
 
LEI MUNICIPAL Nº852/2005, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2005. 

 
“CONVALIDA CONVÊNIOS FIRMADOS COM A 
FUNDAÇÃO HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE 
ERECHIM – RS.,  BEM COMO COM O HOSPITAL 
COMUNITÁRIO DE NONOAI – RS., E AUTORIZA A 
FIRMAR CONVÊNIO COM HOSPITAL SÃO 
VICENTE DE PAULO,   E  DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 

 
  O PREFEITO DE FAXINALZINHO, Estado  do Rio Grande do Sul, no uso das 
atribuições legais que lhe são conferidas por lei,  faz  saber que a Câmara Municipal de Vereadores 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:  
 
   Art. 1º - Fica convalidado o convênio firmado entre  o Município de Faxinalzinho – RS., e 
a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – RS., em 03 de janeiro de 2005,  com vigência até 31 de 
dezembro de 2005,  para prestação de serviços especializados em exames de tomografia, até o limite de 05 
(cinco) exames mensais, aos pacientes encaminhados pelo Município, munidos de requisição médica e 
formalmente autorizados.   
 
  Art. 2º - Fica convalidado o convênio firmado entre  o Município de Faxinalzinho – RS., e 
a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim – RS., em 03 de janeiro de 2005,  com vigência até 31 de 
dezembro de 2005,  para prestação de serviços especializados em serviços hospitalares (internação), até o 
limite de 06 (seis) internações mensais, aos pacientes encaminhados pelo Município, munidos de requisição 
médica e formalmente autorizados.   
 
  Art. 3º - Fica convalidado o convênio firmado entre  o Município de Faxinalzinho – RS., e 
a Sociedade Hospitalar Comunitária e Beneficente de Nonoai – RS., , em 03 de janeiro de 2005,  com 
vigência até 31 de dezembro de 2005,  para prestação de serviços de plantão, todos os dias de semana a 
pacientes encaminhados pela unidade de saúde do município de Faxinalzinho – RS., bem como realizar 
através de seu corpo clínico, procedimentos cirúrgicos eletivos, a estes mesmos pacientes.  
 
                             Art. 4º - Fica também autorizado o Município a firmar novo convênio com o Hospital São 
Vicente de Paulo de Barão do Cotegipe, RS.,  a contar de hoje, até 31 de dezembro de 2005, podendo ser 
prorrogado mediante termo aditivo, por iguais e sucessivos períodos, até no máximo 31 de dezembro de 
2008,  objetivando a prestação dos serviços médico-hospitalares na área Psiquiátrica.    
 
  Art. 5º- As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 
próprias. 
               Art. 6º - As minutas  dos convênios fazem parte integrante da presente Lei. 
 
     Art. 7º- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,  revogadas às  disposições em 
contrário.   
 
                            GABINETE DO PREFEITO DE FAXINALZINHO AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS 
DE FEVEREIRO DE 2005. 
 
      _____________________________ 

IVORI MARCELINO SARTORI 
                                    Prefeito 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
EM 21 DE FEVEREIRO DE 2005. 
 
________________________ 
 Secretaria de Administração 


