VERBAS RECEBIDAS PARA
COMBATE À PANDEMIA
No valor estão incluídas emendas parlamentares, o auxílio emergencial e doações.
Desde o início da pandemia pelo novo Coronavírus, o Hospital Santa Casa de Uruguaiana
recebeu R$ 7.784.345,49 em recursos para enfrentar a crise causada pela Covid-19 e dar
manutenção aos serviços prestados pela instituição. São valores repassados por meio de
emendas parlamentares Covid-19, emendas de bancada e emendas individuais, recursos
federais através do programa de auxílio emergencial e doações do Poder Judiciário Estadual,
Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Ministério Público do Trabalho (MPT) e doações de
parceiros, tanto pessoa física quanto jurídica.

Emendas parlamentares
Primeiramente aportou, no dia oito de junho, R$ 300 mil encaminhados a instituição pelo
deputado Frederico Antunes. De emendas federais Covid-19 o Hospital recebeu R$ 2oo mil do
deputado federal Afonso Motta, R$ 50 mil da deputada Maria do Rosário, e R$ 90 mil do
deputado Nereu Crispim. Tais verbas ingressaram no caixa da instituição no dia 30 de junho.
Houve ainda emendas de bancada propostas pelos deputados Fernanda Melchionna, de R$
517 mil; Liziane Bayer, de R$ 200 mil; Nereu Crispim, de R$ 121,7 mil; e emendas individuais
do deputado Afonso Hamm, de R$ 200 mil; deputado Marcel Van Hattem, de R$ 100 mil; e do
deputado Ubiratan Sanderson, no valor de R$ 1 milhão. Os recursos chegaram nos cofres da
Santa Casa no dia 10 de agosto.
No mesmo dia 10, a aportou na instituição R$ 1,1 milhão. Os valores são oriundos da
Secretaria Estadual de Saúde e, embora a pasta não tenha indicado a autoria das emendas
(uma de R$ 1 milhão e outra de R$ 100 mil), se sabe que R$ 1 milhão foi indicação do
deputado Eric Lins.

Poder Judiciário
A Justiça do Trabalho doou ao Hospital Santa Casa R$ 55 mil, no mês de março. O MPT doou
80 mil entre meses de abril e maio. Entre março e abril, a Justiça Federal, através da 2ª Vara de
Santana do Livramento, doou à instituição R$ 169,5 mil. A Justiça Estadual foi responsável
pela doação de R$ 263 mil, sendo R$ 253 mil através da Vara de Execuções Criminais de
Uruguaiana e R$ 10 mil através da 2ª Vara Judicial de Itaqui. Outros R$ 130,2 mil, alcançados
pela Justiça do Trabalho.

Outras doações
Entre as doações particulares estão R$ 127,5 mil em equipamentos de proteção e testes
rápidos, doados pela Fundação Pioneiros e R$ 15 mil do Programa Troco Amigo das Farmácias
Panvel, repassados no mês de abril; e outros R$ 3,5 mil de pessoas que preferiram não se
identificar, alcançados no mês de março.
Houve ainda, no dia três de abril, o repasse de R$ 1,1 milhão da Prefeitura Municipal.

Auxílio emergencial
O Governo Federal também criou um auxílio emergencial para santas casas e aos hospitais
filantrópicos sem fins lucrativos. O HSCU recebeu duas parcelas da verba: uma de R$ 896,4 mil

e outra de R$ 1, 03 milhão. A primeira parcela chegou à instituição no dia oito de junho e a
segunda no dia 15 de junho.

Prestação de contas
As verbas foram utilizadas para revisão e manutenção de equipamentos, como ventiladores
mecânicos e cardioversores; aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI), aquisição
de materiais como máscaras e álcool gel e aquisição de e oxigênio e medicamentos e
materiais.
Uma prestação de contas completa, incluindo valores pagos e fornecedores, está disponível na
aba transparencia/prestacao-de-contas.

