
DECRETO Nº 51/2017

Altera  a  redação  do  Decreto  nº  15/2015,  que
declara  estado  de  calamidade  pública  na
assistência hospitalar do Município de Restinga
Sêca e dá outras providências. 

PAULO RICARDO SALERNO, Prefeito Municipal de Restinga Sêca, Estado
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art. 20 da
Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A:

Art. 1º O caput do art. 3º e seus §§ 3º e 4º, o caput do art. 5º, o art. 6º e art. 8º, do
Decreto nº 15/2015, de 18 de março de 2015, passam a viger com a seguinte redação:

“Art. 3º As diretorias administrativa e deliberativa do Hospital de Caridade São
Francisco, a partir da publicação deste Decreto, ficam destituídas e afastadas do cargo que
ocupam,  não  mais  podendo  exercer  qualquer  atividade  de  gestão,  ficando  passíveis  de
responsabilização, civil ou criminal, pelos atos que eventualmente praticarem em desrespeito
ao  que  nesse  sentido  foi  estabelecido,  passando  a  administração  a  ser  exercida  sob  a
responsabilidade do Município de Restinga Sêca, mediante coordenação de representante da
Secretaria Municipal de Saúde, designado por Portaria do Prefeito Municipal, com auxílio da
Comissão Gestora, nomeada e composta dos seguintes membros:”

.......................

§  3º O  Gestor  Presidente  fica  subordinado  às  determinações  do  Coordenador
designado pelo Prefeito Municipal, o qual pode, inclusive, substituir a qualquer tempo aquele
ou qualquer outro dos membros do Conselho Gestor;

§  4º Aos  Gestores  Membros  incumbe  auxiliar  o  Gestor  Presidente  em  suas
atividades,  bem  como  fiscalizar  os  atos  deste,  comunicando  qualquer  irregularidade  ao
Coordenador designado”.

“Art. 5º No período que perdurar o estado de calamidade, o Gestor Presidente,
com a aprovação do Coordenador designado 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 art. 2º, observadas as disposições legais
pertinentes”.

“Art. 6º Para fins do disposto no art. 2º, o Gestor Presidente, com anuência do
Coordenador e dos Gestores Membros, fica autorizado a promover compras de equipamentos,
medicamentos,  insumos  e  suprimentos,  observadas  as  disposições  legais  pertinentes,  não
podendo, no entanto, alienar bens da Entidade requisitada”.

“Art.  8º Durante a situação de calamidade,  o Gestor Presidente e os Gestores
Membros farão o inventário dos bens e levantamento financeiro e contábil do Hospital de
Caridade São Francisco, sendo que apresentarão trimestralmente relatórios circunstanciados
ao Coordenador, para publicidade e cumprimento das finalidades legais”.
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Art.  2º  Fica determinado ao Gestor  Presidente,  em conjunto com a Comissão
Gestora, a elaboração de um plano de recuperação do Hospital de Caridade São Francisco,
que deverá ser apresentado ao Coordenador designado pelo Prefeito Municipal em prazo não
superior a 30 (trinta) dias da publicação do presente Decreto.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 25 de maio de 2017.

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se.

JOÃO IRAJÁ ROSA DA SILVA
 Sec. Municipal de Administração       


