
LEI MUNICIPAL Nº1683/2021, DE 08 DE JUNHO DE 2021. 
  

Autoriza o Município a firmar convênio com 
a Sociedade Hospitalar Comunitária e 
Beneficente de Nonoai, e dá outras 
providências. 

 
  JAMES AYRES TORRES, Prefeito de Faxinalzinho, Estado do Rio 

Grande do Sul, 
  Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 

e promulgo a seguinte Lei: 
            

          Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio de 
mútua colaboração, com repasse de recursos financeiros, com a Sociedade Hospitalar 
Comunitária e Beneficente de Nonoai, entidade sem fins lucrativos, filantrópica, vinculada ao 
Sistema Único de Saúde, objetivando disponibilizar a população local, serviços de saúde, na 
realização de plantões médico-hospitalares vinte e quatros horas por dia, sete dias por semana, 
realização de consultas, procedimentos, exames laboratoriais e de imagem, e internações 
hospitalares, tudo de acordo com a capacidade técnica-operacional do estabelecimento. 
               Parágrafo Primeiro: Os serviços de saúde a serem disponibilizados pelo hospital 
não terão limites quantitativos sendo que deverá ser absorvida toda a demanda que surgir na 
área, observado sempre a capacidade técnico-operacional. 
              Parágrafo Segundo: Está incluído no objeto do convênio todas as despesas 
correlatas com a prestação de serviços. 

Parágrafo Terceiro: A entidade, mensalmente, deverá prestar contas dos recursos 
recebidos. 
               Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias consignadas na Lei de meios. 
  
            Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito a contar de 
1º de junho de 2021.  
     
            Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FAXINALZINHO , AOS 
OITO DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE DOIS MIL E VINT E E UM. 
       _________________________ 

JAMES AYRES TORRES 
Prefeito de Faxinalzinho 

Registre-se e Publique-se 
Em, 08 de junho de 2021. 
_______________________ 
Guilherme Pires da Silva 
Secretário de Administração 


