
PREFETURA MUNICIPAL DE PORTAO 
CENTRO ADMINISTRATIVO ARTHUR PEDRO MULLER 

TERMO DE CONVENIO 

Este Termo de Convenio que entre si firmam, de um lado o 
Municipio de Portao, pessoa Juridica de direito public° intemo, 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_FUNDACAO HOSPITALAR EDUCACIONAL E SOCIAL DE 
PORTA& — FUHESP — sociedade civil, inscrita no CGC/MF sob ninnero 
88.263.686/0001-54, corn sede na Rua Sao Leopoldo, 999, na cidade de 
Porta°, neste ato representada por sua Presidente, senhora LENAIR FREITAS 
TEGNER, brasileira, vinva, inscrita no CPF sob n° 177.148.420/91, residente 
• domiciliada na cidade de Porta°, 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 Clinica Modica, 
atendimento em Clinica de Ginecologia e Obstetricia, internacaes, Servico de 
Radiologia, anestesias, Ligaduras de trompas, Cesareas, Partos Normais, 
Curetagens e Planejamento Familiar. 

CLAUSULA PRIMEIRA — A Fundacao compromete-se a manter Planta° de 
Urgencia e Emergencia 24 horns, atendimento medico ambulatorial de 
urgencia e internaedes na Clinica Modica, Pediatrica e Ginecologica e 
Obstetrica e Planejamento Familiar, a comunidade de Porta°. 

CLAUSULA SEGUNDA — 0 atendimento a populacao portonense de que 
trata este convenio compreendera: 

I — Atendimento Medico — de Ginecologia e Obstetricia na Internacio 
• Atendimento Medico; 
• Internacoes, (conforme o estabelecido pelo Sistema Unico de Sande); 
• Partos Normais; 
• Cesareas; 
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• Ligadura de Trompas (ate 2 por mes), Eletivos ou Pos-Parto; 
• Curetagens (ate 2 por mes); 
• Vasectomia (ate 2 por mes). 

II — Atendimento Medico — de Pediatria Para Internacao 
• Atendimento Medico; 
• Avaliacao de Recem Nascidos; 
• Internacees (conforme o estabelecido pelo Sistema Unico de Sande); 

III — Atendimento Medico — de Clinica Geral Para Internacoes 
• Atendimento Medico; 
• Intemacees (conforme o estabelecido pelo Sistema ante° de Sande); 

IV — Atendimento a Pequenas Cirureias 
• Cirurgido; 
• Conduta e Procedimentos. 

V — Atendimento de Urania e Emer2incia 24 horas  
• Planta° Medico; 
• Consultas ( ate 900 por mes); 
• Etnissan de laudos de internacees, encaminhamento para exames 

complementares; 
• Servicos Ambulatoriais : nebulizacoes, injecoes, curativos, suturas, 

pequenas cirurgias, retirada de pontos; 
• Sala de reidratacao e observacao, corn pennanencia de ate 24 horas; 
• Transferencias para outros hospitals, corredo por conta da Fundacao 

Hospitalar, somente para pacientes internados ern caso de urgencia. 

VI — Atendimento de Enfermaeem. 

VII — Atendimento ao Planeiamento familiar. 
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VIII — Repasse complementar para o laboratorio de alkalises clinicas dos 
exames realizados para os pacientes internados e no plando de uraencia 
no Hospital de Portio. Os valores sera° repassados conforme tabela 
fornecida pelo laboratirio.  

PARAGRAEO-DNICO--- 	 Hospitalar, a aquisicao 
demedicasrentos e ma 	e) ial ambulatosial 	paid cumprimento deste convenio. 

RA-. =- O Plaaejamento Familiar funcionard de segunda a 
sexta-feira, no periodo da mantra e tarde, e red como sede as dependencias da 
Fundacao Hospitalar Educacional e Social de Portao. 

0 atendimento ao Planejamento Familiar sera extensivo a todas as pessoas 
portadoras da Carteira Municipal de Safide. 

DESENMOLVIMENTILDIXPROGRAMA DE PLANEJAMENTO 
FAMILIAR 

• Assistencia integral a mulher portonense, abrangendo suas necessidades 
bio-psico-sociais. 

• Palestras, medicos e enfermagem, para mulheres e criancas, do nascimento 
ate um ano; 

• Promover a sande da muffler, nutriz e ao lactense; 
• Atividades de cuidados primarios como: 

Orientacao aos metodos anticoncepcionais; 
Coleta do cito-patologico. 

• Insercao do DIU; 
• Bi6psias; 
• Pequenos procedimentos cirergicos. 
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MATERIAIS: 

• MaterialsEducativo: 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 escriterio: canetas, folhas de oficio, corretivo liquido, 

borrachas, lapis etc.. 
• Material pars curativos: luvas, gaze, soro, esparadrapo, iodofor etc.. 
• Material para coleta de CP; 
• Um eletro cauterio; 
• Um video e uma TV; 
• Pastas classificatorias; 
• Pastas supensas; 
• Fichas cadastrais. 

Auvumass POR-AREA: 

SERVIVO DE ENFERMAGEM: 

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

• Conhecimento da anatomia; 
• Metodos anticoncepcionais; 
• Panejamento familiar; 
• Doencas sexualmente transmissiveis; 
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• Prevencao da AIDS; 
• Prevencao do cancer de mamas e cob uterino; 
• Sexualidade; 
• Aleitamento Materno; 
• Palestras sobre sane; 
• Palestras sabre alimentacao na gravidez; 
• Riscos medicamentosos; 
• Mecanismos do parto; 
• Importamia 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 corn o recem nascido; 
• Higiene, vacinas, alimentacao; 
• Prevencao de acidentes domosticos; 
• Integracao do recem nascido a familia;; 
• Sande da mulher. 

As palestras nao sera° realizadas somente na sede do programa de 
Planejamento Familiar, mas sim, em escolas, zona rural, clube de maes, 
Associacoes Comunitarias e demais locais onde o trabalho seja solicitado. 

RFRulc0  MEDICO GINECOLOGICO: 

0 ginecologista fara o atendimento ao paciente, obtendo dados tais como: 
doencas atuais e passadas, medicamentos usados, antecedentes familiares, 
antecedentes pessoais e antecedentes ginecolOgicos, antecedentes osbtetricos e 
sexualidade. Intemacdes, cesareas, partos normais, curetagens, ligadura de 
trompas, conforme estabelecido no item n° I. 
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0 paciente passara pela consulta e posteriormente sera feita a coleta de 
material pars exames preventivos de cancer, exame de mamas, atendimento 
pre-natal, tratamento de infertilidade ou outros procedimentos conforme 
necessidade medica. 

0 atendimento do ginecologista se resume em: 

- Exames fisicos e especificos ( gineco-obstetricia); solicitacao de exames de 
rotina e outros se houver necessidade, diagnostic°, avaliacao e conduta; 
internacees, partos normais, cesareas, ligaduras de trompas, curetagem, 
acmes complementares, (vacinas, pratica educativa, servicos especializados, 
etc.) 

SERVicOMEDICO-PEDIURICO: 

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

A conduta do pediatra baseia-se em levantamento de dados, antecedentes 
familiares, antecedentes fisiologicos e patologicos, historia alimentar, situacao 
ambiental, exames fisicos, avaliacao do crescimento e desenvolvimento, 
orientacao (estimulacao, dietas, nocaes de higiene, etc.). Referenda a outros 
services de saude, caso necessario, serao encaminhados a Secretaria de Sande 
pars agendamento. 

0 pediatra, tambem darn orientacees sobre prevencao de acidentes corn o 
bebe, quedas, cuidados na hors da alimentack, asfixia, sufocamento, etc.. 
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CLALTSULA-QUARTA - A Fundack Hospitalar-atendera gratuitamente todas 
as-famtlias relacionadas em listagem elaborada pela Secretaria Municipal de 
Safide de Portk, atualizada mensalmente. Estas familias, bem como seus 
dependentes, deverao se identificar na recepck do Hospital munidos de 
documentos de identidade ou Carteira Municipal de Saude. Esta gratuidade 6 
extensiva ao Planta° de Urgencia e Emergencia, procedimentos ambulatoriais, 
intemacks de clinica medics, clinics ginecologica e obstetrica, clinica 
pediatrica e Planejamento Familiar. 

CLAUSULA QUINTA—Ctzepasse- mensaLpamas-despesas decorrentes deste 
conveaiirsera de-  ate-R$23J00;00-(vinte e tres mit e setecentos reais). 
As despesas decorrentes do presente convenio correra a conta da dotack 
orcamentaria sob a rubrica 2026 - 3132 - Fundo Municipal de Safide ( R$ 
18.000,00 - dezoito mil reais) e receita do Fundo de Municipalizack 
Solidbria ( R$ 5.700,00 - cinco mil e setecentos reais). 

CLAUSULA- SEXTA - Os procedimentos anestesicos serao repassados 
diretamente pela Secretaria Municipal de Sande, com recursos do convenio 
aprovado pelo Conselho Municipal de Safide. 

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

CLAUSULA OITAVA- A Fundacao Hospitalar sujeitar-se-a a fiscalizack de 
uma Comissao de Avaliacao e Controle jd instituida pela Secretaria de Safide, 
para o fief cumprimento do presente convenio. 

CLAUSULA NONA - Todos os encaminhamentos para cesarianas, ligadura 
_de-  tromps, eletivos, vasectomias e curetagens, deverao ter autorizack da 
Secretaria de Saude, mediante documento padronizado devidamente assinado 
pelo Secretario de Sande. 
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CLAUSULADEC/MA— 0 presente convenio tera inicio no dia 01 de agosto 
de-1999-e-termino no dia 31 de dezembro de 1999. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA - A contratacao de todo pessoal 
necessario a consecucao dos objetivos propostos no presente convenio, dar-se-

pela _Fundacao Hospitalar, bem como os demais encargos trabalhistas e 
previdenciarios pertinentes. 

CLAUSUIA- DECIMA-SEGUNDA - Para dirimir eventuais controversias 
emergentes do presente convenio, as partes elegem o Foro da Comarca de 
Portao-RS, com renfincia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

E, por assim estarem justos e conveniados, assinam o presente em 02 (dual) 
vies de igual teor e forma para todos os efeitos legais, na presenca das 
testemunhas instrumentarias. 

Porta°, 01 de agosto de 1999. 

ZVL/   
cipio de Porta() 

Carlos Roberto Ruthner 
FWeito Municipal 

Fundacao Hospitalar 

Segunda Testem a 


