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PREFEITURA MUNICIPAL de NOVO HAMBURGO
Estado do Rio Grande do Sul I
NOVO HAMBURGO - CAP'NACIONAL DO CALÇADO

LEI MUNICIPAL N° 46912001, de 06 de fevereiro de 2001.

o

Cria o Hospital Municipal de Novo Hambur-
go, autarquia municipal instituída para a ex-
ploração de estabelecimento hospitalar e cor-
respondentes atendimentos na área da saúde
pública, e dá outras providências.

o PREFEITO DOMUNlCÍPIO DE NOVO HAMBURGO:
Faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e

promulgo a seguinte Lei:

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

, ' '

Art. 18" ' ,Fica criado o 'Hospital Municipal de Novo Hamburgo.
constituído como órgão de administração indireta do Município, com personalidade jurídica

. ,

de natureza autárquica. ,dotado de autonomia administrativa, patrimonial e financeira, super-
visionada pela Secretaria da Saúde do Município - SEMSA, cOm sede e foro na cidade de

Novo Hamburgo.
Art. r' A Autarquia tem por objetivo primordial a exploração de esta-

belecimento hospitalar e correspondentes atendimentos Ilá área da saúde pública, e demais ativida-

des conexas e correlatas.

Art. ]O

I -
n -
ill-

TÍTULOU
DA ADMINISTRAÇÃO

A Autarquia será administrado pelos seguintes órgãos:
Conselho Deliberativo;
Dir.etoriaExecutiva;
ConseJh<"F.~

"Doe Sangue, Doe ÓrgãOS, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
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Parágrafo único. Compete ao Conselho Deliberativo elaborar o
Regimento Interno dos órgãos de administração da Autarquia, sendo o Regulamento Geral
da entidade fixado por Decreto do Poder Executivo, mediante' proposta desse Conselho.

CAPÍTULO I
DO CONSELHO DELIBERATIVO

Art. 4° O Conselho Deliberativo é o órgão de deliberação máxima da
Autarquia e tem poderes para a formulação de suas políticas e diretrizes, fixação de prioridades e
elaboração de âmbito de atuação da entidade, sendo detentor de mandato legal para decidir sobre
todas as matérias relativas aos objetivos e fins da Autarquia, inclusive para tomar resoluções que
forem julgadas convenientes à defesa de seus interesses e de seu desenvolvimento, em conformida_-
de com a lei.

~ l° O Conselho Deh1>erativo é órgão colegiado composto de no
mínimo 3 (três) e no máximo 7 (sete) membros.

~ 2° Compete ao Prefeito Municipal nomear, dar posse e exonerar
os membros do Conselho Deliberativo, assim como seu Presidente:

~ 3° Os conselheiros exercerão mandato individtlal de 3 (três) anos,
admitida a recondução por igual período ou a exoneração a qualquer temPo.

~ 4° O exercício do cargo de conselheiro será remunerado, vedada
qualquer outra paga, vantagem, direito ou beneficio adicional, a qualquer título ou de qualquer natu-
reza, a qual será auferida enquanto perdurar o respectivo mandato, não refletindo ou se incorporan-
do em sua renitineraçao para qualquer efeito.

~ 5° Ocorrendo vaga no Conselho Deliberativo, assumirá para
completar o mandato o respectivo substitUto, nomeado conforme acima.

Art. 5° Compete ao Conselho Deliberativo:
I - formular as poiíticas e diretrizes, fixar as prioridades e elaborar

planos, programas e ações, vinculados aos atendimentos na área
da saúde pública inerentes aos objetivos e fms da Autarquia;

II - deliberar sobre a conveniência e oportunidade quanto ao desen-
volvimento,incremento e ampliação das ações inseridas no âm-
bito de atuaçãó da Entidade; .

m - aprovar as propostas orçaíneIitárias e deliberar sobre as destina-
ções das receitas,' recufsos e demais rendas auferidas pela Au-
tarquia, nOs termos: desta Lei;

IV - aprovar as estluturas orgailizacional e funcional da Entidade,
bem assin;tseus serviços próprios;

V -' aprovar as rionnas e demaiS procedimentos de controle e avalia-
ção das ações afetas a Autarquia; .

VI - autoriZar a celebração de contrátos, consórcios e convênios com
órgão~ dos podefes da União, dos E$ldos, do Distrito Federa~ e
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dos Municípios, bem assim com ent.idades públicas e privadas,
na área de exploração de estabelecimento hospitalar e corres-
pondentes atendimentos na área da saúde pública;

VII • zelar pelo patrimônio da Autarquia, pelos seus objetivos e pelo
ctunprimento desta Lei e demais preceitos legais pertinentes
aplicáveis;

VIII - fiscalizar a execução e aprovar semestralmente os planos de in-
vestimentos e atividades da Entidade;

IX - elaborar o Regimento Interno dos órgãos de administração da
Autarquia e propor seu Regulamento Geral;

X • fiscalizar a gestão dos diretores em todos os assU?tos e matérias
de interesse da entidade, examinando livros, documentos, pa-
péis, solicitando informações sobre quaisquer atos celebrados ou
em vias de celebração, ou outros elementos e esclarecimentos
necessários ou julgados convenientes, a qualquer tempo;

XI - autorizar planos de investimentos e de aplicações financeiras;
XII - autorizar a prática de atos, bem assim assinatura de documentos

públicos ou privados, inclusive títulos cambiais e cambiarifor-
mes, que impliquem na assunção de responsabilidades ou isen-
tem terceiros de obrigações assumidas perante a Autarquia, a
concessão de avais, cauções, fianças e outras garantias mobiliá-
rias em favor de terceiros;

XIII - autorizar a alienação ou a aquisição de bens dó ou para o ativo
patrimonial da, Autarquia, bem como direitos a eles relativos,
para tanto considerados, inclusive aqueles bens que não com-
Põem o ativo imobilizado da Entidade;

XIV - autorizar a prestação de garantias de natureza imobiliária e/ou
real, em favor de terceiros;

XV - levantar balanços extraordinários ou intercalares a qualquer
tempo;

XVI - autorizar a constituição •de procuradores, exceto quando para
Íms judiciais;

, xvn -, supervisionar'to~ as demais atividades da Autarquia, mani-
"'Testar-se Sobre ,relatórios da'Diretoria Executiva e pareceres do
Conselho Fiscal, assim como exercer e praticar todos os demais
~s inerentes ao âmbito de suasatribuiç3es, naquilo que se fizer
lleCessário elou recOmendáveL "

Art. ' '0 O ConseJOODeliberativo reunir=oo-á na sede da Autarquia, ordi-
, ,

nariamente pelo menos a cada mês, e,extr:aordinariamente, a qualquer tempo e sempre que necessá-
. riof por convocação de seu Presidtmteou de 3 (três) membrosf ou por solicitação da piretoria Exe-

''';--''t - .;~rf "';.-~'~. ' , ,

, f ~"" ' " . "Doe Sangue, Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
",'. ~" ' ' =;[{',' ' ~-"- .. (Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)
, ~

~, ,,'o '

~. </1. r.~ .

'~'~.•{;.:"/,t7ê?/~;':f~>:-~!"'r1r!T)~~,1~:t,i!e'«.~\YI'¥'~;'<&:-"!,,,,",,ri/{"""'_''f'':n';'~ .,...i,:1W,,~';~'1~,;r''''1'fi'.~~7'1?~~,~'?rr'~i'':~}l''/~.I~0:1',~:'f'':~i!:£,:';~'ffll.:r:~~~~~~o:;,~2~.;P'i't.';:.~'F'.i~;~m::~~~;;;,{{;;:J"'?'":!,}'I!)J.~iZ!it71':J"!l,"!ff''i'!;/: ~Jik-Z:''';;?;,I1!;rJl;';:.il;;"<?~t.}~J?;'t£il".if.r,-:;~Gi:F:1':;~-:;ri0''1:'''7f.!fQ1,rtn\"t'f';r~'i"':J,;;;:~';:,:'t;PP""
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(,.~utiva.com antecedência núnima de 3 (três) dias. mediante aviso escrito, dispensando-se a coO\~-
cação e seu prazo, entretanto, quando o órgão reunir-se com a presença da totalidade de seus mem-
bros.

~ l° Para que a reunião possa ser instalada e validamente deliberar,
será necessária a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros.

~ 2° .Todás as deliberações do Conselho serão tomadas pelos votos
favoráveis de 2/3 (dois terços) de seus membros, exercendo seu Presidente, em caso de empate, o
voto de qualidade.

~ 3° Se assim achar necessário ou conveniente, o Conselho Delibera-
tivo poderá convocar qualquer membro da Diretoria Executiva para suas reuniões, ou mesmo soli-
citar a presença de terceiros, os quais, entretanto, não terão direito ao voto.

CAPÍTULO 11
DA DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 7° A Diretoria Executiva, órgão de administração executiva e re-
presentação legal da Autarquia, é composta de 3 (três) membros, designados, respectivamente, Di-
retor de Administração, Diretor Financeiro e Diretor Técnico, nomeados e destituíveis a qualquer
tempo, individual ou coletivamente, pelo Prefeito Municipal.

~ 1°. O mandato da Diretoria Executiva é de 2 (dois) anos, admitida a
recondução por iguais períodos ou a exoneração a qualquer tempo.

~ 2° Os, diretores perceberão ~emuneraçãofixada em lei, que estabe-
lecerá os demais direitos, vantagens oubeneficios pertinentes. .

~. 3° Ocorrendo vaga na Diretoria Executiva, assum.iiá o respectivo.
substituto, para completar o mandato, nomeado segundo as disposições acima.

~ 4° . Não mais que 1 (um) membro do Conselho Deliberativo pode-
rá integrar a Diretoria Executiva. .

Art. SO À Diretoria Executiva compete a administração executiva e a
representação legal da Autarquia sendo investida para tanto, em todos os poderes legais necessários
à pratica dos atos normais de gestão da Entidade, visando realizar seus fms e objetivos, e, ainda,
praticar aqueles atos para os quais venha a ser prévia e expressamente autorizada pelo Conselho
Deliberativo. .

~ 1° Caberá ao Diretor de Administração, sempre em conjunto com
Um ou mais diretores, a~rel'resent~ção legal. da Autarquia, ativa e passiva, judicial e extrajudicial-
mente, com 0bservâriCia '40. qúaIlto. seg~e:: '. . ". .

I -.à Entidade considerar':se-á obrigada quando representada:
a) pelo Diretor de. Administração, conjuntamente com um ou

..mais .diretores; _'

t

~\

J....--_...
. .e;; V
n ...çr .. "Doe s~:gue.Doe Órgãos, SALVEUMA VIDA': • •
r ~ ~ (Lei Municipal nO 31/98. de 19 de maio de 1998)
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b) pelos Diretores com um procurador. quando assim for de-
signado no respectivo instrumento de mandato e de acordo
com a extensão dos poderes que nele se contiver;

c) singularmente pelo Diretor de Administração para endosso
de cheques em favor de instituições bancárias, para depósi-
tos a crédito de conta da Autarquia;

d) singularmente pelo' Diretor de Adm!nistração para receber
citações e para representação perante o Poder Judiciário nas
questões ajuizadas pela ou contra a Autarquia, exceto para
receber e dar quitação, e para transigir, quando então pre-
valecerá o que dispõe as alíneas ª e 12anteriores;

II - no ato de constituição de procuradores, a entidade será necessa-
riamente representada pelo Diretor de Administração conjunta-
mente com um ou mais diretores, ~, salvo quando para fins judi-
ciais, todos os demais mandatos outorgados pela Entidade terão
prazo de vigência de no máximo 12 (doze) meses da respectiva
outorga, se outro prazo inferior não for estabelecido, o qual, em
qualquer caso, deverá constar obrigatoriamente do respectivo
instrUmento de mandato;

IlI- todo e qualquer mandato outorgado, salvo para quando fins ju-
diciais, dependerá de prévia autorização do Conselho Delibera-
tivo, "que fiXará a, re~tiva, forma e cóndições~e" e~erCício;
sendo entretanto, dispe~o esse requisito~sempre que a'procu~,
ração constar ou decorrer de contrato aprovado pelo referido ór-
gão;

IV - todo procurador está obrigado à prestação de contas, nos termos
da lei.

Art. 9° São expressamente vedados, sendo nulos de pleno direito e ino-
perantes em relação à Autarquia, os atos de quaisquer conselheiros, diretores ou procuradores, que
envolverem a Entidade em obrigações relativas a negócios ouoperaçôes estranhas aos seus fins e
objetivos, ou realizados em desacordo com os preceitos legais, tais como, ilustrativamente, fianças,
avais, endossos ou quaisquer outras garantias de favor, beneficiando terceiros, ainda que membros

') dos óigãos de administração da Autarquia, ou exemplificativamente, alienação ou aquisição de bens
'.~ observância' ~ pre~ições l~gais aplicáv~isá é~Pécie, dentre ~utras hipóteses.

" Parág~ro 'único. '.-Cabe à nh-étona E~~utivaa obrigação precípua de,

correta e honestamente, de boá fé, fazer valer através das cautelas adequadas, as disposições emer-
- , -,: ::~' 'gentes desta L~i e demais normasregUlainentaoor~, bem co~ as deliberações emanadas do Con-

, _ .>.,q: .' _":.". . -. ~.- '1" . _' .'. .'. . r ."

selho Deliberativo, ficando pre"iame,nte' estabelecida 'a 'nulidade de quaisquer atos, operações e de-

~

'"
, .' ,- _':' .,' ~ .', ----'o'

r " '~~ a ')1:: "Doe Sangue. Doe Órgãos. SALVE UMA VIDA"
.~ '1 '. ~ . '. ~ (Lei Municipal n' 31198, de 19 de maio de 1998)
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mais obrigações que:descumprirem as disJX)sições legais e regulamentos pertinentes, não produzin-
do quaisquer efeitos jurídicos perante a Entidade.

Art. 10. Respeitadas as competências e restrições retro enunciadas, cabe

ao Diretor de Administração: !

I - representar a Entidade, ativa e passivamente, em juizo ou fora
dele, conjuntamente com Ull1 ou mais diretores;

11 - gerir e dirigir todas as atividades administrativas da Entidade;
IH - gerir junto com o Diretor Financeiro os recursos econômicos e

financeiros da Autarquia,'e responder pela escrituração contábil;
IV - supervisionar as atividades dos demais Diretores, com eles cola-

bor~do na gestão das respecHvas atribuições;
V - zelar pelo cumprimento desta Le~ de atos regulamentares, e das

deliberações do Conselho Deliberativo.
~ 10 Compete a cada um dos demais diretores, no exercício das res-

pectivas áreas de atuação e atribuições:
I - desincumbir-se das funções e atribuições cominadas, pertinentes

às áreas de atuação correspondentes;
H- colaborar com Diretor de Administração na gestão e supervisão

, I

das atividades e interesses da AutarRuia
ITI - cumprir os atos regulamentares e as deliberações do Conselho

Deliberativo.
~ 20 Compete à Diretoria Executiva:
I - elaborar seu regimento interno, c" depois de homologado pelo

Conselho Deliberativo, pô-lo ,em execução e zelar por sua oh-
serv~cm; •

II - executar as deliberações do Conse~o Deliberativo;
III - executar em sua plenitude as no~ e padrões na elaboração e

controle dos orçamentos e balanços da Entidade, cumprindo fi-
elmente, no que couber e ajustadas as respectivas peculiarida-
des, todos os preceitos emergentes da legislação que rege a
cóntabilidade pública, e demais disposições legais aplicáveis à
espécie; , "

IV, - emitir' relâtóTÍOsresumidos de exJcução orçamentária, subme- ,
, " , , ,I' "

"iendo.:.os'~ cadà'bitriestre iW>Ç.6nselhoDeliberativo;' ' " ,
V' '" ,~mitk relaióriosdet~~os, de'éxe~ução orçamentária, subme-

t~do-osa cada semestre aQ,c()nselho De'~iberatlvo acompanha-
'd,?s& .p;.ecer~ do Consé~;"¥iscal~ e das, notas eXplicativas

,:',:'do~~~~"~osiride~~~~hr;;' " ' ,
VI '- apieSeBmros r~latórios edeníons~rativos dos resultados gerais

do exercido e proposta orçanientáriapara o subsequente, sub-
.' " .,', ,,"::::i~~n~E'~';, ' * * •
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metidos anualmente e nos prazos legais. ao Con..~lho Delibera-
tivo, acompanhados de pareceres do Conselho Fiscal e das notas
explicativas dos auditores externos ~ndependentes;

Vil - cumprir e observar as competênc:ias cominadas ao Conselho
Deliberativo, especialmente aquelas elencadas pelos dispositivos
antecedentes, bem assim as demais nonnas regulamentares ins-
tituídas pelo referido órgão e em lei;

VIII - prestar contas das atividades da Autarquia ao Tribunal de Contas
do Estado, através do Poder Executivo Municipal, nos prazos

legais, ouvidos previamente o Conselho Deliberativo e o Con-
selho Fiscal da Entidade. I

Art. 11. A Diretoria Executiva reunir-se-á na sede da Autarquia, ordina-
riamente pelo menos a cada semana, e, extraordinariamente, sempre que necessário, por convoca-
ção do Diretor de Administração ou por solicitação de qualquer de seus diretores.

~ 1° Para que reunião possa ser instalada e validamente deliberar,

será necessária a presença de pelo menos 2 (dois) diretores. .
~ 2° Todas aS deliberações. da l)iretoI:ia Executiva serão tomadas

pelos votos favoráveis damai6ria de seus membros. .. . ..
~ 3° As reuniões da Diretoria E~ecutiv~ suas decisões e demais deli-

berações, serão registradas no livro de atas do árgão,e assinadas pelos presentes, no quallavrar-se-

ão, igualmente, os termos de posse dos diretores. .
<,' ';

CAPÍTULOIll
. DO CONSELHO FISCAL

. ., g."ooc Sllngue,Doe6rgãos, SALVE UMA VIDA"
{) (Lei M.nícipal •• 31198. de 19 d. "';0 de 1998)

Art. 12. O Conselho Fiscal, órgão de fiscalização interna da Autarquia, é

composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros;
~ 1° Compete ao Prefeito Municipal no~ear, dar posse e exonerar os

membros do Conselho Fiscal.
~ 2° Os membros do Conselho exercerão mandato de 1 (mn) ano,

,admitida a recondução por iguais períodos ou a exoneràÇão a qualquer tempo.
~. '3° 'Aindicaçãc> '.<los.membros' do qonselho recairá, obrigatoria-

, .. mente, ,em pessoas haQilitadas conforme a Lei
'" " fi '4° ..Oexerci~iodo '6Jgride'oohse.lheiro Será remunerado, vedada
qualquer outra paga, vantagem, direito ou beneficio adiciona~ a qualquer título ou de qualquer natu-

reu, a qwlI será aufetidatãoSdment~ enquanto perdurar o res~iiy~~;~d~.
'.. ...', >/.;.,.;; >fi,Sj_;'~'Qco_rr~~ vag~:no:c<>ns.e~:I;;~k~:~sU~frá.para completar O

.' ." ' _"o .~:':i'.--' <:,,':", ',:::'>t.,- -.::'':~~-_'.;_:-'~,"-_:,". " ." _'.~'_' ;,. , ", _' ." ;.-<-: .' "o i 'r',' .':.,'- .", ,,"- _,'.. . .
mandato o respeCtivo. ~itUtó,í1O~O e empqsSádo ..SegúridO ()sproéediínentos acima elenca-

dos.
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Ali. 13.

I -

II -

III -

IV -

V -

Compete ao Conselho Fiscal:
fiscalizar os atos dos diretores e ver~ficaro cwnprimento de seus
deveres legais e regulamentares; I

opinar sobre os orçamentos e balanços da Autarqui~ fazendo
constar de pareceres as informações complementares que forem
julgadas necessárias ou recomendáveis às deliberações do Con-
selho Deliberativo;
manifestar-se sobre os relatórios exarados pela Diretoria Execu-
tiva;
examinar todas as contas, escritur~ÇãO,documentos, registros
contábeis e demais papéis da Autarquia, suas operações e de-
mais atos praticados pela Diretoria Executiva;
examinar os resultados gerais do exercício e proposta or-
çamentária para o subseqüente, sobre eles emitindo parece-

n

.res;
VI - praticar todos os demais atos de fiscalização que forem julgados

necessários ou recomendáveis, pan:l o fiel desempenho de suas
I I •

atribuições e competências. ..
Parágrafo único. O.Conselho piscai terá funcionamento permanente,

reunindo-se ordinariamente a cada mês, e, extraordinariamente, sempre que solicitado pelos demais
órgãos da entidade, aplicando-se, no pertinente, as disposiç5es:regedotas das reuniões do Conselho
Déliberativono que couber. . _. - - ..

TITULOm
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14. O exercício fmanceiro da Autarquia coincidirá com o ano civil e
a contabilidade obedecerá as normas gerais de contabilidade adotadas peloMunicípio.

Art. 15. O Plano de Contas e o processo de escrituração serão estabele-
cidos pela Diretoria Executiva da Autarquia, ouvido o Conselho Deliberativo e com parecer favorá-
vel do titular da Secretaria da Fazenda do MunicÍpio.~SEMFA.

Art. 16.. Constituem receitada Entidade:
I -.-reridasauferidasPela~xploração d~ estabelecimentohospitalar e

.cori-e~ltden~"~téndime~s' ~ área 'da. saúde .pública, e de-
'mais ativ~dadesconexas e correlatas;

. lI. - rendasresúliantes~apli~~~reservas;.. •.....• ....•••••c.
m" - ..doaçõ~; .legadOs' equa~~outr.:~i~ndas destirladasàEntidi.;;i
. . ."::der>.';"'-""":<;~>';>'"\""':Jt"L;}'.!.;;.i,' ..•..,,'.'
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IV - rendimentos, contribuições, percentagens e outras quantias de-
vidas em conseqüência da presta~o de serviços na furma do
Regulamento; I

V - produto de inversões em propriedades imobiliárias em geral;
VI - prêmios e comissões resultantes de operações com seguros e pe-

cúlios;
VII - donativos particulares;
VIII - recursos adicionais pelo Município, fixados em orçamento;
IX - recursos provenientes de órgãos dos Poderes da União, dos Es-

I

tados, do Distrito Federal e dos Mulnicípios, inclusive do Siste-
ma Único de Saúde;

X - outras receitas perinanentes e/ou eventuais.
Art. 17. O Quadro de Pessoal da Entidade deverá ser organizado medi-

ante Lei de Classificação de Cargos e Funções, vedada a atribuição de vencimentos e10u vantagens
superiores aos níveis equivalentes atribuídos ao pessoal estatutário da Administração Centralizada
do Município.

Parágrafo. único. Esse Quadro de Pessoal poderá ser constituído de
servidores efetivos estatutários da Administração Central do MUnicfpiJ, ocedidos com ou sem ônus
para a Autarquia, segundo as suas necessidades de organização,.demre 'aqueles indicados pela Enti-
dade.

Art. 18. Sob pena de nulidade de plenodkeito do respectivo ato e de
responsabilidade .daautoridade que-o praticar~ â:adrilissão depessoal.~ Autarquia fur-se-á exc1usi- .

. vamentemediant~ concurso publico, ex~to p~os cargos:emooomissão, declarados em lei de livre

nomeação e exoneração. .. o. oi
o. .. Parágrafo único. Para todos os fins e efeitos, os cargos de conselhei-

ros e de diretores da Autarquiasão deelaradosde livre :nomeação e ekoneraçãO, definidos, assim,
como cargos em comissão. _ I

.. . Art. 19. Sem d~ta~ orçamentária própria I~o. se efetuará despes~ al-
guma, nem se fará qualquer operação patnmomal, sob pena de responsabIlIdade de quem autonzou
a despesa ou concorreu para a infração, além da anulação do ato, se hJuver prejuízo para a Entida-
de, salvo quando as. despesas forem decorrentes de beneficios ou de decisão judicial ou imposição

.legal. o. . .. .... _ . .. . ..... .1

Art. 20 .. Para os efeitos desta Lêi,são Criadps, com as atnõuiçôes antes
elencadas, os seguiirtes cargos em;comiSsfu>.: '

-I - .1 (uni) Cátgo emoomIssãodeoDiretqf d{;Administração - Padrão
. --cc 1; -_ . ..', !. .<~:<-

.. ;': _ ~ ,_'''.. '. '.' '. :f' ..• -. I <"'. "f.:'~"'':"'''' __,:"~''._- .:''':

ÍI. - 1 (um) cargo em co;missão d~ DiretorTécmco -:P~ CC 1;
.:.•. "". ," ~', ';' . " ~,,:'~\.':~~.~"'~\J::~"'~:;",<.-:-:'-??"~:> .,~-~'~~v'%t::!t~-':'"." ,._'

UI - 1(um) ,cargo em.:comis5ã<>de Dfr~tor:Fiilãticeir~ê:PadrãO: ÇCl ;
¥~. >",'::'.O::>_""-:_~;..._~'~_~"~-"_~'... - - ....,<:...._~~::'<._:".,... :# ,.:<i:I".~,~.:.:,<.:',~.• 'h.':' ~.:-C' ;--; . -:,,:'"'.>_/.:.:~_,:-.'. _: .
IV': . 12(doze)-cargosemeomisSãOdê'Conselherro.:PádtaoCC 10.

., ° - • o. ° , .';; .-' •.• i - .,'/1''';''':;_ ....

n

~-' ,~,,
'.::~~~$'it1mmmc.~.~~~'Mf!:(; ..•••~",~.f~4J'«'¥UI:.i«'II.f~~~!Z~~'j;~~::n.fiQr~",~.'!Y\¥~~~~7~~ti:,M:!"~~&N"::.1:;r,'",'m.b,(~;lii1.~~~~¥~~.I!íIlIwt:.,..Jt'~i~~~~~~'ll:""'~'~l4l'FW;~!'
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~]O Todos os cargos acima sujeitam-se ao regime jurídico da Lei
Municipal nO333/2000, de 19 de abril de 2000, no que lhes for aplicável.

~ 2° O vencimento dos cargos em comissão acima criados, em con-
sonância com a Lei Municipal nO334/2000, de 19 de abril de 2000, é fIxado em:

Padrão Remuneratório CoefIciente de Vencimento
CC 1 12 VRV
CC 10 0,92 VRV

Art. 21. Enquanto não for instituído o Quadro de Pessoal da Autarquia, e
realizados os devidos concursos públicos, a Entidade poderá funcionar com pessoal contratado tem-
porariamente, consoante permitido pelos artigos 220 a 231 da Lei Municipal nO333/2000, de 19 de
abril de 2000, por prazo não superior a 1 (um) ano.

Art. 22. As despesas decorrentes da instalação da Autarquia correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias.

Parágrafo único. A Entidade sub-rogar-se-á em todas os direitos e
obrigações, da AsSociação Hospitalar Novo Hamburgo, entidade civil de natureza filantrópica e
sem fins lucrativos que atualmente detém a concessão de direito real de uso do denominado Hospi-
tal Geral, mediante levantamento de todos os lançamentos contábeis regularmente escriturados.

Art. 23. A supervisão a ser exercida pela SEMSA visará assegurar, es-

I - a realização dos objetivos fixados nos atos de constituição da En-
tidade;

11- a harmonia com a política e a programação do Governo Munici-
pal no setor de atuação da Entidade;

III - a eficiência administrativa;
IV - a autonomia administrativa, operacional e financeira da Entidade.

Parágrafo único. A supervisão exercer-se-á mediante adoção das se~
guintes medidas, além de outras estabelecidas em regulamento:

I - a designação, pelo Secretário da Saúde, dos representantes da
Administração Municipal nas assembléias, reuniões e órgãos de
administração ou controle da Entidade;

11 - recebimento sistemático de relatórios, boletins, balancetes, balan-
ços e informações que permitam ao Secretário da Saúde'àcompa-
nhar as atividades da Entidade e a execução do orçamento-
programa e da programação frnanceira aprovados pelo Poder
Executivo;

111 - aprovação anual da proposta de orçarilento-programa e da pro-
gramação financeira da Autarquia;

. IV - aprovação de contas, relatórios e balanços, diretamente ou através
dos representantes nas assembléias, reuniões e órgãos de admi-
nistraçãoóu controle;

V - fIxação,. em níveis compatíveis com os critérios de operação eco-
nômica, das despesas de pessoal e de administração;

VI - fIxação de critérios para gastos de publicidade, divulgação e rela-
ções públicas;

VII - realização de auditoria e avaliação periódica de rendimento e pro-
dutividade;
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. VilI - Íl'ltervençãotempofária; por motivo dernteresse público, desti-
....nada arestabelecer os objetivos e fms da Autarquia, especial-

mente a exploração de estabelecimento hospitalar e correspon-
dentes atendimentos na área da saúde pública, e demais ativida-
des conexas e correlatas, observando-se, no que for aplicável, o
Decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967.

Art. 24. A presente Lei será regulamentada por decreto executivo, dentro
do prazo de 60 (sessenta) dias. L~\ fVl JrJ . fi! o y q+- \)..ooA

1,).-0 Parágrafo único. Em igual prazo o Poder Executivo Municipal envia-

rá à Câmara Municipal projetos de lei alterando as leis municipais nOs438/2000, de 28 de novembro
de 2000, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2001, e 455/2000, de 21
de dezembro de 2000, que dispõe sobre o orçamento anual para o exercício de 2001, adequando-as
e instituindo o orçamento da Autarquia ora criada.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO,
aos 06 (seis) dias do mês de fevereiro do ano de 2001.

Secretário de Assuntos Jurídicos

Registre,.see publique-se.

MARCOSIT

7
(

"Doe Sangue; Doe Órgãos, SALVE UMA VIDA"
(Lei Municipal n° 31/98, de 19 de maio de 1998)


