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Lei nº 829/2008 
 
 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar 
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. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato na área da saúde com a  

Beneficência Camiliana do Sul, para os seguintes atendimentos à população do Município: 

a) Serviços Hospitalares: 

-Nas internações das clínicas pediátrica uma AIH mais 70% do valor da mesma, conforme 

diagnóstico do paciente; 

-Nas internações obstétricas uma AIH e mais o valor estipulado abaixo: 

- Parto................R$ 250,00 

- Cesariana.........R$ 300,00 

- Nas internações cirúrgicas uma AIH a mais o valor abaixo estipulado: 

- Cirurgias pequenas.....................R$ 250,00 

- Cirurgias médias.........................R$ 330,00 

- Cirurgias grandes........................R$ 380,00 

- No pronto-socorro o valor abaixo: 

- Consultas com medicação........R$ 40,00 

- Procedimentos..........................R$ 60,00 

b) Serviços Profissionais 

Os serviços profissionais serão pagos em conformidade com a Tabela AMB/92, ficando 

estabelecido o valor de R$ 0,37 à CHs. 

Parágrafo Único: A prestação de serviços nas áreas de Pediatria e Obstetrícia poderão, de 

comum acordo entre as partes, ser desempenhados por profissional indicado pelo Município, se nele 

estiver atuando. 

c) Pronto-socorro 
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- Os chamados no turno da noite, feriados e finais de semana serão no valor de R$ 110,00 (cento 

e dez reais). Os chamados durante o dia da semana, serão no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). 

d) Anestesiologia 

 - Pelos serviços de anestesista será cobrado o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) independente 

de ser o profissional do hospital ou de outra localidade. 

e) Exames 

- Os exames serão assim renomeados: 

- Citoscopia = R$ 80,00 

- Colonoscopia = R$ 80,00 

- Eletrocardiografia = R$ 30,00 

- Laboratoriais = Tabela AMB/92. 

§ 1º Em qualquer das hipóteses, o pagamento somente se efetivará mediante a apresentação das 

faturas referentes aos serviços prestados, devidamente aceitos pela Secretaria da Saúde, acompanhada 

do competente relatório de atendimento que conterá: 

a) Nome do paciente; 

b) Endereço; 

c) Data do atendimento; 

d) Tipo e código do procedimento realizado; 

e) Valor do procedimento pela tabela do SUS; 

f) Valor do procedimento pela tabela da Cláusula Segunda. 

§ 2º Os valores, por procedimentos, a serem repassados à Beneficência Camiliana do Sul e 

previstos no “caput” desta cláusula, ficarão sujeitos à revisão e alteração, na hipótese de haver 

atendimento entre as partes e, sempre com a provação do Conselho Municipal da Saúde. 

§ 3º A Beneficência Camiliana do Sul se compromete a apresentar à Prefeitura Municipal de 

Vespasiano Corrêa, as faturas de prestação de serviços e respectivos relatórios, até o dia 10 (dez) do 

mês subseqüente ao mês vencido, para fins de análise, revisão e empenho. 

§ 4º Os casos especiais, não previstos nesta Lei, deverão ser autorizados pela secretaria 

Municipal da Saúde. 

Art. 2º Faz parte desta Lei a Minuta de Contrato em anexo. 
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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 vinte e um dias do mês de maio de dois mil e oito. 

 
 

 
Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


