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LEI Nº  1004, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2012 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO CONVENIAR COM 

A LIGA DE ASSISTENCIA SOCIAL HOSPITAL NOSSA 

SENHORA DA GLÓRIA. 

 

                                O PREFEITO MUNICIPAL DE HERVAL/RS,  no uso de suas 
atribuições legais que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do 
Município. 

       Faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu promulgo e sanciono a 
seguinte LEI: 

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Convênio com a Liga de 
Assistência Social Hospital Nossa Senhora da Glória, no valor de R$ 
33.500,00(trinta e três mil e quinhentos reais) mensais, pelo período de 01(um) 
ano. 
 
Art. 2º O Convênio anexo, é parte integrante desta Lei. 
 
Art.3º A despesa decorrente desta Lei, saíra por conta da seguinte dotação 
orçamentária: 
 
Secretaria Municipal da Saúde 
Ação: CONVÊNIO PARA GARANTIA ATENDIMENTO HOSPITALAR 24 
HORAS 
335043 – Subvenções Sociais 
Fonte: 0040 – ASPS 
 
Art.4º  Esta Lei entra em vigor na data retroativa a  1º  de janeiro de 2012. 
 
Gabinete do Prefeito, Herval, 02 de fevereiro de 2012. 
 
 
Ildo Roberto Lemos Sallaberry 

             Prefeito 
                                                                                      Milton Gonzales da Silva 
                                                                                        Sec. da Administração 
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CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO ENTRE A MUNICIPALIDADE DE HERVAL 
E A LIGA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL HOSPITAL NOSSA SENHORA DA 

GLÓRIA 
 

 
                   A Municipalidade de Herval, pessoa jurídica de direito público interno, 
devidamente inscrito no CGC sob nº 88080379/0001-38, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Ildo Roberto Lemos Sallaberry, e do outro lado a LIGA DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL HOSPITAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA, entidade 
filantrópica, inscrita no CNPJ sob nº 89.659.254/0001-20, com endereço nesta cidade na 
Av. Getúlio Vargas, nº 427, neste ato representada por seu Presidente Sr. Alexandre 
Zanuncio DÁvila, resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, com base legal na Lei 
Municipal n.º  /2012, regendo-se pelas cláusulas a seguir descritas, as quais, mutuamente, se 
obrigam: 
 
                   Cláusula Primeira – Do Objeto 
 
                   Constitui objeto deste Convênio o estabelecimento de ações para atendimento 
de serviços médicos hospitalares e enfermagens nos atendimentos de urgência e emergência 
no horário das 17:00 às 08:00h do dia seguinte para dar continuidade ao atendimento de 
plantão médico durante 24 (vinte e quatro) horas, nos sábados, domingos e  feriados, com 
a prestação de serviços pelo Hospital.  
 
 
Parágrafo Único: 
                   O atendimento a população será realizado pelas Equipes de estratégia de saúde 
da Família (ESF), no Centro Municipal de Saúde no horário das 8:00 às 17:00h, de segunda 
a sexta-feira. 
 
                   Cláusula Segunda – Das Obrigações 
 
                   2.1 – Do Município 
 
                   2.1.1 – Repassar ao Hospital, até o 10º dia do mês subseqüente, a importância 
de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), recurso este destinado ao custeio de 
despesas com o atendimento dos munícipes naquele Hospital, incluindo custeio de 
despesas com atendimento dos exames de ultrassonografia, consultas médicas pediátricas, 
médicos plantonistas, enfermeiros e pagamento de técnicos de enfermagem para 
acompanhamento de pacientes para cidades vizinhas quando necessário e demais despesas 
com o atendimento dos munícipes. 
 
             2.2 – Do Hospital 
 
                   2.2.2 – Oferecer, com seu quadro de funcionários, aos beneficiários do SUS os 
serviços de consultas, ambulatórios e hospitalização, para os quais seja cadastrado e 
devidamente habilitado. 
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                  2.2.3 – Realizar exames de ultrassonografia e Consultas médicas pediátricas, da 
seguinte forma: 
 
                    - Atendimento Médico Pediatra sendo 60 (sessenta) consultas/mês, assim 
distribuídas: 15(quinze) consultas por semana; sendo obrigatoriedade do Hospital agendar e 
informar a Secretaria Municipal de Saúde os dias de atendimento do médico, bem como o 
número de consultas realizadas. 
 
                    - Realização de Exames de Ultrassonografia sendo 50 (cinqüenta) exames mês, 
distribuídos por semana, resguardando 10 exames para situações de emergência e 
controlados pela Secretaria Municipal de Saúde. 
                                         
                   2.2.4 – Contratar sob sua exclusiva responsabilidade os profissionais 
necessários aos serviços previstos neste Convênio, dando prioridade aos Servidores do 
Quadro de Carreira que se encontram habilitados para desempenhar as funções. 
 
                   2.2.5 – O médico plantonista, durante sua jornada de trabalho, deverá prestar 
atendimento e total assistência médica, inclusive, realizar os procedimentos necessários aos 
pacientes hospitalizados. 
  
                   2.2.6 – Permitir ao Município a fiscalização do cumprimento deste Convênio, 
inclusive verificando os arquivos desta entidade em relação aos exames realizados durante a 
vigência deste Convênio. Será designado através da Secretaria Municipal de Saúde um 
servidor para esse fim. 
 
                   2.2.7 – Até o dia 05 de cada mês deverá a entidade apresentar  contas 
mensalmente da aplicação e destinação dos recursos repassados pelo Município. 
 
Os documentos a serem entregues são os seguintes: 
 
- Relatório dos pagamentos realizados 
- Cópia dos comprovantes de pagamentos realizados 
- Cópia da Certidão de Regularidade Fiscal (FGTS) 
 
                  Cláusula Terceira – Dos Recursos Financeiros 
 
                   Para execução deste Convênio o Município utilizará recursos oriundos do 
orçamento da Secretaria Municipal de Saúde. 
 
Secretaria Municipal da Saúde 
Ação: CONVÊNIO PARA GARANTIA ATENDIMENTO HOSPITALAR 24 HORAS 
335043 – Subvenções Sociais 
Fonte: 0040 – ASPS 
 
                   Cláusula Quarta – Da Vigência 
                  
                    O presente Convênio entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012 e 
vigorará até 31 de dezembro de 2012. 
 

Poderá as partes a qualquer tempo renegociar o presente convênio, desde 
que haja interesse entre si. 
 
                   Cláusula Quinta – Da Rescisão e da Denúncia 
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                   O presente Convênio poderá ser rescindido de pleno direito no caso de 
infração ou descumprimento de qualquer das cláusulas ou condições aqui estipuladas ou 
denunciadas por qualquer dos convenentes, desde que previamente notificada com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 
 
                   Cláusula Sexta – Da Alteração 
 
                   O presente Convênio poderá ter suas cláusulas alteradas mediante acordo entre 
as partes, através de Termo Aditivo, com prévia Autorização Legislativa. 
                   

  Cláusula Sétima - Foro 
 
                   As questões decorrentes da execução deste Convênio, que não possam ser 
dirimidas por acordo entre as partes, serão decididas pos esta Comarca. 
 
                   Cláusula Oitava – Das Disposições Gerais 
 
                   Os encargos sociais decorrentes da contratação de profissionais necessários ao 
cumprimento deste Convênio serão por conta do Hospital, não gerando vínculo 
empregatício de qualquer espécie com o Município. 
 

         E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em DUAS vias de 
igual teor e forma, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas, assim 
como rubricam todas as páginas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos em 
juízo ou fora dele. 

 
Herval, 02 de fevereiro de 2012. 

  
 
 

Ildo Roberto Lemos Sallaberry 
                 Prefeito 

 
Dr. Alexandre Zanúncio DÁvila    

                                                                                             Presidente Hospital 
 

 
 
Testemunhas: 
 
Nome: 
CPF n.º 
 
 
Nome: 
CPF n.º 
 
 
 
 
 
 
 


