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 LEI Nº 827/2006 

de 17 de maio de 2006.  

"Autoriza o Município da Barra do Quaraí a firmar 
Contrato com a Fundação Hospital de Caridade de 
Quaraí – RS para a prestação se serviços médico-
hospitalares e dá outras providências”.  

 
MAHER JABER, Prefeito Municipal da Barra do Quaraí, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 96, inciso XXV da Lei Orgânica do Município, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e eu SANCIONO e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º  - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Contrato  com a Fundação 
Hospital de Caridade de Quarai , com o objetivo de conjugar esforços para a execução 
pelo CONTRATADO  de serviços médico-hospitalares a serem prestados aos usuários 
dos serviço público de saúde, nos termos da minuta em anexo, que fica fazendo parte 
integrante desta Lei. 
Art. 2º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da dotação orçamentária 
própria, abaixo discriminada: 
 

Órgão: 06  
Unidade 10 – Atendimento Especializado 
Projeto/Atividade: 2.072 – Saúde Competente IV 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00.00.0040 

 
Art. 3º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Palácio Embaixador João Baptista Lusardo, 17 de maio de 2006. 

 
 
 
 

                                                                                                                         ZULMA  ROLIM SIMIONATO 
                                                                                                     Prefeita em Exercício 
 
 
 
 
Registre-se. Publique-se. 
Data Supra. 
 
 
Sidinei Luiz da Silva 
Sec. Mun. de Administração 
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CONVÊNIO 

 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
FAZEM O MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAÍ  E A 
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAÍ, PARA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-
HOSPITALAR. 

 
 
       O MUNICÍPIO DE BARRA DO QUARAI , inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 01.610.910/0001-59, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. 
MAHER JABER MAHMUD, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, Carteira de Identidade nº 
3026330591, inscrito no CPF/MF sob o nº 53579674072, doravante denominado 
CONTRATANTE , com sede na Rua Quarai, 88 e a FUNDAÇÃO HOSPITAL DE 
CARIDADE DE QUARAÍ,  inscrita no CNPJ sob o número 94.757.986/001-92, com sede 
na Rua Ascânio Tubino, n° 780, na cidade de Quarai,  Estado do Rio Grande do Sul, com 
Estatuto registrado no Cartório de Títulos e Documentos de Quarai, no Livro A-1, Auxiliar, 
Pessoas Jurídicas, Registros de Extratos, sob o nº 114, fl. 77v/79, datado de 30/05/2003, 
neste ato representada por seu Diretor Geral, Sr. ILSON LOPES COELHO,  brasileiro, 
casado, técnico em contabilidade, Carteira de Identidade nº 1035519998, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 447.895.480-15, residente e domiciliado em Quarai, a Rua General 
Canabarro, nº 804, doravante denominado CONTRATADO , tendo em vista o que dispõe 
a Constituição Federal, em especial os seus artigos 196 e seguintes; as Leis n° 8.080/90 
e 8.142/90, as normas gerais da Lei Federal n° 8.66 6/93 e demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie, RESOLVEM celebrar o presente Contrato de 
Prestação de Serviços mediante as cláusulas e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
 O presente contrato tem por objeto a execução pelo 
CONTRATADO  de serviços médico-hospitalares a serem prestados aos usuários, 
comprovadamente residentes no Município de Barra do Quarai, dentro dos limites 
quantitativos abaixo fixados: 
 

Quantidade Tipo 
04 VESÍCULA 
06 VASCULAR - VARIZES 
01 HERNIA 
02 HISTERECTOMIA 
01 GLÂNDULA SALIVAR 
02 ADENOIDES 
01 PROSTATA 
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                               CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
 Os serviços referidos na Cláusula Primeira serão executados pela 
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE DE QUARAÍ , situado na Rua Ascânio Tubino, nº 
780, na Cidade de Quaraí, Estado do Rio Grande do Sul, com alvará de funcionamento 
expedido pela Secretaria de Estado da Saúde, sob o n° 48.627/1, sob a responsabilidade 
do Diretor Técnico, Dr. Sílvio Eduardo Cardozo Ferreira - CRM n° 16.340. 
 Parágrafo Único  - A eventual mudança de endereço do 
HOSPITAL será imediatamente comunicada ao CONTRATANTE , que analisará a 
conveniência de manter os serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, 
rever as condições do contrato e, até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 
   
 CLÁUSULA TERCEIRA – NORMAS GERAIS 
 
 Os serviços ora contratados serão prestados diretamente por 
profissionais do estabelecimento CONTRATADO  e por profissionais que, não estando 
incluídos nas categorias referidas nos incisos I, II e III do § 1° são admitidos nas 
dependências do CONTRATADO  para prestar serviços decorrentes de contrato 
celebrado, em separado, com o CONTRATANTE . 
 
 § 1° - Para os efeitos deste contrato consideram-se profissionais 
do próprio estabelecimento CONTRATADO : 
 I – o membro do seu corpo clínico; 
 II – o profissional que tenha vínculo de emprego com o 
CONTRATADO; 
 III – o profissional autônomo que, eventualmente ou 
permanentemente, presta serviços ao CONTRATADO , ou se por este autorizado. 
 § 2° - Equipara-se ao profissional autônomo definido no inciso III a 
empresa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça atividade na 
área de saúde. 
 § 3° - No tocante a internação em enfermaria, e ao 
acompanhamento do paciente, serão cumpridas as seguintes normas: 
 I – os pacientes serão internados em enfermarias com número 
máximo de leitos previsto nas normas técnicas para hospitais; 
 II – é vedada a cobrança por serviços médicos, hospitalares e 
outros complementares da assistência devida ao paciente; 
 III – o CONTRATADO  responsabilizar-se-á por cobrança 
indevida, feita ao paciente ou seu representante, por profissional empregado ou preposto, 
em razão da execução deste contrato; 
 § 4° -  Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da 
normatividade suplementar exercidos pelo CONTRATANTE  sobre a execução do objeto 
deste contrato, os contraentes reconhecem a prerrogativa de controle e a autoridade 
normativa genérica da direção nacional do SUS, decorrente da Lei Orgânica da Saúde. 
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 § 5° -  É de responsabilidade exclusiva e integral do 
CONTRATADO  a utilização de pessoal para execução do objeto deste contrato, incluídos 
os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 
vínculo empregatício, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o CONTRATANTE.   
 § 6° - O CONTRATADO  fica obrigado a internar paciente, no 
limite dos leitos contratados, ainda que, por falta ocasional de leito vago em enfermaria, 
tenha a entidade contratada de acomodar o paciente em instalação de nível superior a 
ajustada neste contrato, sem direito à cobrança de sobre preço. 
 § 7° - O CONTRATADO  fica exonerado da responsabilidade pelo 
não atendimento de paciente amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 
noventa (90) dias no pagamento devido pelo Contratante, ressalvadas as situações de 
calamidade pública ou grave ameaça da ordem interna ou as situações de urgência e 
emergência. 
 
                             CLÁUSULA QUARTA – DA ESPÉCIE DE INTERNAÇÃO 
 
 Para atender ao objeto deste contrato, o CONTRATADO  se 
obriga a realizar internação eletiva, mediante autorização da Secretaria Municipal de 
Saúde e Meio Ambiente da Barra do Quaraí. 
                                   

CLÁUSULA QUINTA – DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSIS TÊNCIA 
 
 Para o cumprimento do objeto deste contrato, o CONTRATADO 
se obriga a oferecer ao paciente os recursos necessários ao seu atendimento, conforme 
discriminado abaixo: 
 I – Assistência médico-ambulatorial: 
 1 – atendimento médico, por especialidade, com realização de 
todos os procedimentos específicos para cada área, incluindo os de rotina, urgência ou 
emergência, disponibilizados pelo hospital; 
 2 – assistência social; 
 3 – assistência farmacêutica, social, de enfermagem e de 
nutrição, quando indicados; 
 II – Assistência técnico-profissional e hospitalar: 
 1 – todos os recursos disponíveis no Hospital de diagnóstico e 
tratamento necessários ao atendimento dos usuários do SUS; 
 2 – encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais 
necessários; 
 3 – utilização de sala de cirurgia e de material e serviços do 
centro cirúrgico e instalações correlatas; 
 4 – medicamentos receitados e outros materiais utilizados, 
sangue e hemoderivados; 
 5 – serviço de enfermagem; 
 6 – serviços gerais; 
 7 – fornecimento de roupa hospitalar, inclusive ao paciente; 
 8 – alimentação com observância das dietas prescritas. 
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                     CLÁUSULA SEXTA – OUTRAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
 O CONTRATADO  ainda se obriga a:  
 I – Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e 
arquivo médico; 
 II – Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem o paciente para 
fins de experimentação; 
 III – Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo 
universal e igualitário, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços; 
 IV – Admitir, em suas dependências, para realizar atos 
profissionais com utilização da infra-estrutura hospitalar, o profissional autônomo 
contratado diretamente pelo CONTRATANTE , nos termos da Cláusula Terceira; 
 V – Justificar ao paciente ou a seu representante, por escrito, as 
razões técnicas alegadas quando da decisão de não realização de qualquer ato 
profissional previsto neste contrato; 
 VII – Notificar o CONTRATANTE  de eventual alteração de sua 
razão social ou de seu controle acionário e de mudança em sua diretoria, contrato ou 
estatuto, enviando ao CONTRATANTE , no prazo de sessenta (60) dias, contados a partir 
do registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório 
de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONT RATADO 
 
 O CONTRATADO  é responsável pela indenização de dano 
causado ao paciente, aos órgãos do SUS e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de 
ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência praticadas por 
seus empregados, profissionais ou prepostos, ficando assegurado ao CONTRATADO o 
direito de regresso. 
 § 1° -  A fiscalização ou o acompanhamento da execução deste 
contrato pelos órgãos competentes do SUS não exclui nem reduz a responsabilidade do 
CONTRATADO  nos termos da legislação referente a licitações e contratos 
administrativos. 
 § 2° - A responsabilidade de que trata esta cláusula estende-se 
aos casos de danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços, nos estritos 
termos do art. 14 da Lei 8.078, de 11-09-1990 (Código de Defesa do Consumidor).  
   
 
                                           CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO 
 
 O CONTRATANTE  pagará ao CONTRATADO , pelos serviços 
efetivamente prestados, como complemento do valor recebido do MS/SUS para o 
determinado procedimento, os valores unitários abaixo discriminados, até o limite máximo 
e total de R$ 10.715,00 (dez mil, setecentos e quinze Reais). 
 
Quantidade Tipo R$ Unitário Quaraí R$ Total Quaraí  
04 VESÍCULA 620,00 2.480,00 
06 VASCULAR - VARIZES 620,00 3.720,00 
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01 HERNIA 620,00 620,00 
02 HISTERECTOMIA 620,00 1.240,00 
01 GLÂNDULA SALIVAR 560,00 560,00 
02 ADENOIDES 620,00 1.240,00 
01 PROSTATA 855,00 855,00 

TOTAL 10.715,00 
 
 
                            CLÁUSULA NONA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
 As despesas dos serviços realizados por força deste contrato, 
correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias da Secretaria Municipal da Saúde 
e Meio Ambiente: 
Órgão: 06 
Unidade 10 – Atendimento Especializado 
Projeto/Atividade: 2.072 – Saúde Competente IV 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00.00.00.00.0040 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS 
E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 
 O preço estipulado neste contrato será pago da seguinte forma, 
sob pena de atualização monetária: 
 I – O CONTRATADO  apresentará mensalmente ao 
CONTRATANTE até 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente à prestação dos serviços, as 
faturas e os documentos referentes aos serviços efetivamente prestados;  
 II – O CONTRATANTE  pagará à CONTRATADA  o valor 
dispendido pela mesma, conforme cláusula oitava, obrigando-se a repassá-lo até o 10º 
(décimo) dia útil do mês subseqüente ao dos serviços prestados.     
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –  DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR 
 
 O CONTRATADO  responderá pelos encargos financeiros 
assumidos além do limite dos recursos que lhe são destinados, ficando o Município 
exonerado do pagamento de eventual excesso. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, 
VISTORIA E FISCALIZAÇÃO 

 
 A execução do presente contrato será avaliada pela Secretaria 
Municipal de Saúde e Meio Ambiente e pelo Conselho Municipal de Saúde do Município 
da Barra do Quaraí, mediante procedimentos de supervisão indireta ou local, os quais 
observarão o cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato, a 
verificação do movimento das internações e de quaisquer outros dados necessários ao 
controle e avaliação dos serviços prestados. 
 § 1° - O CONTRATADO  facilitará ao CONTRATANTE  o 
acompanhamento e a fiscalização permanente dos serviços e prestará todos os 
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esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores do CONTRATANTE  
designados para tal fim. 
 § 2° - Em qualquer hipótese é assegurado ao contratado amplo 
direito de  defesa, nos termos das normas gerais da lei federal de licitações e contratos 
administrativos. 
 
                             CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES 
 
 Fica o CONTRATADO  sujeito às multas previstas na legislação 
por infração de qualquer cláusula ou condição deste contrato, sem prejuízo das demais 
penalidades previstas na legislação referente a licitações e contratos administrativos, 
assegurado o direito à defesa. 
 Parágrafo Único  - O valor da multa será descontado dos 
pagamentos devidos pelo CONTRATANTE  ao CONTRATADO . 
 
                              CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 
 Constituem motivos para rescisão do presente contrato o não 
cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos 
na legislação referente a licitações e contratos administrativos, sem prejuízo das multas 
cominadas na Cláusula Décima-Terceira. 
 § 1° - O CONTRATADO  reconhece desde já os direitos do 
CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na legislação referente a 
licitações e contratos administrativos. 
 § 2° - Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das 
atividades em andamento puder causar prejuízo à população, será observado o prazo de 
trinta (30) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o CONTRATADO  negligenciar a 
prestação dos serviços ora contratados a multa cabível será duplicada.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS PROCESSUAIS 
 

 Dos atos de aplicação de penalidade prevista neste contrato, ou 
de sua rescisão, praticados pelo CONTRATANTE , cabe recurso no prazo de cinco (5) 
dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 § 1° - Da decisão do(a) Secretário(a) Municipal de Saúde e Meio 
Ambiente que rescindir o presente contrato cabe, inicialmente, pedido de reconsideração, 
no prazo de cinco (5) dias úteis, a contar da intimação do ato. 
 § 2° - Sobre o pedido de reconsideração formulado nos termos do 
§ 1° o(a) Secretário(a) Municipal de Saúde e Meio Ambiente deverá manifestar-se no 
prazo de quinze (15) dias e poderá, ao recebê-lo, atribuir-lhe eficácia suspensiva, desde 
que o faça motivado por razões de interesse público. 
               
                      CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GESTOR DO CONTRATO 
 
 Com vistas a preservar o interesse público, fica designado o(a) 
Secretário(a) Municipal de Saúde e Meio Ambiente para exercer a função de gestor do 
presente Contrato de Prestação de Serviços, assegurada ao(a) mesmo(a) a possibilidade 
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de exercer ampla e permanente fiscalização,  junto ao CONTRATADO , da plena 
execução do objeto descrito na cláusula primeira.            
           
 
                              CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIM A – DA PUBLICAÇÃO 
 
 O presente contrato terá a publicação de seu extrato na forma da 
lei. 
 
 CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO 
 
 As partes elegem o Foro do Município de Uruguaiana, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir questões oriundas 
do presente contrato que não puderem ser resolvidas pelas partes e pelo Conselho 
Municipal de Saúde. 
 
 E, por estarem as partes justas e contratadas, firmam o presente 
contrato em quatro (4) vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 
duas (2) testemunhas, abaixo assinadas.  
 

    BARRA DO QUARAÍ,    de maio de 2006. 
 
 
 

________________________________           ______________________________ 
FUNDAÇÃO HOSPITAL DE CARIDADE           MUNICÍPIO DA BARRA DO QUARAÍ 
            ILSON LOPES COELHO                                  MAHER JABER MAHMUD 
                     Diretor Geral                                                     Prefeito Municipal 
                       Contratado                                                            Contratante 
 
     
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 ‘  _______________________________ 
    SIDINEI LUIZ DA SILVA 
______________________________  SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO 
Nome:  
CPF: 
 
 
______________________________ 
Nome: 
CPF:  
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Ofício nº 071/2006 – SECAD                       Barra do Quaraí, 11 de maio de 2006. 

 

 

Senhor Presidente: 

Sirvo-me do presente para cumprimentá-lo, oportunidade em que 

encaminho a Vossa Excelência o PROJETO DE LEI Nº 035/2006 , de 11 de maio de 

2006, que "Autoriza o Município da Barra do Quaraí a firmar C ontrato com a 

Fundação Hospital de Caridade de Quaraí - RS para a  prestação se serviços 

médico-hospitalares e dá outras providências” , para apreciação em Reunião 

Ordinária e em Regime de Urgência Urgentíssima. 

 

E X P O S I Ç Ã O D E   M O T I V O S 
 
 O Projeto de Lei ora encaminhado pretende a autorização legislativa para a 
celebração de Contrato com a Fundação Hospital de Caridade de Quaraí – RS, tendo 
como objeto à prestação de serviços médico-hospitalares a fim de atender demanda de 
cirurgias variadas, conforme planilha em anexo, e que não têm conseguido agendamento 
no hospital de referência da Barra do Quaraí que é a Santa Casa de Uruguaiana, 
obrigando o Município a buscar alternativa que viabilize a solução positiva de tão grave 
problema enfrentado pelos usuários do sistema público de saúde. 
 Cabe ressaltar que o fato de termos nossa referência na cidade de Uruguaiana não 
significa a garantia do atendimento imediato dos casos de cirurgias eletivas. As 
necessidades passam pelo agendamento naquela instituição o que, muitas vezes, ocorre 
em prazos superiores há um ano resultando num agravamento das condições de saúde 
do paciente, sendo necessário investir outros meios e recursos municipais que 
representam soluções paliativas, caras e ineficientes, pois não atendem á recomendação 
médica. Aliado a este fato, também a própria situação da Instituição, que possui contrato 
de Gestão com a Município de Uruguaiana, dificultando ainda mais a realização de 
quaisquer procedimentos de forma rápida e eficiente. 
 Aliado a este fato, obriga a família a estar em permanente estado de alerta, criando 
quadro de estresse que compromete a qualidade de vida do núcleo familiar, obrigando a 
um acompanhamento do paciente em sua residência, o que causa enorme dano também 
à economia familiar, pois representa a redução dos recursos econômicos para o sustento 
da própria família, gerando outras conseqüências que deverão ser combatidas de forma 
curativa pelo Posto de Saúde do Município. 
 Constatada a dificuldade de atendimento pelo Hospital de Referência de 
Uruguaiana, urge a necessidade de buscar alternativa viável para a realização das 
cirurgias elencadas. 
 A Fundação Hospital de Caridade de Quarai – RS tem a possibilidade de atender a 
demanda registrada, de forma efetiva, pronta, com a qualidade que o usuário merece, 
desde que o Município de Barra do Quarai faça a complementação dos valores pagos 



 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DA BARRA DO QUARAÍ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  

 
Rua: Saldanha Marinho, 19 – Centro - CEP: 97.538-00 0 - Fone/Fax: (55) 3419-1006 

E-mail: saudebarradoquarai@ibest.com.br  

pelo MS/SUS que neste caso representa valor da ordem de R$ 10.715,00 (dez mil, 
setecentos e quinze Reais). 
 É sabido que o atendimento de saúde deve ser imediato, não colocando o usuário 
no meio da discussão técnica sobre a definição de responsabilidades e atribuições de 
cada um dos níveis de governo. Esta situação significaria grave atentado à dignidade 
humana e violação grosseira do direito constitucional ora vigente.   
 A situação dos hospitais da região apontam para uma continuidade do atual 
quadro, ou seja, continuarão as dificuldades de agendamento das cirurgias eletivas 
demandadas. 
 O Município da Barra do Quarai, através da Secretaria Municipal de Saúde e Meio 
Ambiente têm buscado outras alternativas, todas elas, infelizmente frustradas cabendo, 
portanto, e de forma imperiosa, atacar de forma decidida esta questão, resolvendo de 
imediato à demanda reprimida e abrir caminho para uma solução mais duradoura, 
conforme os compromissos do atual governo municipal. 
 Neste sentido, exposta as razões da proposição ora apresentada, subscrevo-me, 
colocando os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente para 
acompanhar a tramitação do mesmo, considerando que o Conselho Municipal de Saúde 
também é favorável à proposição. 

Atenciosamente, 
 

 

Maher Jaber 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Excelentíssimo Senhor 
Vereador Rogério Blanco Neto 
M.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Palácio Antônio Araci Meus 
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TABELA_PACIENTES_CIRURGIAS_QUARAI_2006  

PACIENTE IDADE CI CIRURGIA CONTATO 
AURÉLIA PAIM 14/02/38 2012772873 CORREÇÃO DE PROLAPSO 

UTERINO – CISTOCELE 
99550469 

BERENICE DA SILVA TEIXEIRA 18/09/1968 4039388071 VESÍCULA 99097867 
BRAS RODRIGUES 03/02/28  PROSTATA 99129284 
CAMILA SILVEIRA HENDGES 17/08/89 7106544146 VARIZES 99782081 
DARLY DE SOUZA 10/08/74 1069796447 CIRURGIA VASCULAR 

(VARIZES) 
51-99274327 

ELIANE DOS SANTOS 01/07/80  VARIZES  
GUILHERME FERREIRA 10/11/85  ADENOIDES  
HERIK MATZEMBACHER VARGAS  29/01/93 3100497746 GLÃNDULA SALIVAR 96061404 
MARCELO FERNANDES ROLIM 10/12/74 8076287484 HÉRNIA 99497607 
MARCELO GONZALEZ 04/09/74 9054868121 CIRURGIA VASCULAR 

(VARIZES) 
99895019 

MARGO PINTO FERREIRA 28/11/68 2012772873 CIRURGIA 
VASCULAR(VARIZES 

3419-1288 

MARIA APARECIDA SABINO 
FURQUIM 

25/06/80 1091996189 CIRURGIA VASCULAR 
(VARIZES) 

96340458 

MARIA TEREZINHA CORDEIRO 
FALCÃO 

16/06/55 1009455311 VESICULA 3419-1255 

NADIA RAQUEL CARDOSO 06/03/66 3012761643 VESICULA  
NARA NOGUEIRA FORT 11/08/49  HISTERECTOMIA 3419-1244 
NICOLAS CARDOSO ORNS 12/09/95 9099495872 ADENOIDES 3419-1001, 1002 
VITOR EDUARDO GIMENES 
SOARES 

14/06/82 6076938908 HERNIA INGUINAL 99016148 

Obs: conforme documentação médica em anexo. 


