
 

Exposição de Motivos 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.° 2.359/2019 

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores: 
 

 

O Projeto de Lei nº 2.359/2019, de 06 de dezembro de 2019, que ora 

encaminhamos para apreciação desta Câmara Municipal, tem por objetivo obter autorização 

legislativa para celebrar convênio, para uma vigência durante os meses de janeiro de 2019 a 

junho de 2020, com a Associação Hospitalar Quinze de Novembro, na forma estabelecida 

pela Lei Federal 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações posteriores, e de acordo com o 

permissivo legal constante no art. 26 da Lei Complementar 101/2000, visando complementar 

financeiramente os recursos mantenedores do Hospital local, permitindo o normal andamento 

das atividades e conseqüentemente proporcionando qualidade no atendimento da saúde da 

comunidade de Quinze de Novembro, RS, tendo em vista a diferença entre as receitas e 

despesas, o que vem gerando déficit para a referida entidade no desenvolvimento de suas 

ações. 

Convém ressaltar que, a Associação Hospitalar 15 de Novembro, entidade civil 

sem fins lucrativos e sem diretoria remunerada, é mantenedora do único hospital existente no 

município de Quinze de Novembro, RS. 

A Associação é extremamente deficitária, eis que as suas receitas são inferiores 

que as despesas reais decorrente de sua manutenção. 

O Poder Público Municipal não possui hospital próprio para atender as 

necessidades da população local. 

O Hospital local já esteve inúmeras vezes providenciando o fechamento de suas 

portas, sendo que a insistência dos associados, bem como de toda a comunidade, e ainda do 

Poder Público municipal, é que estão dando conta de manter o mesmo em funcionamento. 

As dificuldades são imensas.  

A ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR 15 DE NOVEMBRO, é uma entidade 

filantrópica, detentora inclusive do certificado de UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL, de 

lavra do Ministério da JUSTIÇA. 

 E é justamente esta Associação Hospitalar 15 de Novembro, mantenedora do 

único hospital local, a destinatária dos repasses oriundos do Poder Público Municipal. 

Com base em estudos realizados junto as orientações do Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, publicadas em suas revistas semestrais, chegamos a conclusão 

que passamos a descrever abaixo.  

 



OPERACIONALIZAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE À COMUNIDADE LOCAL 

 

Entre os serviços públicos elencados de forma não exaustiva, no texto 

constitucional estão aqueles que são comuns a União, Estados e Municípios com "cuidar da 

saúde e assistência pública" (art. 23, II). No caso destes serviços a iniciativa privada pode 

licitamente atuar (art. 199). O serviço de saúde constitui dever do Estado (art. 196) sendo 

qualificado, entre outros, como de "relevância pública" (art. 197). 

A prestação de serviços públicos, conforme acentua Odete Medauar, "se reveste 

de grande importância, sobretudo porque impõe ao poder público uma exigência de 

atendimento das necessidades básicas da vida social, ligados, inclusive, a direitos sociais 

assegurados na Constituição". 

São princípios diretores da prestação de serviços públicos, o "funcionamento 

eqüitativo, ou igualdade de todos perante o serviço público, o funcionamento contínuo, 

adequado e eficiente." 

No que concerne à matéria da prestação de serviços de saúde em nível local e a 

pretensão de firmar convênio para a prestação destes serviços por entidade hospitalar, 

ressalta-se os tópicos sublinhados no Parecer n.º 27/99, da lavra da Auditora Substituta de 

Conselheiro Heloisa Tripoli Goulart Piccinini: 

"1º - O Sistema Único de Saúde no âmbito dos municípios - o SUS Municipal - 

deve estar voltado ao atendimento integral de sua própria população e inserido de forma 

indissociável no SUS, em suas abrangências estadual e nacional; 

"2º - a gestão de todo o sistema municipal de saúde é da competência do 

respectivo ente federado, independentemente de a gerência dos estabelecimentos prestadores 

de serviços ser estatal ou privada, cabendo portanto ao gestor municipal a 

responsabilidade de garantir à população o acesso aos serviços e a disponibilidade das 

ações e dos meios para o atendimento integral da população necessitada; 

"3º - em se tratando a saúde de direito a ser assegurado pelo Estado, a 

participação das instituições privadas no Sistema Único de Saúde se realizará de forma 

complementar (CF, arts, 196 e 199, § 1º); 

"4º - daí porque a Lei Geral do SUS, a qual dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes, autorizar ao Poder Público a contratação ou o convênio com instituições 

privadas, condicionado-os a que  'as disponibilidades do SUS sejam insuficientes para garantir 

a cobertura assistencial à população de uma determinada área' (Lei n.º 8080/90, art. 24); 

"5º - portanto, só é possível a Administração contratar ou conveniar serviço 

privados de assistência à saúde depois de 'completada a plena utilização da capacidade 

instalada em funcionamento dos órgãos e entidades públicas federais, estaduais e 

municipais à saúde', quando ficará então caracterizada a insuficiência dos serviços da rede 

pública (Lei n.º 8080/90, art. 24, 'caput'); 



"6º - à luz destas considerações, na hipótese de existência de um único hospital 

público (leia-se, de propriedade do Município) para atendimento à comunidade local, não será 

possível ao Município conveniar ou contratar, como deseja, 'a operação, a gestão e o 

gerenciamento' do referido estabelecimento, porquanto neste caso particular o gerenciamento 

e a operação da entidade inserem-se na competência privada do Poder Público que, caso 

contrário, estará se furtando ao dever constitucional que é exclusivamente seu; 

"7º - o eventual atendimento à população em postos de saúde ou através de 

programas públicos de saúde afigura-se insuficiente a caracterizar a participação 

prioritária do Município nas principais ações e serviços de saúde, tal qual exigida 

constitucionalmente do Município, como ente federado responsável na sua esfera pela 

assistência à saúde à comunidade; 

"8º - por isso é importante reprisar que, somente 'após esgotada a capacidade de 

prestação de ações e de serviços pelos órgãos e entidades da Administração Pública 

direta, indireta e fundacional', é que a direção do Sistema Único de Saúde em cada esfera 

do governo dará preferência para participação complementar no sistema às entidades 

filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos, com as quais celebrará convênio (Portaria 

n.º 1.695, de 23-09-94, art. 2º ); 

"9º - no caso em debate não há outro hospital no município, a não ser o hospital 

privado de natureza filantrópica; 

"10º - no caso de convênio, considerando a necessidade de qualificar 

juridicamente as entidades filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos para o efeito de 

habilitá-las a conveniar com o Poder Público, as mesmas deverão satisfazer, dentre outros 

requisitos, o de ser 'pessoa jurídica de direito privado constituída no País e estar em 

funcionamento efetivo, na linha de seus objetivos institucionais, há pelo menos três 

anos', bem como o de possuir patrimônio próprio; 

"11º - no caso de contratação com a Administração a entidade interessada deverá 

preencher os requisitos de habilitação descritos no art. 27 da Lei n.º 8.666/93, o que 

impossibilita a contratação com entidade ainda não constituída vez que, neste caso, não 

haveria como serem comprovados alguns dos pressupostos, tais como exemplificativamente 

os que atestam a qualificação econômico-financeira da entidade, para a qual determina a Lei 

sejam apresentados o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício 

social (Lei n.º 8.666/93, art. 31, inc. I ); "  

A solução de adequada operacionalização de serviços de saúde no Município 

impõe atuação efetiva do Poder Público local na busca de soluções estáveis e eficientes. 

No Município de Quinze de Novembro, RS, o custeio do serviço de saúde está 

sendo realizada a conta do SUS municipal, bem como, a conta de instituição privada sem fins 

lucrativos e de natureza filantrópica, a qual, sem colaboração essencial do Poder Público 

Municipal, em ambas as esferas – Executivo e Legislativo - certamente estaria fadada ao 

encerramento de suas atividades 

O plano de trabalho elaborado pela entidade, no qual solicita auxílio financeiro 

virá embasado em apreciação do Conselho Municipal de Saúde. 



Cabe ao Poder Legislativo Municipal juntamente com o Poder Executivo 

Municipal, fazer a sua parte dentro do processo, e ciente de sua responsabilidade com a 

Saúde, gestionando junto aos governos estadual e federal, a obtenção de cooperação técnica e 

recursos financeiros no exercício de sua competência constitucional, prevista no art. 30, VIII, 

da Constituição Federal de "prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 

Por estas razões, deve o presente Projeto de Lei ser considerado como 

devidamente esclarecido a esta Câmara Municipal de Vereadores, e assim sendo, esperamos 

que o presente Projeto de Lei Municipal, depois de discutido e votado, seja objeto de 

aprovação pelos vereadores. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER 

Advogado – OAB.RS 34.861 

Assessoria Jurídica – Gabinete do Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 2.359/2019 

de 09 de dezembro de 2019. 

 

 

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL 

A CELEBRAR CONVÊNIO COM A 

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR QUINZE 

DE NOVEMBRO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE, Prefeito Municipal de 

Quinze de Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, resolve apresentar o seguinte 

 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL 

 

Art. 1º. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar 

convênio com a Associação Hospitalar Quinze de Novembro, na forma 

estabelecida pela Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores e de acordo 

com o permissivo legal constante no art. 26 da Lei Complementar 101/2000, 

visando complementar financeiramente os recursos mantenedores do Hospital 

local, tudo diante do déficit permanente entre as receitas e as despesas, o que  

permitirá o normal andamento das atividades e conseqüentemente proporcionará 

qualidade no atendimento de saúde prestado à comunidade de Quinze de 

Novembro, RS. 

 

Art. 2º. - Para o desenvolvimento dos objetivos do Convênio, serão 

disponibilizados R$ 378.480,00 (Trezentos e setenta e oito mil, quatrocentos e 

oitenta reais), atendendo ao período de janeiro de 2020 a julho de 2020, sendo o 

repasse assim distribuído: 

 

janeiro de 2020 

R$ 63.080,00 

fevereiro de 2020 R$ 63.080,00 

março de 2020 R$ 63.080,00 

abril de 2020 R$ 63.080,00 

maio de 2020 R$ 63.080,00 



junho de 2020 R$ 63.080,00 

 

Art. 3°. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar-se 

das dotações do orçamento de 2020, disponíveis para a cobertura do referido 

convênio.  

 

Art. 4º. - A concessão do auxílio pelo Município ficará condicionada 

a apresentação do Plano de Trabalho e de Aplicação, por parte da Associação 

Hospitalar Quinze de Novembro para o Poder Executivo que por seu Titular, 

celebrará o convênio estabelecendo cláusulas e condições, obedecendo 

parâmetros e limites estipulados por esta Lei. 

 

Art. 5º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6°. - Revogam-se as disposições em contrário. 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 

Quinze de Novembro, RS, 09 de dezembro de 2019. 

 

 

GUSTAVO PEUKERT STOLTE 

Prefeito Municipal 

 

 

 

VOLNEI SCHNEIDER 

Advogado – OAB.RS 34.861 

Assessoria Jurídica – Gabinete do Prefeito 

 

 

 


