
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 12, de 23 de abril de 2018. 
 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR CONTRATO 
ADMINISTRATIVO “CONVÊNIO” COM A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR DE 
SANTO AUGUSTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
  Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contrato 
administrativo “Convênio” com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR DE SANTO 
AUGUSTO, inscrita no CNPJ sob n⁰ 90.167.289/0001-20, situada na Rua Independência n⁰ 73, 
Centro, cidade de Santo Augusto, RS, visando a conjugação de esforços e recursos materiais, 
humanos e financeiros para assegurar atendimento médico hospitalar aos munícipes de 
Campo Novo, RS, em especial procedimentos cirúrgicos, obstétricos e internações, na forma 
requerida e autorizada pela Secretaria Municipal da Saúde, através da compra de serviços de 
acordo com a Tabela do Anexo I a esta Lei, de acordo com a minuta de contrato Anexo II a 
esta Lei, limitado ao valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) mensais.  
  § 1⁰ – Os valores constantes na Tabela Anexo I correspondem ao 
complemento à Tabela SUS e são fixos pelo período de 01 (um) ano, quando poderão ser 
revisados pela variação do IGPM dos últimos 12 meses. 
  § 2⁰ - O limite de valor mensal poderá, excepcionalmente, ser excedido num 
mês, desde que o excedente seja compensado em outro(s) mês(es), de modo que o valor 
médio mensal no exercício não o exceda.     
 
  Art. 2⁰ - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentária pertinentes da Lei de Meios vigente.  
 
  Art. 3⁰ - São retificadas e legitimadas as despesas realizadas nos exercícios de 
2017 e 2018 com Associação Hospitalar Bom Pastor de Santo Augusto, RS, com atendimento 
médico hospitalar, na forma da Minuta do Convênio Anexo II aos valores estabelecidos no 
Anexo I esta Lei.  
 
  Art. 4⁰ - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 
  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO, em 23 de abril de 2018. 
 
 
     ANTONIO SARTORI 
     Prefeito 
 
 
 
 
 
 



Justificativas ao Projeto de Lei n⁰ 12/2018 
 
  Senhor Presidente, 
  Senhora Vereadora, 
  Senhores Vereadores, 
 
 
  O projeto de lei que ora colocamos a apreciação deste egrégio Poder 
Legislativo visa obter autorização para que o Poder Executivo Municipal possa firmar 
contrato administrativo “Convênio” com a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR DE 
SANTO AUGUSTO, inscrita no CNPJ sob n⁰ 90.167.289/0001-20, situada na Rua 
Independência n⁰ 73, Centro, cidade de Santo Augusto, RS, visando a conjugação de esforços 
e recursos materiais, humanos e financeiros para assegurar atendimento médico hospitalar 
aos munícipes de Campo Novo, RS, em especial procedimentos cirúrgicos, obstétricos e 
internações, na forma requerida e autorizada pela Secretaria Municipal da Saúde, através da 
compra de serviços de acordo com a Tabela do Anexo I a esta Lei, de acordo com a minuta 
de contrato Anexo II a esta Lei, limitado ao valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) 
mensais. 
  Outrossim, objetiva ratificar e legitimar as despesas realizadas nos exercícios 
de 2017 e 2018 com o atendimento médico hospitalar feitas com a referida instituição 
hospitalar no atendimento de munícipes, observadas as condições desta Lei. 
  É do amplo conhecimento dos eminentes Vereadores que o Município de 
Campo Novo foi objeto de Auditoria Médica n⁰ 42/2017, que resultou na advertência para o 
que fosse firmado convênio com este Hospital para assegurar o atendimento médico 
hospitalar.  
  Assim, foi firmado um contrato de emergência, o qual, no entanto, deve ser 
regularizado com a devida autorização legislativa. Por isto, busca-se esta autorização para 
que se possa firmar um contrato, bem como para que sejam ratificadas e legitimadas as 
despesas já realizadas com este Hospital, no atendimento de munícipes. 
  Registra-se, outrossim, que a Administração Municipal está em tratativas com 
o Hospital Referência de Tenente Portela, e, caso se obtenha êxito, após a devida 
autorização legislativa, poderá haver uma transferência para aquela casa de saúde das 
demandas do município, situação em que se assegurará um período de transição para que 
os tratamentos em curso, em especial na área obstétrica, possam fluir naturalmente para a 
nova casa de atendimento e, posteriormente, poderá ser rescindido o convênio objeto da 
presente autorização legislativa.  
  Na certeza da habitual atenção e diante de sua importância e clareza espera-
se a aprovação unânime deste projeto de lei.  
 

  Atenciosamente  
 
    Antônio Sartori  
    Prefeito Municipal  
 








