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Lei nº 1.206/2014 
 
 
Altera dispositivos da Lei nº 1.105/2012, autoriza o 
Poder Executivo a renovar contrato na área da saúde 
e dá outras providências. 

 
 

Marcelo Portaluppi, Prefeito Municipal Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, no 

uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e promulgo 

a seguinte Lei. 

Art. 1° Ficam alterados os seguintes dispositivos do art. 1º, da Lei n° 1.105/2012, que passarão a 

contar com a seguinte redação:  

“Art. 1° 

... 

b) Serviços Profissionais: os serviços profissionais serão pagos em conformidade com a Tabela 

AMB/92, ficando estabelecido o valor de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) à CHS, ou diretamente 

com os profissionais médicos com contrato entre as partes, sendo que para a clínica médica e pediátrica 

será cobrada a visita médica no valor de R$ 33,00 (trinta e três reais). 

c) Pronto-socorro: Os chamados das especialidades clínicas: médica, obstétrica, pediátrica, 

cirúrgica e traumatologia serão no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) e demais especialidades no 

valor de R$ 168,00, (cento e sessenta e oito reais). 

... 

f) Anestesiologia: Pelos serviços de anestesia será cobrado: 

Porte 1, 2 e 3                                                                                                                           R$ 400,00 
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Porte 4 e 5 R$ 550,00 

Porte 6 R$ 600,00 

 

§ 1º Se for realizada 02 (duas) cirurgias no mesmo corte é mais 50%. Se for realizada 02 (duas) 

cirurgias com outro corte é mais 70%.  

  § 2º Nos sábados, domingos, feriados e durante a semana dás 22h às 06h será cobrado mais 

30%. 

Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a renovar o Contrato na área da saúde com 

a Beneficência Camiliana do Sul, conforme disposto na Lei Municipal nº 1.105/2012, pelo período de 

12 meses. 

Art. 3º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, e seus efeitos retroagem a 1º de maio de 2014. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa 

Aos vinte do mês de maio de dois mil e quatorze. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Aurio André Coser 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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CONTRATO Nº 092/2012 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE 

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 
 

Que fazem a PREFEITURA MUNICIPAL DE VESPASIANO CORRÊA, inscrita no 

CNPJ sob nº 06.611.117/0001-74, com sede na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno, 1.046, 

representada neste ato pelo Prefeito Municipal, Sr. MARCELO PORTALUPPI, brasileiro, casado, 

portador do CPF nº.................., residente nesta cidade de Vespasiano Corrêa/RS, ora adiante 

denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a BENEFICÊNCIA CAMILIANA DO SUL – 

HOSPITAL BENEFICENTE SANTA TERESINHA, estabelecido à Rua Júlio de Castilhos n.º 791, 

Bairro Centro, na cidade de Encantado/RS, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.506.030/0008-78, ora adiante 

denominada CONTRATADA, ajustam a presente ALTERAÇÃO CONTRATUAL, que se regerá pela 

Lei nº 8.666/93, legislação complementar, nas seguintes cláusulas e condições, com base na Lei 

Municipal nº 1.105/2012 e Lei Municipal n° .................. 

   I – Ficam alteradas as seguintes disposições da  CLÁUSULA SEGUNDA – Das 

Obrigações Comuns, que passarão a contar com a seguinte redação: 

b) Serviços Profissionais: os serviços profissionais serão pagos em conformidade com a 

Tabela AMB/92, ficando estabelecido o valor de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) à 

CHS, ou diretamente com os profissionais médicos com contrato entre as partes, sendo que 

para a clínica médica e pediátrica será cobrada a visita médica no valor de R$ 33,00 (trinta 

e três reais). 

 
c) Pronto-socorro: Os chamados das especialidades clínicas: médica, obstétrica, pediátrica, 

cirúrgica e traumatologia serão no valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) e demais 

especialidades no valor de R$ 168,00, (cento e sessenta e oito reais). 

... 

f) Anestesiologia: Pelos serviços de anestesia será cobrado: 

Porte 1, 2 e 3                                                                                                                           R$ 400,00 

Porte 4 e 5 R$ 550,00 

Porte 6 R$ 600,00 
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§ 1º Se for realizada 02 (duas) cirurgias no mesmo corte é mais 50%. Se for realizada 02 

(duas) cirurgias com outro corte é mais 70%.  

  § 2ºNos sábados, domingos, férias e durante a semana das 22h as 06h será cobrado mais 

30%.” 

 
   II – Fica prorrogado o prazo do contrato, estabelecido na CLÁUSULA QUARTA, pelo 

período de 12 meses, com possibilidade de novas prorrogções. 

 
III – Demais disposições ficam integralmente mantidas. 
 

E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 02 (duas) 

vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual depois de lido e achado conforme, 

perante duas testemunhas a tudo presente, vai pelas partes assinado as quais se obrigam a cumpri-lo. 

 
Vespasiano Corrêa, .................................... 

 
 
______________________    _____________________________ 
Marcelo Portaluppi     Diretor Administrativo 
Prefeito Municipal     Beneficiência Camiliana Do Sul 
Contratante      Hospital Beneficiente Santa Terezinha 

Contratada                                                                                  
                                                                   
Testemunhas: 
 
_______________________    _______________________ 
Plínio Portaluppi      Ronaldo Dachery 
CPF nº 330.022.580/91     CPF nº 469.342.860/49 
 
_____________________ 
Rafael Caumo 
Assessor Jurídico 
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