
Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

LEI N° 3499 
1° DE OUTUBRO DE 2013. 

Altera a redação do Anexo I da Lei 
3.473/2013. 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, 

FAZ SABER: 

• 
Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei 

Art.1° - A redação da clausula primeira. item 1 do Anexo I da Lei 3 473/2013, 
passará a ter o seguinte teor 

• 

"1. O objeto do presente Convênio é a mútua colaboração entre as 
partes, para a obtenção do resultado comum, qual seja o atendimento 
de Urgência e Emergência da população do Município, que se dará 
através de repasse  mensal para a implantação e manutenção de 
Plantões Médicos Clínicos de urgência e emergência, Plantões 
Médicos Obstétricos de urgência e emergência. Plantão Pediátrico de 
urgência e emergência, Plantão de Enfermagem de urgência e 
emergência, Atendimentos Médicos de urgência e emergência, 
Anestesista em casos de urgência e emergência, aquisição de 
medicamentos para Hospital de Caridade Brasilina Terra, realização 
de curativos em casos de urgência e emergência. realização de 
sondagens e complementação de procedimentos ambulatonais de 
urgência e emergência,' 

Art. 2° - A redação da clausula terceira, item 3., do Anexo I da Lei 3.473/2013, 
passará a ter o seguinte teor 

"DA FORMA E DOS PRAZOS DOS PAGAMENTOS DOS 
REPASSES. 
3. O CONVENENTE repassará ao CONVEN/ADO, mensalmente 
repasse no valor projetado conforme plano de trabalho, anexo ao 
presente Convênio, que será utilizada conforme descrito no referido 
plano de trabalho." 

Art. 3° - A redação da clausula sétima. itens 7.1.4. e 7.2.1., do Mexo I da Lei 
3.473/2013. passará a ter o seguinte teor: 
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Certifico que esta Lei for publicada no átrio 
da Prefeitura Municipal, de Tupancireta, 1• 
de 	outubro 	de 	2013 	à 

• 

tor 
Prefeitura de Tupanciretõ 

Procuradoria Jurídica 

"7 1 4 Vistoriar e gerenciar as ações do Conveniado, no tocante aos 
atendimentos prestados nos Plantões Médicos e à aquisição de 
medicamentos e das despesas administrativas repassadas  por este 
Convênio," 
( 
-7.2 1. Disponibilizar, para o pagamento do Conveniado, os recursos 
necessáhos para o repasse  deste Convênio, na forma e nos prazos 
estipulados no Plano de Trabalho:" 

Art. 4° - A redação da clausula oitava, item 8_1.1 do Anexo I da Lei 3 473/2013, 
passará a ter o seguinte teor 

"8 1 1 Receber do Convenente os recursos necessários ao repasse  
objeto deste Convénio, na forma e nos prazos estipulados no Plano de 
Trabalho apresentado:" 

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TUPANCIRETÁRS, ao 1° (primeiro) 
dia do més de outubro de 2013. 

Dr. Carlos Augustálárum de Souza 
Prefeito Municipal 

Registre-a e publique-na no átrio da 
Prefeitura Municipal. 

upancireti, 1• de outubro de 2013. 
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