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Atenciosamente,

11
.1 ADMINISTRAÇÃO

PREFEIT;JRA
NOVO HAMBURGO

Novo Hamburgo, 08 de outubro de 2021

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Senhoras Vereadoras.

• Mo"b.o d, ';'0 H,mb"go
Estado do Rio Grande do Sul

, ... Secretaria Municipal de Administração

ASSUNTO: ENCAMINHA PROJETO DE LEI
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Of. nOIOIl.250-SEMAD/DGD/CM

1. É com grata satisfação que nos dirigimos à presença de Vossas Senhorias com a
finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação, Projeto de Lei que "autoriza a
abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 100.000,00, e dá outras providências./J

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos agradecimentos, reiterar
protestos de distinta consideração e vivo apreço.

Ao Excelentíssimo Senhor
RAIZER DA SILVA FERREIRA
Presidente da Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo - RS

http://www.novohamburgo.rs.gov.br


Município de Novo Hamburgo
Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria Municipal de Administração

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores (as)

JUSTIFICATIVA

IIIADMINISTRAÇÃO
. PREFEIT~RA

NOVO HAMBURGO

o presente Projeto de Lei visa autorizar a abertura de crédito adicional especial no
valor de R$100.000,00 (cem mil reais) na Lei Orçamentária na 3.277/2020, de 09 de dezembro de
2020, referente a transferência de recursos do Ministério da Cidadania, na modalidade fundo a fundo,
oriundos de emenda parlamentar individual na 39200009 e programação na 431340920210002 para a
aquisição de bens a serem cedidos a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Novo
Hamburgo - APAE, nos termos da Portaria MC 580/2020, de 31 de dezembro de 2020.

A instituição atende preferencialmente, pessoas com deficiência intelectual, múltipla e
de transtorno global do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: recém-nascidos, crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos, de forma gratuita e por tempo determinado. Na área da
assistência social a APAE oferta o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
para pessoas com deficiência intelectual, múltipla e com transtornos globais do desenvolvimento
para usuários acima de 18 (dezoito) anos de idade. O SCFV visa o desenvolvimento de habilidades
sociais das/os usuários/os, proporcionando-lhes a socialização e convívio familiar e comunitário com
o intuito de fortalecer os vínculos.

Os recursos da referida emenda parlamentar serão destinados a aqulSlçao de
equipamentos e materiais permanentes necessários à execução das ofertas socioassistenciais no
âmbito do Sistema Único de Assistência Social com o objetivo de revitalizar a estrutura do serviço e
consequentemente qualificar os atendimentos da assistência Social.

Destaca-se que será ofertado de forma coletiva, no mínimo 01 (uma) vez por semana,
com carga horária de até 02 (duas) horas por encontro de cada grupo. Neste contexto, serão
adquiridos equipamentos e materiais permanentes, os quais serão utilizados nos encontros semanais.
Bem como, será adquirido veículo zero quilômetro para viabilizar as visitas domiciliares, realizadas
pela equipe do serviço, objetivando conhecer a realidade social, bem como encaminhar as situações
de vulnerabilidade para os serviços da rede de proteção do município.

Atenciosamente,
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