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Lei nº 4.175, de 10 de janeiro de 2019. 

 

Dispõe sobre a criação do Programa “Adote 

um quarto do SUS”, e faça a diferença, a 

ser implantado no Hospital São José. 

 

EMANUEL HASSEN DE JESUS, Prefeito Municipal de Taquari, Estado do Rio 

Grande do Sul;  

FAÇO SABER, no uso das atribuições que me confere a Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado o Programa “Adote um quarto do SUS” e faça a diferença, que 

institui a adoção dos quartos hospitalares no nosso Hospital São José. 

Art. 2º A Adoção dos quartos hospitalares dar-se-á através de doações a serem 

realizadas em espécie, serviços e ou em produtos, mediante levantamento dos custos gerais de 

uma enfermeira. 

Parágrafo Único. Os custos serão definidos pelo número total de quartos 

existentes na unidade de saúde, obtendo-se assim o valor de cada COTA/ Quarto. 

Art. 3º Para a consecução dos objetivos do Programa “Adote um quarto do SUS”, 

o Município de Taquari poderá estabelecer parcerias com empresas e pessoas físicas e demais 

interessados em financiar a repintura, reparos e melhorias dos quartos do Sistema Único de 

Saúde ou custear a manutenção permanentes das despesas já existentes no nosso Hospital. 

Parágrafo Único. Os parceiros referidos no caput deste artigo poderão fixar um 

anúncio do patrocinador na entrada da unidade e utilizar espaço para projetar seus 

investimentos na área da responsabilidade social, em local visível que contenham seu nome e 

sua logomarca, a título de divulgação e conhecimento público, com validade máxima de 2 

(dois) anos a contar do final da reforma. 

Art. 4º O Programa “Adote um quarto do SUS”, permitirá às empresas, pessoas 

físicas e as demais interessadas implantar, as reformas que serão realizadas conforme verbas 

arrecadadas. 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARI, 10 de janeiro de 

2019. 

 

 

 

 

 

                                                    

Emanuel Hassen de Jesus 

                                                                                                          Prefeito Municipal 

Registre-se e Publique-se 

 

Adair Alberto Oliveira de Souza 

Secretário Municipal da Fazenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


