
 
 
 
 
 
 LEI MUNICIPAL  628/2001  FAXINALZINHO,07 DE MAIO 2001 
 
 
 
 
 
      “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO   
      FIRMAR     CONVÊNIO          COM  A   
      ASSOCIAÇÃO               HOSPITALAR 
      UNIVERSITÁRIO     LIONS   E      DÁ 
      OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. 
 
 
      IVORI MARCELINO SARTORI, 
Prefeito Municipal de Faxinalzinho, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município; 
      Faz saber que a Câmara de  vereadores  
aprovou e eu  sanciono e  promulgo  a  seguinte  Lei: 
       
      Art.1° - Fica o Poder Executivo 
Municipal autorizado  a firmar Convênio com a Associação Hospitalar 
Universitária Lions, pessoa  jurídica de direito privado, inscrita no CGC/MF  
00 765 3845/0001-33, com sede no Campus da UPF, Bairro São José, na 
cidade de  Passo Fundo, RS. 
      Art.2° - O objetivo será o de garantir os 
atendimentos oftalmológicos  da população Municipal de acordo com os 
indicadores observados pela Organização Mundial de saúde   e  
Coordenadorias de saúde de Abrangência  do Distrito Leonistico L-22, pelo 
sistema Intermunicipal de saúde, a nível ambulatorial. 
      Art.3° - O Hospital de olhos deverá  
prestar serviços ambulatoriais a pacientes oftalmológicos, através de 
gerenciamentos de consultas e  cirurgias. 
       
 
 



 
 
 
 

 
Art.4°- O Hospital de olhos se responsabiliza pela  internação de 

pacientes nas emergências  decorrentes do ato cirúrgico, até sua remoção para 
um Hospital geral, sem Prejuízo para a Secretaria de saúde  do Município de 
origem. 

Art. 5°- O Município pagará o equivalente a R$-39,00 (trinta e nove 
reais) por paciente encaminhado para consulta  ao Hospital de Olhos, podendo 
encaminhar até  10 (dez) pacientes por mês. 

Art. 6° - O presente convênio  vigorará por tempo indeterminado, a 
partir da data da assinatura do mesmo, podendo ser rescindido a qualquer 
tempo, desde que cada parte comunique à outra, expressamente, tal intenção, 
sem que caiba qualquer indenização às  partes. 

Art. 7° - As despesas decorrentes da Presente Lei correrão por conta de  
dotação orçamentária própria. 

   
Art. 8° - A copia do convênio é parte integrante da presente. 
           
Art. 9° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 
  GABINETE DO PREFEITO  DE FAXINALZINHO AOS  

SETE DIAS DO MÊS DE MAIO DE DOIS MIL E UM. 
      ___________________________ 
      IVORI MARCELINO SARTORI 
        PREFEITO 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
EM 07 DE MAIO 2001. 
 
___________________ 
Claudiomir Cavalli 
      Secretário 

   


