
Estado do Rio Grande do Sul
    Governo Municipal de Giruá
     Secretaria de Administração

Ofício nº 059/2017                                 Giruá, 09 de Maio de 2017.

SMAD/SP

Senhor Presidente

Cumprimentamos cordialmente  Vossa  Excelência,  momento  em que vimos encaminhar  para

apreciação e deliberação o  Projeto de Lei nº 058/17 que “Autoriza o Executivo Municipal a firmar

convênio e repassar recursos financeiros a Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa”.

O Projeto de Lei acima relacionado busca autorização legislativa para celebrar convênio, sobre a

égide da Lei  nº8666/93,  com a Associação Hospitalar  Caridade Santa Rosa para repassar recursos

financeiros  no  valor  de  R$22.533,40 (vinte  e  dois  mil,  quinhentos  e  trinta  e  três  reais  e  quarenta

centavos) mensais,  visando a realização de atendimento a gestantes do Município de Giruá, Senador

Salgado  Filho  e  Ubiretama,  na  especialidade  de  obstetrícia,  bem  como  retaguarda  dos  demais

profissionais necessários para a realização de parto normal, cesárea e procedimentos associados, em

virtude da regionalização destes serviços.

Salientamos que o Município de Giruá é referência no setor de obstetrícia para os Municípios de

Senador Salgado Filho e Ubiretama, abrangendo os serviços de média e alta complexidade.

Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ruben Weimer

Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor

Luiz Fernando Desbesell

Presidente do Poder Legislativo

Giruá
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Estado do Rio Grande do Sul
    Governo Municipal de Giruá
     Secretaria de Administração

PROJETO DE LEI Nº 058/2017                                                             DE 09 DE MAIO DE 2017.

 

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  firmar

convênio  e  repassar  recursos  financeiros  a

Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa.

Art. 1º- Fica o Poder Executivo Municipal de Giruá autorizado a celebrar convênio, sobre a égide

da  Lei  nº8666/93,  para  atendimento  na  especialidade  de  obstetrícia,  com  a  Associação  Hospitalar

Caridade Santa Rosa, inscrita no CNPJ nº 95.815.668/0001-01, situada a Rua Dr. Francisco Timm, nº

656,  Centro,  Santa Rosa/RS,  neste  ato  representada pelo  seu Presidente,  o  Sr.  Elton Luis  Walker,

inscrito no CPF nº 447.238.900-25.

§  1º  Os  recursos  financeiros  mencionados  no  caput  deste  artigo,  a  serem  repassados  a

Entidade, através de convênio, será no valor de R$22.533,40 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três

reais e quarenta centavos) mensais, no prazo de 12 meses. 

§ 2º A primeira parcela no valor de R$22.533,40 (vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais

e quarenta centavos) será paga em até 10 dias após a assinatura do convênio, e as demais até o quinto

dia útil do mês subsequente.

Art.  2º  -  Os  recursos  financeiros  são  destinados ao  custeio  de  despesas  referentes  ao

atendimento a gestantes do Município de Giruá, Senador Salgado Filho e Ubiretama, na especialidade

de obstetrícia, bem como retaguarda dos demais profissionais necessários para a realização de parto

normal, cesárea e procedimentos associados, contemplando os serviços de média e alta complexidade.

Art .3º- O convênio será firmado tão logo a publicação da presente Lei, e terá vigência quando

do início do repasse do recurso financeiro e findar-se-á com a correta e inerente prestação de contas,

que será realizada mensalmente. Caso necessário o presente termo poderá ser prorrogado por igual

período, através de termo aditivo, desde que haja base legal e justificativa, mediante acordo entre os

participantes e observado sempre o limite legal.

Art.  4º  -  As despesas decorrentes  da presente Lei  correrão  por  conta da seguinte  dotação

orçamentária:

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

11 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

0302 0312,19 - Manutenção Serviços Médicos Internações Hospitalares

3390 39 00 00 793 - Outros Serviços de Terceiros

FR: 4590  

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na da data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  DE GIRUÁ/RS,  EM 09 DE MAIO  DE 2017,  62º  ANO  DA

EMANCIPAÇÃO.

Ruben Weimer

Prefeito Municipal
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