
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MOLLER 

TERMO DE CONVENIO 

Este tenno de Convenio que entre si firmam, de um lado o 
Municipio de Portao, pessoa Juridica de direito public° intern°, neste ato 
representado por seu prefeito, Senhor CARLOS ROBERTO RUTHNER, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n° 	122.085.740/87, residente e 
domiciliado em Portao, doravante designado simplesmente Municipio e, de outro 
lado, a FUNDAQA0 HOSPITALAR EDUCACIONAL E SOCIAL DE 
PORTAO- FUHESP- sociedade civil, inscrita no CGC/MF sob numero 
88.263.686/0001-54, com sede na Rua Sao Leopoldo, 999, na cidade de Portao, 
neste ato representada por sua Presidente, senhora LENAIR FRETTAS 
TEGNER brasileira, vii va inscrita no CPF sob ninnero 17714842091, residente 
e domiciliada na cidade de Portao, na Rua Nova Prata n° 39, a seguir 
denominado apenas Fundacao Hospitalar, visa o atendimento em horario integral 
mediante Planta° medico de urgencia e emergencia 24 horas, atendimento 
Clinico de Pediatria, atendimento em Clinics medica , atendimento Clinico de 
Ginecologia e Obstetricia, intemacaes, Servico de Radiologia, anestesias, 
Ligaduras de trompas, Cesareas, Partos Notmais, Curetagens e Planejamento 
Familiar. 

CLAUSULA PRIMEIRA - A Fundacao compromete-se a manter Plantao de 
Urgancia e Emergencia 24horas , atendimento medico ambulatorial e 
intemacaes na Clinica Medica, Pediatrica e Ginecologica e Obstetrica e 
Planejamento Familiar, a comunidade de Portao. 

CLAUSULA SEGUNDA- 0 atendimento a populacao portonense de que trata 
este convanio compreendera: 

I- Atendimento Medico- de Ginecologia e Obstetricia na Internario 
* Atendimento Medico; 
* Avalinbes; 
* Interna9aes, (confottne o estabelecido pelo Sistema Unico de Saude); 
* Partos Normais; 
* Cesareas ( ate 8 por mes , com anestesia); 
* Ligadura de Trompas (ate 3 por mes); 
* Curetagens; 
* Exames de RX. 

II- Atendimento Medico- de Pediatria para Internacao 
* Atendimento Medico; 
* Avaliacoes Gerais; 
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* Sala de Parto; 
* Avaliacdo dos Recem Nascidos; 
* Internacdes (Conforme o estabelecido pelo Sistema Unico de Sande); 
* Exames de RX. 

III- Atendimento Medico- de Clinica Geral para Internacoes. 
* Atendimento Medico; 
* AvaliacOes; 
* Intemacties (Conforme o estabelecido pelo Sistema Onico de Sailde); 

* Exames de RX 

IV- Atendimento a Pequenas Cirurgias 
* Cirurgido; 
* Avaliacdo; 
* Conduta e Procedimentos; 
* Exames de RX. 

V - Atendimento de Urgencia e Emergencia 24 horas 
* Plantdo Medico; 
* Consultas (ate 900 mes); 
* AvaliacOes; 
*Emissdo de laudos de intemacoes, Referencia e contra-referencia, 
encaminhamento para exames complementares; 
* Servicos Ambulatorials: Nebulizacdes, injecdes, curativos, suturas, pequenas 
cirurgias, retirada de pontos; 
* Sala de reidratacdo e observacdo, corn peimanencia de ate 24 horas; 
* Transferencias para outros hospitals, conerdo por conta da Fundacdo 
Hospitalar. 

VI- Atendimento de Enfermagem; 

VII- Atendimento ao Planejamento Familiar. 

PARAGRAFO UNICO- Fica a cargo da Fundacdo Hospitalar, a aquisicdo de 
medicamentos e material ambulatorial para cumprimento deste convenio. 

CLAUSULA TERCEIRA- 0 Planejamento Familiar funcionara de Segunda a 
sexta-feira, no periodo da manha e tarde, e tera como sede as dependencies da 
Fundacdo Hospitalar Educacional e Social de Portdo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

SERVICO MEDICO GINECOLOGICO:  

0 ginecologista fare o atendimento ao paciente, obtendo dados tais como: 
doencas atuais e passadas, medicamentos usados, antecedentes familiares, 
antecedentes pessoais e antecedentes ginecolegicos, antecedentes obstetricos e 
sexualidade. Intemacees, cesareas, partos normais, curetagens, ligadura de 
trompas, confonne o estabelecido no item n° I 

0 paciente passara pela consulta e posteriormente sera feita a coleta de material 
para exames preventivos de cancer, exames de mamas, atendimento pre-natal, 
tratamento de infertilidade ou outros procedimentos confonne necessidade 
medica. 

0 atendimento do ginecologista se resume em: 

- Exames fisicos e especificos (gineco-obstetricia); solicitacao de exames de 
rotina e outros as houver neoessidade, diagnostico, avaliacao e conduta, 
intemacees, partos normals, cesareas, ligaduras de trompas, curetagem, Woes 
complementares, (vacinas, praticas educativas, servicos especializados, etc.) 

SERVICO MEDICO PEDIATRICO:  

0 pediatra atendera a area de puericultura, que d o acompanhamento das criancas 
de zero a um ano, intemacees e sala de parto. 0 pediatra orientara as mks sobre 
vacinacao, aleitamento matemo, alimentacao, primeiros cuidados com recem 
nascido, cuidados de higiene e controle do desenvolvimento da crianca, 
envolvendo toda a assistencia infanta. 

A conduta do pediatra baseia-se em levantamento de dados, antecedentes 
familiares, antecedentes ftsiologicos e patologicos, historia alimentar, sauna° 
ambiental, exames fisicos, avaliacao do crescimento e desenvolvimento, 
orientacao (estimulacao, thetas, nocees de higiene, etc..). Referencia a outros 
servicos de satiele, caso ne,cessario, serao encaminhados a Secretaria de Sande 
para agendamento.. 

0 pediatra, tambem dare as orientacoes sobre prevencao de acidentes corn o 
bebe, quedas, cuidados na hora da alimentacao, asfixia, sufocamento, etc.. 

CLAUSULA QUARTA - A Fundacao Hospitalar atendera gratuitamente todas 
as familias retacionadas em Listagem elaborada pela Secretaria Municipal de 
Saitde de Porta°. atualizada mensalmente. Estas familias. bem como seas 
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0 atendimento ao Planejamento Familiar sera extensivo a todas as pessoas 
portadores da Carteira Municipal de sande ou nomeadas por listagem fomecida 
pela Secretaria Municipal de sande, atualizada mensalmente. 

DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE PLANEJAMENTO FAMILIAR 

* Assistencia integral a mulher portonense, abrangendo sum necessidades bio- 
psico-sociais. 
* Palestras, medicos e enfermagern, para mulheres e criancas, do nascimento ate 
Urn ano; 
* Promover a sande da mulher, nutriz e ao lactente; 
* Atividades de cuidados primarios como: 
- Orientacao aos metodos anticoncepcionais; 
- Coleta do cito-patologico. 

MATERIALS: 

* Material Educativo: Fitas de video, material impresso, Panfletos, Cartazes, 
Carteirinhas para Gestantes , Carteirinhas de controle de anticoncepcionais, e 
copias xerograficas; 

* Material para coleta de material de teste do pezinho; 
* Material de escritorio: Canetas, folhas de oficio, corretivo 
liquido, borrachas, lapis etc.. 
* Material para curativos : luvas,gaze, soro, esparadrapo, iodofor etc.. 
* Material para coleta de CP; 
* Urn eletro cauterio; 
* Um Video e uma TV; 
* Pastas classificaterias; 
* Pastas suspensas; 
* Fichas cadastrais. 

ATIVIDADES POR AREA: 

SERVICO DE ENFERMAGEM: 

0 Servico de Enfermagem sera responsavel pela area educativa, ou seja, realizard 
palestras semanais para as pessoas que procurarem o servico de Planejamento 
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Familiar , grupos de gestantes, orientacoes individuals e em grupo, de a acordo 
com as necessidades como por ex: 

* Conhecimento da anatomia; 

* Metodos anticoncepcionais; 

* Planejamento familiar; 

* Doencas sexualmente transmissiveis; 

* Prevencao da AIDS ; 

* Prevencao do cancer de mamas e colo uterino; 

* Sexualidade; 

* Aleitamento matemo; 

* Palestras sobre sande; 

* Palestras sobre alimentacao na gravidez; 

* Riscos medicamentosos; 

* Mecanismos do parto; 

* Importancia da cooperacao da mae e vantagens do parto normal; 

* Preparo dos mamilos para amamentacao; 

* Contracepcao e puerperio; 

* Drogas na gravidez e lactacao; 

* Orientacao e cuidados com o recem nascido; 

* Higiene, vacinas, alimentacao; 

* Prevencao de acidentes domesticos; 

* Integracao do recem nascido a familia; 

* Sande da mulher. 

As palestras nao serao realizadas somente na sede do programa de Planejamento 
familiar, mas sim, em escolas, zona rural, clube de macs, Associates 
Comunitarias e demais locais onde o trabalho seja solicitado. 
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dependentes, deverao se identificar na recepcao do Hospital munidos de 
doeumentos de identidade on carteira Municipal de Sande. Esta gratuidade é 
extensiva ao Plantao de Urgencia e Emergencia, procedimentos ambulatoriais, 
intemacaes de clinica medica, clinica ginecologica e obstetrica, clinica pediatrica 
e Planejamento Familiar. 

PARAGRAFO UNICO- Os casos que nao constarem nesta Clausula ficarao 
sob a autorizacao e liberacao da Secretaria de Sande, representada por seu 
Secretario Municipal de Sande. 

CLAUSULA QUINTA- 0 repasse mensal para as despesas decorrentes deste 
convenio sera de ate RS 25,000,00 (vinte cinco mil reaisj podendo ser ajustado, 
visando estabelecer o equilibrio do convenio, devidamente demostrado em 
planilha de calculo de custos ou caso novo servico for acrescentado aos tennos 
iniciais. 

CLAUSULA SEXTA- As despesas decorrentes do presente convenio correra a 
conta da dotacao orcamentaria sob a mbrica if 636-3231-Secretaria de Sande-
Fundo Municipal de Sande. 

CLAUSULA SETIMA- A Fundacao Hospitalar devera fazer uma prestacao de 
contas mensal dos recursos recebidos do Municipio, em formulario padronizado 
para o mesmo, a Prefeitura municipal e Conselho Municipal de Sande. 

CLAUSULA OITAVA- A Fundacao Hospitalar sujeitar-se-a a fiscalizacao de 
tuna Comissao de Avaliacao e Controle ja instituida pela Secretaria de Sande, 
para o fiel cumprimento do presente convenio. 

CLAUSULA NONA- Todos os encaminhamentos para ligadura de trompas, 
anestesia e curetagens, deverao ter autorizacao da secretaria de sande, mediante 
documento padronizado devidamente assinado pelo Secretario de Sande. 

CLAUSULA DECIMA - 0 presente convenio writ inicio no dia da sua 
assinatura e encerramento no dia 31/12/1998. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- A contratacAo de todo pessoal necessario 
a consecucao dos objetivos propostos no presente convenio, dar-se-a pela 
Fundacao Hospitalar, bem como os denials encargos trabaihistas e 
previanciarios pertinentes. 
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PARAGRAFO UNICO- A Fundacao Hospitalar devera fornecer e manta 
atualizada uma listagem com o nome , carga hotaria e registro nos respectivos 
conselhos, dos profissionais que irao atuar para cumprimentos deste convent°. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - A Funda "cdo Hospitalar sera 
responsabilizada por qualquer cobranca indevida, feita ao paciente ou seu 
representante, por profissional, em razao da execuc8o deste convent°. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - Para dirimir eventuais controversias 
emergentes do presente convent°, as panes elegem o Foro da Comarca de Portao-
RS, com renfincia expressa a qualquer outro por mail privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justos e conveniados, assinam o presente em 02 (duns) vias 
de igual teor e forma para todos os efeitos legais, na preseca das testemunhas 
instrurnentarias. 

Porta°, ode agosto de 1998. 


