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Lei nº 842/2008 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
Convênio 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. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Convênio na área da saúde com a 

SOCIEDADE BENEFICÊNCIA E CARIDADE DE LAJEADO, mantenedora do Hospital Bruno 

Born, para os seguintes atendimentos à população do Município: Serviços médico-hospitalares a serem 

prestados na área de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA e de CIRURGIAS DE URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA, para o MUNICÍPIO, cuja população atual estimada pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística é de 1.973 habitantes. 

§ 1º - DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: 

Na área de urgência e emergência, o CONVENIADO prestará os serviços definidos no presente 

parágrafo ao sétimo, aos munícipes do MUNICÍPIO: 

a) Atendimento médico de urgência e emergência, em nível de Pronto Socorro, de forma 

contínua, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mantendo permanentemente no mínimo 01 (um) médico 

plantonista para atender a demanda; 

b) O atendimento acima descrito inclui as seguintes especialidades médicas: Cardiologia, 

Traumatologia, Neurologia e Neurocirurgia, Anestesia, Cirurgia Vascular, Cirurgia Plástica 

Reparadora e Radiologia; 

c) Na área de traumatologia o CONVENIADO atenderá a: 
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c.1) traumatologia básica, que envolve traumatismos leves, pequenas fraturas, torções e outras 

lesões, ou seja, sem gravidade imediata; e a 

c.2) traumatologia complexa, que envolve traumas, fraturas expostas ou complexas, pacientes 

com múltiplas patologias decorrentes de traumas agudos.  

§ 2º Os serviços ofertados prevêem a disponibilidade de resolução dentro da capacidade física e 

estrutural do CONVENIADO. 

§ 3º Estando o paciente na estrutura do CONVENIADO, e havendo incapacidade de resolução 

de determinada patologia, seja por dificuldades técnicas, ou situações fora deste contrato, o responsável 

pela localização, contato e encaminhamento do paciente será, em conjunto, a COORDENADORIA 

REGIONAL DE SAÚDE, o MÉDICO ASSISTENTE e a DIREÇÃO TÉCNICA DO CONVENIADO. 

Para definição de referências é responsabilidade da Coordenadoria Regional de Saúde que terá 

obrigatoriamente que realizar os contatos com as entidades hospitalares para o recebimento do paciente. 

Não restará outra responsabilidade para o MUNICÍPIO, exceto a disponibilização de transporte para o 

paciente, via ambulância; 

§ 4º Em havendo necessidade de transferência de paciente para outro hospital em “UTI 

MÓVEL”, com participação de médico no transporte, este deverá ser contratado pelo MUNICÍPIO.  

§ 5º Em havendo necessidade de internação do paciente na estrutura hospitalar do 

CONVENIADO, em decorrência de atendimento de URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, o médico 

responsável pelo paciente justificará essa necessidade, hipótese pela qual o MUNICÍPIO deverá 

providenciar e encaminhar ao CONVENIADO, uma AIH – Autorização de Internação Hospitalar 

subvencionada em 1,5 (um vírgula cinco) vezes o valor desta, até o limite máximo de R$ 1.500,00 (hum 

mil e quinhentos reais). 
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§ 6º Para TRANSFERÊNCIA de paciente, de outro hospital para o CONVENIADO, seja pelo 

MUNICÍPIO ou por outra instituição hospitalar, deverá ser efetuado contato telefônico prévio em cuja 

oportunidade será informada a descrição médica do atendimento necessário que o CONVENIADO terá 

que disponibilizar para a equipe de plantão do Pronto Socorro. A descrição médica informada na 

ocasião do contrato prévio deverá ser entregue ao CONVENIADO quando do recebimento do paciente. 

Ressalta-se que a descrição médica deve ser assinada por profissional médico. 

§ 7º Não obstante as obrigações assumidas através deste convênio pelo CONVENIADO é 

obrigação exclusiva e indeclinável do MUNICÍPIO, manter atendimento sete dias por semana, 24 

horas diárias, na ASSISTÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE – Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, 

Ginecologia e Obstetrícia – em seu território, ou contratar estes serviços com instituição de saúde 

próxima; no caso, o MUNICÍPIO mantém convênio com esse objeto com o Hospital Nª Sra. Aparecida, 

de Muçum, RS. 

Art. 2º Faz parte desta Lei a Minuta de Convênio em anexo. 

Art. 3º Os recursos para atendimento às despesas provenientes desta Lei, correrão por conta de 

dotação orçamentária da área da Saúde, já inseridas no orçamento municipal. 

Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa 

Aos doze dias do mês de agosto de dois mil e oito. 

 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
Registre-se e publique-se 

 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


