MENSAGEM Nº 09/2020

Niterói, 01 de abril de 2020.

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, cordialmente, venho por meio desta mensagem
apresentar o presente projeto de lei, que dispõe sobre “autorização para repasse, por meio
de convênio, de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões) ao Estado do Rio de Janeiro
para instalação de hospital de campanha em São Gonçalo para atendimento aos
infectados por Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências”.
É de conhecimento público que o mundo passa por uma pandemia do
COVID-19, uma doença causada por uma espécie de Coronavírus (Sars-Cov-2). O estágio
de pandemia inclusive foi declarado pela Organização Mundial de Saúde, em
pronunciamento ocorrido no último dia 11 de março.
Desde então, com a chegada do vírus ao Brasil e as primeiras transmissões
comunitárias da doença, medidas enérgicas começaram a ser tomadas em todas as
esferas de governo. Em Niterói, publicamos o Decreto de nº 13.506/2020, declarando
emergência de saúde pública no Município, suspendendo as aulas na rede pública de
Niterói e dando outras providências. Publicamos também o Decreto nº 13.521/2020,
determinando o determinado o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais
situados no Município de Niterói a partir do dia 23 de março de 2020 até o dia 10 de abril
de 2020, entre outras medidas.
Apesar das medidas acima para contenção da disseminação da doença e
para atendimento da população niteroiense, é necessária uma atuação regional para a
adequada atenção à população da região metropolitana que necessite de atendimento
médico em virtude da COVID-19, sob pena de superlotação da rede pública de saúde de

Niterói, eis que a previsão das autoridades de saúde é o aumento exponencial de casos
nas próximas semanas.
Desta forma, indispensável a atuação conjunta dos entes federativos para
a instalação de leitos para atendimento ao Coronavírus na Região Metropolitana do Estado
do Rio de Janeiro, em observância ao princípio do federalismo cooperativo, bem como de
forma a desafogar a rede pública de saúde de Niterói.
E neste sentido, conforme entendimentos com o Governo do Estado, se
pretende entabular convênio com aquele Ente para a instalação de Hospital de Campanha
em São Gonçalo, com aporte do Município de Niterói no valor de R$ 45.000.000,00
(quarenta e cinco milhões), com a devida prestação de contas pelo Estado dos gastos
incorridos com o valor repassado.
Desta forma, para que o Município possa contribuir financeiramente,
necessária se faz a aprovação do presente projeto, conforme requisito previsto no artigo
62 da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2001.
Nestes termos, estão expostas as razões que justificam o presente projeto
de lei, rogando seja ele apreciado em regime de urgência nos termos do artigo 51 da Lei
Orgânica do Município de Niterói.
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PROJETO DE LEI N° , DE 2020
Dispõe autorização para repasse, por meio de
convênio, de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco
milhões de reais) ao Estado do Rio de Janeiro para
instalação de hospital de campanha em São
Gonçalo para atendimento aos infectados por
Coronavírus (COVID-19) e dá outras providências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1 º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar transferências de
recursos do Município para o Estado do Rio de Janeiro, por meio de convênio, para
instalação de hospital de campanha em São Gonçalo para atendimento aos infectados por
Coronavírus (COVID-19).
Parágrafo único. O convênio de que trata o caput deverá conter cláusula de
prestação de contas.
Art. 2º. Fica ratificada, em atendimento ao art. 62 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, a autorização ao Poder Executivo contida no artigo art. 1º a
Lei nº 3.465, de 02 de janeiro de 2020 - que altera a Lei nº 3.419/2019, que dispõe sobre
as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020 do Município de Niterói para contribuir para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação,
desde que compatíveis com os programas constantes da Lei Orçamentária Anual,
mediante convênio, ajuste ou congênere.
Parágrafo único. A autorização na Lei Orçamentária Anual de que trata o
artigo anterior, será dada por Lei específica de Crédito Especial, que autorizará o

atendimento de despesas que não tinham dotação orçamentária específica na Lei
3.460/2019 - Lei Orçamentária Anual 2020.
Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará a execução desta Lei.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

