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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 01/2021, DE 18 DE JANEIRO DE 2021. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  O PREFEITO DE CAMPO NOVO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de 
suas atribuições legais. 
 
  FAZ SABER que, a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e EU, no uso de 
atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica, sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
  Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio com a 
Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-RS, pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos, estabelecida na Rua Romário Rosa Lopes n° 42, na cidade de 
Tenente Portela-RS, inscrita no CNPJ sob n° 08.579.164/0001-27, para fins de conjugação de 
esforços entre os partícipes, objetivando a prestação de serviços médicos hospitalares de 
urgência e emergência na Unidade de Pronto Atendimento, para a população do Município de 
Campo Novo-RS, complementar ao SUS – Sistema Único de Saúde, compreendendo o que segue: 

a. Atendimento médico e hospitalar em caráter de urgência e emergência durante as 24 
horas do dia para as especialidades de: traumatologia, urologia, cirurgia geral, cirurgia 
vascular, otorrinolaringologia,  gastroenterologia, pediatria, ginecologia, obstetrícia, 
nefrologia, cardiologia e  proctologia, além de todos os exames necessário durante o 
atendimento de urgência. 

b.  O município deverá sempre em primeiro lugar procurar atendimento no seu         Hospital 
de referência para urgências e emergências clínicas, esgotadas estas     possibilidades, o 
paciente poderá ser encaminhado para o Hospital de Tenente Portela-RS; 

c. O encaminhamento do paciente será feito de médico para médico, quando o contratado 
possuir hospital em seu município, quando esgotadas as tentativas de transferência para 
o hospital. 

 
  Art. 2° - O MUNICÍPIO CONVENENTE como partícipe do presente, compromete-se 
a repassar mensalmente a CONVENIADA, os valores constados logo abaixo: 

Atendimentos de Plantão correspondem ao valor mensal de R$ 30.000,00(trinta mil 
reais); 
Para os procedimentos que exigem materiais especiais – não pagos pelo SUS – tais como: 
kit ligadura para procedimentos na especialidade de gastro; tela de sling procedimentos 
cirúrgicos na especialidade de ginecologia; para pacientes que foram encaminhados para 
a especialidade de cardiologia e for necessário a utilização da medicação alteplase 50 ml 
(02 ampolas para paciente infartado), o município será responsável pelo custo da referida 
medicação, que será cobrada em fatura mensal; 
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  §1° - Ao valor ora ajustado, não será aplicado nenhum índice de reajuste, onde ao 
fim da vigência do presente contrato, as partes, se estiverem de acordo, poderão renegociar 
valores, bem como o as demais cláusulas do contrato; 
  §2° Os valores serão repassados até o dia 10(dez) do mês subsequente ao vencido, 
mediante a emissão prévia de fatura ou nota fiscal; 
  §3° – O município obriga-se a efetuar o repasse dos recursos financeiros a 
Conveniada, prestar orientação técnica e supervisionar a execução dos serviços colocados à 
disposição, para o atendimento do objeto do convênio e examinar e deliberar quanto à 
aprovação dos relatórios do atendimento e da prestação de contas apresentadas; 
  §4° – Quando existir necessidade de realização de algum procedimento 
médico/hospitalar no qual o SUS – sistema único de saúde – não remunera o material a ser 
utilizado, tais como kit ligadura elástica, parafusos, próteses e demais materiais, o município fará 
o repasse financeiro ao Hospital, através de fatura e autorização prévia; 

             §5°A Conveniada desobriga o Município por quaisquer débitos de natureza 
trabalhista, fiscal e previdenciária, já que não existe o vínculo empregatício com este; 
  §6° – A modificação de cláusulas ou condições estabelecidas no convênio, se 
necessárias, poderão se fazer por mútuo acordo entre as partes, obedecendo às determinações 
previstas em lei; 
  §7° – O Convênio poderá ser rescindido por ambas as partes com 90(noventa) dias 
de antecedência. 
 
  Art. 3º – O Convênio passará a vigorar a contar da publicação desta Lei e terá a 
sua vigência até 31 de dezembro de 2021, podendo ser prorrogado mediante renegociação entre 
as partes.  
 
  Art. 4° - A Conveniada obriga-se apresentar mensalmente ao Convenente 
Relatório de Atendimentos, contendo informações tais como: data, paciente, médico e 
procedimento realizado e, apresentar, mensalmente, anexo ao Relatório de Atendimentos uma 
DECLARAÇÃO onde a Conveniada se compromete em manter os documentos comprobatórios 
dos atendimentos devidamente arquivados e a disposição do Convenente para controle e 
fiscalização se necessário. 
 
  Art. 5° - A despesa decorrente da aplicação desta Lei correrá à conta de rubricas 
existentes no orçamento vigente. 
 
  Art. 6º - Revogadas as disposições em contrário. 
 
  Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
  GABINETE DO PREFEITO DE CAMPO NOVO-RS, aos 18 de janeiro de 2021. 
 
 
       PEDRO DOS SANTOS 
       Prefeito Municipal  
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 01/2021. 
 
Senhor Presidente, 
 
Senhora Vereadora, 
 
Senhores Vereadores, 
 

      Venho através do presente cumprimentar cordialmente Vossas Excelências, 
oportunidade em que cumpre-nos enviar a esta colenda casa legislativa, o Projeto de lei em 

epígrafe, para análise e apreciação dos nobres Edis, o qual “autoriza o Poder Executivo Municipal 

a firmar convênio com a Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-

RS, e dá outras providências.”. 
 

Estamos encaminhando a esta colenda Casa o Projeto de Lei nº 01/2021, que  
 
O projeto em questão visa proporcionar um melhor e mais amplo atendimento das 

demandas de serviços médicos/hospitalares aos munícipes de Campo Novo, vinte e quatro horas 
diárias, sem custo adicional aos usuários do SUS, exceto se o paciente optar em atendimento 
particular ou convênios, entendendo o médico plantonista deste município haver maior 
gravidade no caso e para aquelas especialidades não disponíveis aqui, como cirurgia geral, 
urologia, traumatologia, ginecologia, etc. 

A Associação Hospitalar Beneficente Santo Antônio de Tenente Portela-RS, 
tornou-se uma referência em saúde, atendendo a mais de 60(sessenta) municípios da região, 
oferecendo a possibilidade de convênio para o clínico e urgência e emergência em diversas 
especialidades a valor mensal, sem limites de atendimentos/procedimentos. 

Assim, objetiva-se um melhor, mais rápido e humanitário atendimento aos nossos 
munícipes, os quais terão acesso às consultas e tratamentos com profissionais na especialidade 
indicada e a curto prazo, o que, em muitos casos, significa cura, já que o diagnóstico e o 
tratamento serão realizados a tempo. 

Sabedores que somos do amplo conhecimento dos Nobres Edis das dificuldades 
nos atendimentos na área da saúde em nosso Município, sendo a saúde o bem mais precioso do 
ser humano, esperamos que o presente projeto seja aprovado por unanimidade, o que desde já 
agradecemos em nosso nome e de toda comunidade campo-novense. 

 
                         GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO-RS, AOS 18 DIAS 

DO MÊS DE JANEIRO DE 2021. 

 
 
 

PEDRO DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 
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