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LEI MUNICIPAL Nº 4.439/2018

AUTORIZA  O  PODER  EXECUTIVO  A
ADERIR  O  PROGRAMA  DE  RATEIO
PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO – UPA24H DE
FREDERICO  WESTPHALEN  E  DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei  Orgânica Municipal  e
demais legislações vigentes,

      FAÇO saber que a Câmara Municipal  aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art.1º Fica  o  Poder  Executivo  Municipal  autorizado  a  repassar,
mensalmente, valores ao Município de Frederico Westphalen para manutenção
dos serviços de saúde pré-hospitalar da Unidade de Pronto Atendimento – UPA
24h regionalizada, atendendo os municípios de: Caiçara, Frederico Westphalen,
Iraí,  Palmitinho,  Seberi,  Taquaruçu  do  Sul,  Vista  Alegre,  Vicente  Dutra  e
Pinheirinho do Vale.

§1º Os  valores  de  que  trata  o  caput deste  artigo  referem-se  a
contrapartida do Município para que todos os munícipes possam ser atendidos
na UPA de Frederico Westphalen;

§2º O valor é obtido pela multiplicação do número de habitantes por
R$0,30 (trinta centavos), considerados os dados oficiais emitidos pelo IBGE;

§3º Os  valores  repassados  ao  município  de  Frederico  Westphalen
serão depositados em conta específica para uso exclusivo na manutenção e
custeio da UPA;

§4º Quando o valor do custo de manutenção exceder ao valor pré-
estabelecido, per capita, os municípios farão a complementação da diferença de
maneira proporcional.

Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei  correrão à
conta das seguintes dotações orçamentárias:

Órgão 06     Unidade 01     Proj./Ativ. 2053     Elemento 3371.70.00.00.00. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI, 17 DE OUTUBRO DE 2018.

        CLEITON BONADIMAN
     PREFEITO MUNICIPAL
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REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANEXO ÚNICO AO PROJETO DE LEI Nº 69/2018

MINUTA DO CONVÊNIO Nº

Convênio celebrado entre o Município de
Frederico  Westphalen  e  Município  de
__________________

O  MUNICÍPIO  DE  FREDERICO  WESTPHALEN,  entidade  da  Administração
Direta,  com  sede  na  Rua  José  Cañellas,  nº  258,  Centro  de  Frederico
Westphalen/RS,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº  87.612.917/0001-25,  neste  ato
legalmente representada pelo Prefeito, Sr. JOSÉ ALBERTO PANOSSO, portador do
RG nº 6011779672 e CPF nº 259.489.970-49, daqui em diante simplesmente
denominado  CONVENENTE,  e  o  MUNICIPIO  DE_________________________,
inscrito  no  CNPJ  sob  nº  _______________,  com  sede  ______________,  aqui
representado por seu prefeito, ___________________, portador do RG nº __________
e  CPF  nº_______________,  daqui  em  diante  simplesmente  denominado
CONVENIADO,  todos  no final  assinados,  têm justo e  acertado,  nos  termos e
estipulações  desta avenca e das  normas jurídicas  incidentes  neste  diploma
legal,  mediante  as  cláusulas  constantes  do  contexto  deste  documento,  que
mutuamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

Este termo visa disciplinar a adesão ao programa de rateio para manutenção da
Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24h de Frederico Westphalen nos termos
aprovados  pela  Lei  Municipal  nº  _________________,  conforme  cláusulas  e
condições a seguir:

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES

As obrigações e competências ficam assim definidas:

§ 1º Compete ao CONVENENTE:

I –  Oferecer  atendimento  pré-hospitalar  de  urgência  e  emergência,  24h,  na
Unidade de Pronto Atendimento de Frederico Westphalen a todos os munícipes
do CONVENIADO;
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II – Adotar todas as providências cabíveis à execução do presente CONVÊNIO;

III – Realizar a administração e gerenciamento da UPA 24h;

IV –  Encaminhar,  mensalmente,  relatório  dos  atendimentos  realizados  na
Unidade;

V -  Aplicar  os  recursos  oriundos  do  presente  CONVÊNIO  no  custeio  e
manutenção da UPA 24h, observadas as normas da contabilidade pública;

VI - Executar as receitas e despesas em conformidade com as normas de direito
financeiro, aplicáveis as entidades públicas;

VII - Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas e condições deste CONVÊNIO.

§ 2º Compete ao CONVENIADO:

I –Realizar o repasse dos valores pré-estabelecidos, ao Município de Frederico
Westphalen para manutenção dos serviços de saúde pré-hospitalar da Unidade
de Pronto Atendimento – UPA 24h regionalizada;

II - O valor referido no inciso I é de R$ ________, obtido pela multiplicação do
número de habitantes por R$0,30 (trinta centavos); 

III -  Nos  meses  em  que  o  custo  exceder  ao  valor  pré-estabelecido,  o
CONVENIADO  se  compromete  a  complementar,  proporcionalmente,  o  valor
faltante;

IV- Acompanhar e fiscalizar a execução do presente CONVÊNIO.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VALIDADE E RESCISÃO

Este termo terá validade de 2 (dois) anos a partir de sua publicação, podendo
ser  renovado  respeitando  o  prazo  de  comunicação  de  trinta  (30)  dias  de
antecedência.

Parágrafo Único:  O  presente  Convênio  poderá  ser  rescindido  por  um ou
pelas partes convenentes, antes do prazo fixado na cláusula terceira, se não
houver  interesse  na  sua  continuidade,  mediante  aviso  com  antecedência
mínima de  30  (trinta)  dias,  ou imediatamente caso alguma das  partes  não
cumpra com qualquer de suas obrigações.

CLÁUSULA QUARTA: DO FORO

Elegem as  partes,  o  Foro  da  Comarca  de  Frederico  Westphalen  para  serem
dirimidas  eventuais  dúvidas  oriundas  do  presente  Convênio,  com  renúncia
expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
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E por estarem assim justos e contratados, declaram as partes aceitar todas as
Cláusulas e condições do presente Convênio, que depois de ter lido e achado
conforme, vai assinado em 04 (quatro) vias de igual teor e para o mesmo fim,
na presença de duas (02) testemunhas idôneas, para publicação e execução.

Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen/RS, aos ______ dias do
mês de _________, de dois mil e dezoito.

_______________________________
JOSÉ ALBERTO PANOSSO
Prefeito Municipal
Frederico Westphalen
CONVENENTE

_______________________________
XXXXXXXX
Prefeito Municipal
xxxxxxxx
CONVENIADO

TESTEMUNHAS:

1-  ......................................................
.......... 
R.G.
C.P.F.

2-  ......................................................
.......... 
R.G.
C.P.F.





EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

PROJETO DE LEI Nº 69/2018

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência, para que seja
submetido  à  apreciação  e  aprovação  dessa  colenda  Câmara  Municipal,  o
Projeto  de  Lei  nº  70/2018,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  aderir  ao
Programa de Rateio para manutenção dos serviços de saúde da Unidade de
Pronto Atendimento – UPA24h de Frederico Westphalen.

A UPA de Frederico Westphalen presta atendimento pré-hospitalar,
sendo  regionalizada,  atendendo  os  municípios  de:  Caiçara,  Frederico
Westphalen, Iraí, Palmitinho, Seberi, Taquaruçu do Sul, Vista Alegre, Vicente
Dutra e Pinheirinho do Vale.

O valor para manutenção será objeto de rateio entre os municípios
de abrangência da UPA, proporcionalmente ao número total de habitantes,
considerados os dados oficias emitidos pelo IBGE,  cabendo aos municípios
participantes o pagamento de R$ 0,30 (trinta centavos) por habitante. 

Com uma população de 10.897 habitantes, caberá ao município de
Seberi o repasse de R$ 3.269,10 (três mil e duzentos e sessenta e nove reais
com dez centavos) representando o percentual do nosso município do valor
de rateio entre os municípios.

Para a manutenção e custeio da UPA, a União repassa o valor de R$
170 mil (cento e setenta mil reais) e o Estado repassa R$ 135 mil (cento e
trinta e cinco mil reais), o valor restante necessário ao custeio e manutenção
da Unidade será o objeto de rateio de que trata esta Lei.

Com  este  convênio,  estaremos  auxiliando  na  manutenção  da
Unidade  de  Pronto  Atendimento  de  Frederico  Westphalen,  tendo  como
contrapartida, o atendimento dos nossos munícipes, sempre que necessário,
na  Unidade.  Dessa  forma,  estaremos  cumprindo  com  o  dever  que  nos
compete, como Estado, de garantir o direito constitucional fundamental de
todo o cidadão à saúde.

Nestas  condições,  Senhor  Presidente,  na  certeza  da  acolhida  e
aprovação deste projeto de lei, reiteramos o nosso elevado apreço e distinta
consideração,  e  considerando  a  natureza  do  projeto  solicitamos  que  seja
subtido ao regime de urgência.

Atenciosamente,

Cleiton Bonadiman
Prefeito Municipal


