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DECRETO Nº 134, DE 14 DE JULHO DE 2016.

Declara Estado de Calamidade Pública no setor
hospitalar do Sistema Único de Saúde no Município e
Requisita bens, serviços, infraestrutura e pessoa jurídica
da Associação Bene cente mantenedora do Hospital
Bene cente São Vicente de Paulo e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE OSÓRIO, no uso das atribuições legais, em conformidade com os fatos
relatados no processo administra vo nº 252.484/2016 e
Considerando que saúde é direito de todos e dever do Estado, garan do mediante polí cas sociais e
econômicas que visem a redução do risco de doenças, e de agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, direito assegurado pela Cons tuição federal
em seu ar go 196, chancelado pela Cons tuição Estadual em seu ar go 241;
Considerando o que dispõe a Lei Federal nº 8080, de 19 de setembro de 1990, no que se refere às
"condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências";
Considerando que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados, contratados ou
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS, são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no ar go 198 da Cons tuição Federal, nos termos do ar go 7º da Lei Federal nº 8.080/90, sendo
que a inicia va privada par cipa do Sistema Único de Saúde em caráter complementar;
Considerando que a Carta Polí ca de 1988, em seu ar go 197 dispõe que a ações e serviços de saúde são
de "relevância pública";
Considerando o que dispõe o ar go 86 da Lei Orgânica do Município, que estabelece que ao Município
compete prestar, com a cooperação técnica e ﬁnanceira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde pública;
Considerando que, conforme a supracitada Lei Federal, no seu ar go 15, inciso XIII, é atribuição do
Município, em seu âmbito administra vo, requisitar bens, serviços, infraestrutura de pessoas sicas e
jurídicas para o atendimento de necessidades cole vas, urgentes e transitórias, decorrentes de perigo
iminente dos serviços de saúde pública;

https://leismunicipais.com.br/a/rs/o/osorio/decreto/2016/14/134/decreto-n-134-2016-declara-estado-de-calamidade-publica-no-setor-hospitalar-do-sistema-unico-

04/06/2018

Decreto 134 2016 de Osório RS

Considerando que o Hospital São Vicente de Paulo atende a grande maioria de pacientes pelo Sistema
Único de Saúde - SUS, meta que o Poder Público quer manter e aprimorar;
Considerando que o Hospital é o único estabelecimento de saúde em Osório que atende a população, e
vem passando por sérios problemas ﬁnanceiros e administra vos desde meados de 2014, agravados pelo
sinistro de ocasionou o incêndio de parte da estrutura sica do estabelecimento em maio de 2014;
Considerando que o Hospital de Osório é o único Hospital na cidade;
Considerando que há serviços da rede pública de saúde de urgência e emergência (pronto socorro, clínica
de hemodiálise, plantão em traumatologia) cirurgias de emergência e ele vas que estão vinculados ao
prédio do Hospital e não podem sofrer solução de con nuidade;
Considerando que acima dos interesses de pessoas e grupos par culares se encontram os direitos
inalienáveis à saúde das pessoas e o interesse supremo da população a garan a de preservação desses
direitos, sob perigo iminente, nos termos do ar go 5º, XXV da Cons tuição Federa va do Brasil;
Considerando que o Poder Público já reconheceu a situação anormal no sistema hospitalar privado do
Município de Osório, caracterizada como "Situação de Calamidade" na Associação Beneﬁcente São
Vicente de Paulo, mantenedora do Hospital São Vicente de Paulo no ano de 2014;
Considerando que o Administrador Público tem, sobretudo, o dever de zelar pelo perfeito atendimento da
saúde da população;
Considerando a deﬁciência das ações e serviços do Hospital e a situação gravosa a que chegou, com
notório prejuízo do atendimento hospitalar, com grave risco para a própria preservação da vida humana;
Considerando a grave crise ﬁnanceira que atravessa o Hospital, o que tem aparentado a situação de
inviabilidade econômica e ﬁnanceira da ins tuição, dando conta de um endividamento milionário
conforme informações de seus atuais gestores e de conhecimento do Conselho Municipal de Saúde;
Considerando o atraso e não pagamento de salários e direitos aos funcionários do Hospital São Vicente de
Paulo;
Considerando o expressivo número de reclamatórias trabalhistas, junto a Jus ça do Trabalho, contra o
Hospital, por falta de pagamento dos direitos trabalhistas;
Considerando que a Direção do Hospital São Vicente de Paulo manifestou a decisão de não mais exercer a
gestão do estabelecimento, pela situação ﬁnanceira que se encontra o Hospital;
Considerando que tal situação chegou ao ponto máximo de tolerância por parte da população, da
comunidade representa va, do Ministério Público e da Administração Pública, que através de suas
representações legi mas e legais, solicita providências urgentes por parte do Governo Municipal, no
sen do de solucionar tal situação;
Considerando a relevância de todos os pedidos de providências que tem chegado ao Poder Público
Municipal, inclusive do Sindicato de Trabalhadores em Estabelecimento de Serviços de Saúde SINDISAUDE e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul - SIMERS, postulando solução do grave impasse
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vivenciado;
Considerando que o ins tuto de direito público da intervenção, na modalidade da REQUISIÇÃO, é o meio
adequado para o Poder Execu vo Municipal atenda situação de perigo iminente que comprometa a
promoção; a proteção; e a recuperação da saúde pública, garan ndo a manutenção do adequado
funcionamento das instalações do Hospital Beneﬁcente São Vicente de Paulo, fazendo-as com recursos
humanos e materiais de que dispõe, mediante o uso dos equipamentos, moveis e instalações
pertencentes a ins tuição de saúde;
Considerando ﬁnalmente que tal conjuntura impõe ao Governo Municipal a adoção de medidas urgentes
e especiais conferidas pela Cons tuição Federal de 1988 e lei Federal 8.080/90, DECRETA:
Fica declarado Estado de Calamidade Pública no setor Hospitalar do Sistema Único de Saúde do
Município de Osório/RS.
Art. 1º

Art. 2º A Administração Pública Municipal requisita, com amparo no ar go 5º, inciso XV, da Cons tuição
Federal, os bens, serviços, infraestrutura e pessoa jurídica que cons tuem a Associação Beneﬁcente São
Vicente de Paulo, mantenedora do Hospital São Vicente de Paulo do município de Osório - RS.
Art. 3º Enquanto perdurar o estado de calamidade pública ﬁcam requisitados, nos termos do inciso XXV
do art. 5º da Cons tuição Federal de 1988 e do inciso XIII do art. 15º da Lei Federal nº 8.080/90, pelo
município de Osório, os servidores, corpo clínico, móveis, utensílios e a vos, sejam eles quais forem, que
sejam afetos à Associação Beneﬁcente São Vicente de Paulo.

As Diretorias Administra vas e Conselho Delibera vo da Associação Beneﬁcente, a par r da
publicação deste Decreto, ﬁcam desabilitadas de suas gestões, passando a referida gestão para a
responsabilidade do Município de Osório, sob a coordenação do Prefeito Municipal, com auxílio da
Comissão de Gestão, designada e composta dos seguintes membros:
Art. 4º

I - GESTOR PRESIDENTE - Márcio Rolim de Araújo.
II - GESTORES MEMBROS:
Denise Wilson, Jorge Teixeira e Geraldo Ivo Pero o - Representantes do Conselho Municipal de Saúde;
Gonzalo Rafael Pintos - Representante da Classe Médica;
Joel Dadda, Sérgio Boeira Madalena e Gilson Becker - Representantes do Comércio;
Danielle Leisa Soares Bernardi, Mara Alba Kraemer da Silva e Le cia Dorini - Representantes dos
Funcionários do Hospital;
Enry Endres Mar ns - Representante da OAB/RS de Osório;
Magda Isabel Bar koski - Representante da 18º Coordenadora Regional de Saúde;
Ivonete Mateus, Ana Lúcia Rezende e Emília Rochenbach - Representantes da Administração Pública
Municipal;
Rossano Ubirajara Debas ani Teixeira - Representante da Câmara de Vereadores de Osório.
II - GESTORES MEMBROS:
Denise Wilson, Jorge Teixeira e Geraldo Ivo Pero o - Representantes do Conselho Municipal de Saúde;
Gonzalo Rafael Pintos - Representante da Classe Médica;
Joel Dadda, Sérgio Boeira Madalena e Gilson Becker - Representantes do Comércio;
Danielle Leisa Soares Bernardi, Mara Alba Kraemer da Silva e Le cia Dorini - Representantes dos
Funcionários do Hospital;
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Enry Endres Mar ns - Representante da OAB/RS de Osório;
Magda Isabel Bar koski - Representante da 18º Coordenadora Regional de Saúde;
Ivonete Mateus, Ana Lúcia Rezende e Emília Rochenbach - Representantes da Administração Pública
Municipal.
Gaspar da Cunha Prates - Representante da Câmara de Vereadores de Osório. (Redação dada pelo
Decreto nº 139/2016)
II - GESTORES MEMBROS:
Denise Wilson, Jorge Teixeira e Geraldo Ivo Pero o - Representantes do Conselho Municipal de Saúde;
Gonzalo Rafael Pintos - Representante da Classe Médica;
Joel Dadda, Sérgio Boeira Madalena e Gilson Becker - Representantes do Comércio;
Adriano Missel, Mara Alba Kraemer da Silva e Le cia Dorini - Representantes dos Funcionários do
Hospital;
Enry Endres Mar ns - Representante da OAB/RS de Osório;
Cláudio Roberto Silveira Paranhos - Representante da 18º Coordenadora Regional de Saúde;
Ivonete Fernandes Mateus, Ana Lúcia Rezende e Emília Rochenbach - Representantes da Administração
Pública Municipal.
Gaspar da Cunha Prates - Representante da Câmara de Vereadores de Osório. (Redação dada pelo
Decreto nº 48/2017)
§ 1º O Gestor Presidente terá plenos poderes de direção e administração da en dade requisitada,
podendo, inclusive, abrir e movimentar contas bancárias e convocar os associados da en dade
requisitada para Assembleias Extraordinárias, bem como nomear diretores técnico e clínico, proﬁssionais
da área médica, técnica e administra va do Hospital.
§ 2º O Gestor Presidente ﬁca subordinado as determinações do Prefeito Municipal, o qual pode, inclusive,
subs tuir a qualquer tempo aquele ou qualquer outro dos membros do Conselho Gestor.
§ 3º Aos Gestores Membros incumbe auxiliar o Gestor Presidente em suas a vidades, bem como ﬁscalizar
os atos deste, comunicando qualquer irregularidade ao Prefeito Municipal.
Art. 5º A contar do afastamento das diretorias referidas no ar go 4º, qualquer ato pra cado por estas e
que contrariem o presente decreto, será do como nulo de pleno direito.

Parágrafo único. O Gestor Presidente, para o bom e ﬁel desempenho de suas funções, poderá requisitar
força policial para garan r a segurança da população e das instalações do Hospital São Vicente de Paulo,
no momento ou após a ocupação administra va, durante a vigência do presente decreto.
No período que perdurar o estado de calamidade, o Gestor Presidente, com a aprovação do
Prefeito Municipal e dos Gestores Membros, poderá promover a aquisição de bens, dispensa e
contratação de pessoal, em caráter excepcional, com vistas a suprir as necessidades do hospital a que se
refere o ar go 3º, observadas as disposições legais e per nentes.
Art. 6º

Parágrafo único. Se necessário, o Gestor Presidente poderá também requisitar outros serviços de saúde
públicos e privados disponíveis, com vistas ao restabelecimento da normalidade dos atendimentos.
Para ﬁns do disposto no ar go 3º, o Gestor Presidente, com anuência do Prefeito Municipal e dos
Gestores Membros, ﬁca autorizado a promover compras de equipamentos, medicamentos, insumos e
Art. 7º
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suprimentos; observadas as disposições legais per nentes, não podendo, no entanto, alienar bens da
En dade requisitada.
Art. 8º Este Decreto vigorará pelo prazo de 6 (seis) meses, podendo ser prorrogado por igual período, em
caso de perdurar a situação de calamidade pública. (Vide prorrogação dada pelos Decretos nº 2/2017)

Este Decreto vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos,
em caso de perdurar a situação de calamidade pública. (Redação dada pelo Decreto nº 103/2017) (Vide
prorrogação dada pelos Decretos nº 104/2017 e nº 214/2017)
Art. 8º

Durante a situação de calamidade o Gestor Presidente e os Gestores Membros farão o inventário
dos bens e levantamento ﬁnanceiro e contábil da Associação Beneﬁcente São Vicente de Paulo, sendo
que apresentarão mensalmente relatórios circunstanciados ao Prefeito Municipal, para publicidade e
cumprimento das ﬁnalidades legais.
Art. 9º

Art. 10 Ao ﬁnal da situação calamitosa ou da vigência deste decreto, o Gestor Presidente e os Gestores
Membros deverão apresentar a respec va prestação de contas.

O Prefeito Municipal poderá baixar as instruções complementares à execução deste Decreto,
ﬁcando desde já autorizado a apresentar projetos e solicitar apoio ﬁnanceiro ao Estado e à União.
Art. 11

Art. 12 Fica a Comissão de Gestão autorizada a contratar consultoria especializada em gestão de sistemas
de saúde e hospitais para implantação de um novo modelo de gestão, assim como serviços de
contabilidade e assessoria jurídica.
Art. 13 Diante da natureza jurídica da função pública a ser exercida pelo Gestor Presidente, em caráter
de dedicação exclusiva, será remunerado com valor correspondente ao subsídio do Vice Prefeito.
Parágrafo único. A remuneração será paga com recursos do Município, repassados à Associação
Beneﬁcente São Vicente de Paulo, mediante autorização legisla va e convênio especíﬁco.

O Município repassará à Associação Beneﬁcente São Vicente de Paulo, a tulo de contribuição, o
valor do custeio do Gestor Presidente, mediante autorização legisla va, diante da natureza jurídica da
função pública a ser exercida pelo mesmo, em caráter de dedicação exclusiva. (Redação dada pelo
Decreto nº 139/2016)
Art. 13

A presente Requisição-Intervenção não transfere ao Município responsabilidades trabalhistas,
previdenciárias ou outras advindas de vínculos emprega cios em vigor ou outros que poderão advir
durante a Requisição-Intervenção.
Art. 14

Art. 15

Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL OSÓRIO, em 14 de julho de 2016.
Eduardo Aluísio Cardoso Abrahão,
Prefeito Municipal.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE OSÓRIO
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