qualidade dos procedimentos de
atendimento, assim como o aperfeiçoamento e
expansão da capacidade operacional do Sistema
Único de Saúde (SUS) no equipamento hospitalar
denominado de Hospital Res�nga e Extremo-Sul.

 

 

Aos membros da COSMAM,

 

O presente Projeto de Lei do Execu�vo autoriza o Município de Porto Alegre a receber, mediante
doação, o imóvel onde funciona o Hospital Res�nga e Extremo-Sul.

O referido imóvel está sob posse do Município de Porto Alegre e é u�lizado para serviços de saúde à
população, tendo sido construído pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento por meio do Programa
de Apoio Ins�tucional e Desenvolvimento do SUS (PROADI-SUS). 

Ocorre que, atualmente, o imóvel é de propriedade da referida associação, a qual deve, conforme o
termo pactuado com o Município de Porto Alegre e o Ministério da Saúde, doar todo o patrimônio do



Hospital Res�nga e Extremo-Sul, incluindo o prédio e equipamentos, ao Município.

A doação prevê encargos ao donatário ficando, dessa forma, o Município responsável por manter em
funcionamento e assumir o custo operacional de acordo com parâmetros firmados pelo Ministério da
Saúde, além de adquirir equipamentos complementares, materiais permanentes e de consumo,
necessários à implantação e operacionalização dos serviços, efetuar manutenção preven�va e
corre�va, após o término da garan�a do equipamento doado e, por fim, manter atualizado os dados da
Ins�tuição prestadora de serviço ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Cadastro Nacional de En�dade
de Saúde (CNES). 

A aprovação do projeto, com a consequente doação do imóvel, permi�rá a con�nuidade das ações e
dos serviços de assistência à saúde da população realizados pelo Hospital Res�nga e Extremo-Sul,
visando a melhoria da produção e da qualidade dos procedimentos de atendimento, assim como o
aperfeiçoamento e a expansão da capacidade operacional do SUS. 

Assim, considerando que o PLE 23/20 poderá proporcionar melhorias no atendimento em saúde da
população de Porto Alegre, e que o Município, como donatário, possui capacidade para arcar com os
encargos da doação, não vislumbro qualquer óbice que impeça a aprovação.

Diante do exposto, esta relatora manifesta-se favorável à aprovação do projeto, haja vista a
inexistência de óbice.

 

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Claudia Araújo, Vereador(a), em 28/09/2022, às 15:02,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-
2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0444377 e o código CRC 228D10E6.

Referência: Processo nº 118.00220/2020-69 SEI nº 0444377

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 056/22 – Cosmam – contido no doc 0444377 – (SEI nº 118.00220/2020-69 –
Proc. nº 0370/20 – PLE 023/20), de autoria da vereadora Cláudia Araújo, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 04 de outubro de 2022, tendo obtido 04 votos FAVORÁVEIS e 00
votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo: 

➥ CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto. 

• Vereadora Cláudia Araújo (presidente) – FAVORÁVEL 
• Vereadora Lourdes Sprenger (vice-presidente) – (não votou) 
• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL 
• Vereador José Freitas – FAVORÁVEL 
• Vereadora Mônica Leal – FAVORÁVEL 
• Vereadora Psicóloga Tanise Sabino – (não votou) 

#GVCA=A

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
04/10/2022, às 09:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0445961 e o código CRC C8341252.

Referência: Processo nº 118.00220/2020-69 SEI nº 0445961

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

