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PROJETO DE LEI Nº 076-03/2015 
  

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com a Associação Franciscana 
de Assistência à Saúde – Hospital Estrela. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a Associação 

Franciscana de Assistência à Saúde – Hospital Estrela, inscrita no CNPJ sob o nº 
03.123.393/0002-08, com sede na Rua Geraldo Pereira, nº 405, Estrela/RS, e 
objetivando a concessão de uma subvenção, no valor total de R$ 2.117.891.40 (dois 
milhões cento e dezessete mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos). 

 
§ 1º A subvenção de que trata o caput deste artigo será repassada em 12 

(doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 176.490,95 (cento e setenta e 
seis mil quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos), a contar do mês de 
junho 2015, sendo o repasse efetuado até o 5º dia útil do mês seguinte ao vencido. 

 
§ 2º Em havendo interesse de ambas as partes, o Convênio oriundo da 

presente Lei poderá ser aditado pelo período de 6 (seis) meses, sendo o valor do 
repasse mensal efetuado nos termos do § 1° deste convênio quanto à última parcela a 
ser repassada. 

 
Art. 2º A presente subvenção tem a finalidade de viabilizar o custeio e a 

manutenção de Serviços de Atenção Básica, Atenção de Média e Alta Complexidades 
e Urgência/Emergência em Saúde, realizados junto ao Hospital Estrela, 
proporcionando atendimento adequado e condigno à população, através de: 

a) Manutenção Pronto Socorro: honorários dos plantonistas, ficando o 
Hospital responsável em manter 02 (dois) médicos plantonistas diariamente das 17h 
às 24h,  e aos sábados, domingos e feriados das 10h às 24h, podendo haver 
flexibilidade conforme a demanda e condicionado a existência de profissionais 
disponíveis no mercado para contratação deste segundo plantonista. Em caso da 
conveniada não dispor de profissionais médicos para fechamento da escala do 
segundo plantonista, cabe ao Município auxiliar na busca por profissionais para 
compor a escala. 

b) Manutenção serviços básicos e de urgência/emergência: material, 
medicamentos, sala de observação, procedimentos ambulatoriais e exames (RX e 
eletrocardiograma); 

c) Serviço de Traumatologia em Urgência/Emergência: plantão/sobreaviso 
de médico traumatologista, 24 horas por dia, 7 dias por semana, compreendendo as 
avaliações e procedimentos de emergência, as cirurgias de fratura exposta, redução 
cirúrgica e seu tratamento posterior. As cirurgias posteriores, não emergenciais, desta 
especialidade serão cobradas por produção, compreendendo a AIH mais 
complementação dos honorários médicos da seguinte forma:  

C.1 Pequeno Porte: R$  264,00 (porte anestésico 1 da Tabela CBHPM 
2005); 

C.2 Médio Porte: R$  527,00 (portes anestésicos 2-3 da Tabela CBHPM 
2005); 

C.3 Grande Porte: R$ 790,00 (portes anestésicos 4-5-6 da Tabela 
CBHPM 2005); 
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C.4 Nas cirurgias onde for necessário um médico auxiliar, será cobrado 
acréscimo de 30% sobre o valor equivalente. 

C.5 Em caso de cirurgias múltiplas, será cobrado o somatório integral 
dos códigos; 
d) Serviço de Neurologia em Urgência/Emergência: plantão/sobreaviso, 24 

horas por dia, 7 dias por semana, compreendendo avaliações, acompanhamento de 
diagnóstico por TC, punção lombar e acompanhamento neurológico durante 
internação. As cirurgias neurológicas de urgência serão cobradas em separado, de 
acordo com a TABELA  CBHPM 2005 mais AIH (Hospital). Nas cirurgias onde for 
necessário um médico auxiliar, será cobrado acréscimo de 30% sobre o valor 
equivalente 

e) Serviço de ginecologia/obstetrícia: sobreaviso 24 horas por dia, 07 dias 
por semana, compreendendo avaliações de urgência/emergência em gineco-
osbtetrícia, partos, cesarianas, cirurgias de urgência/emergência e 01 (uma) 
laqueadura tubária por mês. As cesarianas não cobertas pelo SUS (sem emissão de 
AIH) serão cobradas separadamente, observando os valores da tabela SUS, não 
ultrapassando o número de 144 (cento e quarenta e quatro) no período de 12 meses. 

f) Serviço de Pediatria: sobreaviso 24h por dia, 07 dias por semana, 
compreendendo avaliações, acompanhamentos em sala de parto e acompanhamento 
após nascimento até a alta, teste de reflexo vermelho (olhinho), acompanhamento de 
pacientes internados; 

g) Serviços de Clínica Geral: plantão/sobreaviso 24h por dia, 07 dias por 
semana, compreendendo consultas/avaliações médicas e acompanhamento de 
pacientes; 

h) Serviços de Cirurgia Geral: plantão/sobreaviso 24h por dia, 07 dias por 
semana, compreendendo consultas/avaliações, cirurgias de urgência/emergência, 
acompanhamento dos pacientes durante a hospitalização. As cirurgias de 
urgência/emergência cobertas serão as que se enquadram no Grupo 1 e Grupo 2. As 
cirurgias eletivas (Grupos 1, 2, 3 e 4) , mediante autorização da SMS, e de urgência/ 
emergência do Grupo 3 e Grupo 4 serão pagas conforme enquadramento abaixo:  

GRUPO 1 : R$ 897,00 Cirurgião;         
GRUPO 2: R$ 1.108,00 Cirurgião;     
GRUPO 3: R$ 1.319,00 Cirurgião;     
GRUPO 4; R$ 1.583,00 Cirurgião;    
GRUPO 5: R$ 250,00 Cirurgião; 

 h.1 Grupo 1 - hemorroidectomia, fistulectomia, fissurectomia, herniorrafia 
inguinal unilateral, herniorrafia umbilical, herniorrafia  epigástrica, drenagem de 
abscesso peri-anal, exerese de cisto pilonidal, drenagem de tórax, 
debridamento de escara. 

h.2 Grupo 2 – apendicectomia colecistectomia convencional, hernorrafia 
inguinal bilateral, herniorrafia incisional, herniorrafia ventral sem tela, 
gastrorrafia (úlcera perfurada), enterectomia, laparotomia exploradora com lise 
de aderências ou biópsia, laparotomia com drenagem de abscesso, 
gastroenteroanastomose, ressutura de parede sem tela. 

h.3 Grupo 3 – gastrectomia parcial, colectomia parcial, colostomia ou 
ileostomia, derivação bilio-disgestiva, herniorrafia ventral com tela, ressutura de 
parede com tela.   

h.4 Grupo 4 - gastrectomia total, colectomia total, pancreatectomia/ 
debridamento pancreático, hepatectomia, papilotomia transduodenal, 
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hepatorrafia complexa, esplenectomia, laparoscopia diagnóstica com ou sem 
biópsia. 

h.5    Grupo 5 – pequenos procedimentos com anestesia local: Punção 
venosa central, exerese de lipoma ou cisto cebáceo, nevos, paracentese, 
toracentese, cantoplastia. 

h.6 Nos procedimentos cirúrgicos em que houver mais de um código, 
será pago o valor do maior porte acrescido de 50% do segundo procedimento. 

h.7 Nas cirurgias onde for necessário um médico auxiliar, será cobrado 
acréscimo de 30% sobre o valor equivalente. 
i) Serviço de urgência/emergência em cirurgia plástica: cirurgias de 

urgência/emergência serão pagas por cirurgia/produção, baseando-se no porte 
anestésico da Tabela CBHPM 2005,  da seguinte forma: 

i.1  Pequeno Porte: R$ 478,00   (portes 0 a 2 da tabela CBHPM 2005); 
i.2  Médio Porte: R$ 715,00  (portes 3 e 4 da tabela CBHPM 2005); 
i.3  Grande Porte: R$ 952,00(porte 5 da tabela CBHPM 2005). 
j) Serviço de urgência/emergência cirúrgica em outras áreas não 

especificadas, como urologia, vascular, otorrinolaringologia, oftalmologia, 
dermatologia, cirurgia pediátrica, serão pagas por produção, por valores estabelecidos 
pela Tabela CBHPM 2005. Nas cirurgias onde for necessário um médico auxiliar, será 
cobrado acréscimo de 30% sobre o valor equivalente.  

k) Serviços de anestesiologia: plantão/sobreaviso de médico 
anestesiologista, 24 horas por dia, 7 dias por semana para cirurgias de 
urgência/emergência e cirurgia eletivas. Os honorários de anestesia serão pagos por 
cirurgia/produção da seguinte forma: 

k.1 - R$ 300,00 (portes 1, 2 e 3 da tabela CBHPM 2005) 
k.2 - R$ 400,00 (portes 4 da tabela CBHPM 2005 + cesariana)  
K.3 R$ 450,00 (porte 5 da tabela CBHPM 2005)  
k.4 R$ 500,00 (porte 6 da tabela CBHPM 2005). 
k.5 Nos procedimentos cirúrgicos em que houver mais de um código, 

será pago o valor do maior porte acrescido de 50% do segundo procedimento. 
k.6 Nos finais de semana (das 22:00 horas da sexta-feira até as 7:00 

horas da segunda-feira) e nos feriados, nos casos de cirurgias de urgência, o 
valor será acrescido de 30%. 

k.7 No caso de Mutirão de Cirurgias Eletivas, serão aplicados os valores 
específicos para o mutirão. 
l) Acompanhamento médico de pacientes em remoções, quando indicado, 

serão pagos por valores aprovados previamente em tabela de honorários e serviços. 
m) Avaliações de especialistas, no pronto soccorro, não contemplado no 

sobreaviso: R$ 90,00 
 

§ 1º Situações pontuais não especificadas neste convênio serão resolvidas 
entre as partes. 
 

§ 2º  Os valores deverão ser aplicados conforme cronograma que constam no 
Anexo I, que é parte integrante desta Lei. 

 
Art. 3º A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, mensalmente, da 

aplicação do montante repassado, mediante documentos que comprovem a sua 
correta aplicação. 
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Parágrafo único. O pagamento da parcela subsequente fica condicionado à 
aprovação da prestação de contas da parcela anterior. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da subvenção desta Lei serão atendidas pela 

dotação orçamentária abaixo descrita, sendo as demais em contas de despesas 
específicas  conforme o procedimento. 
Orgão .......: 07  SECR MUN SAUDE E ASSIST SOCIAL 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN SAUDE 
10.301.0009.2034      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                   7093   

 
Parágrafo único. Para o exercício financeiro de 2015 e 2016, o Poder 

Executivo consignará, na respectiva Lei Orçamentária, valores nas dotações 
orçamentárias suficientes para o atendimento das despesas decorrentes da presente 
Lei que ultrapassarem o exercício vigente.   
 

Art. 5º Deverá ser instituída Comissão de Acompanhamento e Fiscalização do 
Convênio, para acompanhar a execução das ações e serviços de saúde pactuados. 

 

§ 1º  A Comissão será composta por membros indicados pelo Poder Executivo, 
Legislativo, sociedade civil e entidade Conveniada, e será regida por Regimento 
Interno próprio.  

 

§ 2º   Em caso de necessidade de informações ou orientações quanto à 
execução das ações e serviços de saúde pactuados, a  Comissão encaminhará 
pedido formal, por escrito, à Conveniada, não interferindo diretamente na execução 
das atividades. 

 

Art. 6º Demais disposições serão estabelecidas no Convênio a ser celebrado, o 
qual poderá ser rescindido por qualquer uma das partes, bastando, para isso, a 
comunicação prévia de 1 mês. 

 
Parágrafo único. Fica autorizada a alteração do Convênio a ser firmado com o 

Hospital Estrela, no caso do Município firmar Convênio com qualquer outra entidade. 
 
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

a contar de 01 de junho de 2015. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 18 de maio de 2015. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela,18 de maio de 2015. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 076-03/2015 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a essa Câmara o Projeto de Lei nº 076-
03/2015 que autoriza o Poder Executivo a firmar Convênio com a Associação 
Franciscana de Assistência à Saúde – HOSPITAL ESTRELA, objetivando a 
concessão de uma subvenção financeira, no valor total de R$ 2.117.891.40 (dois 
milhões cento e dezessete mil oitocentos e noventa e um reais e quarenta centavos), 
que serão repassados em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, no valor de R$ 
176.490,95 (cento e setenta e seis mil quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco 
centavos) a contar do mês de junho de 2015, sendo o repasse efetuado até o 5º dia 
útil do mês seguinte ao vencido. 

A referida subvenção tem a finalidade de viabilizar o custeio 
e a manutenção de Serviços de Atenção Básica, Atenção Média e Alta Complexidade e 
Urgência/Emergência em Saúde, como forma de proporcionar atendimento adequado e 
condigno à população estrelense. 

A presente proposta dá continuidade ao auxílio financeiro 
repassado ao Hospital, porém, ampliando o valor das parcelas mensais, abrangendo a 
manutenção do pronto socorro, manutenção dos serviços básicos e de 
urgência/emergência, serviços de traumatologia em urgência/emergência, serviço de 
neurologia em urgência/emergência, serviço de ginecologia/obstetrícia, serviço de 
pediatria, serviço de clínica geral, serviço de cirurgia geral, serviço de 
urgência/emergência em cirurgia plástica, serviço de urgência/emergência em outras 
áreas não especificadas e serviço de anestesiologia e manutenção de UTI neonatal. 

Destacamos o fato da proposta permitir a possível 
prorrogação, pelo período de 6 (seis) meses, do Convênio a ser firmado entre as partes, 
como forma de facilitar os trâmites, no caso do bom andamento da presente parceria. 

Destacamos que esta é uma parceria do Município com a 
mencionada entidade para que se mantenha o atendimento à população estrelense, já 
que os recursos oriundos das demais esferas governamentais são insuficientes para cobrir 
as despesas com a saúde pública da área hospitalar. 

Como é do vosso conhecimento, o repasse desta subvenção 
ocorre há vários anos e integra o montante aplicado anualmente na área da Saúde. 

Assim sendo, considerando a importância da presente 
proposta, a qual possibilitará a manutenção do acesso da população aos serviços, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.
mo

 Senhor 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


