
LEI N° 273 DE 12 DE JUNHO DE 1974. 
 

Aprova os Estatutos do Hospital Municipal 
Henrique Lage, do município de Lauro Müller. 
 

ARGEMIRO RAULINO MENDES, PREFEITO MUNICIPAL DE LAUR O 
MÜLLER , faço saber a todos os habitantes do município que a Câmara 
Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1° - O Hospital Municipal Henrique Lage, da ci dade de Lauro Müller, no 
Estado de Santa Catarina, reger-se-à, pelos presentes Estatutos e pelas Leis à 
eles aplicáveis, aprovados pela Câmara de Vereadores e publicados no Diário 
Oficial do Estado de Santa Catarina. 
 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 
Art. 1° - O Hospital Municipal Henrique Lage, da ci dade de Lauro Müller, 
Patrimônio Municipal, sujeito a administração do governo do Município, terá por 
objetivos: 
 

a) Prestar assistência médico-hospitalar remunerada; e, gratuita à toda e 
qualquer pessoa, sem distinção de classe, raça, sexo, cor, 
nacionalidade, credo religioso ou político. 

b) Colaborar com os Poderes Públicos, na solução dos problemas 
comunitários de saúde pública. 

 
 

CAPÍTULO II 
Da Administração 

 
Art. 2° - O Hospital Municipal Henrique Lage será a dministrado por uma 
Comissão composta de um Presidente, um Secretário, um Tesoureiro e, um 
Provedor que desempenharão suas funções gratuitamente, com exceção do 
Provedor que será remunerada com uma gratificação arbitrada pelo Prefeito 
Municipal. 
 
Parágrafo Único – Todos os membros da Comissão serão de livre escolha do 
Prefeito Municipal que, baixará os necessários atos para as necessárias 
nomeações e exonerações. 
 
Art. 3° - Compete ao Presidente: 

a) Representar o hospital, pessoalmente, ou por procurador legalmente 
constituído em juízo ou fora dele em qualquer lugar ou tempo, quando 
os interesses do Hospital assim o exigirem; 

b) Zelar pela conservação do patrimônio, comunicando ao Provedor e ao 
Prefeito as providencias que julgar necessárias; 



c) Superintender todos os trabalhos ou atos que venham redundar em 
acréscimo ou decréscimo patrimonial, deles sempre fazendo relatório 
escrito ao Prefeito Municipal, dando vistas do mesmo ao Provedor; 

d) Reunir a Comissão mensalmente para exame dos balancetes mensais, 
aprovando-os quando corretos e determinado providencias para 
saneamento das incorreções eventualmente encontradas, mandando 
lavrar a respectiva ata pelo Secretário; 

e) Comunicar ao Prefeito e ao Secretário da Comissão, o seu impedimento 
nos atos de sua competência; 

f) Reunir a Comissão extraordinariamente no segundo semestre de março 
de cada exercício para o exame das contas do balanço anual, das 
variações patrimoniais verificadas, saldo em caixa, contas à pagar e 
contas à receber, aprovando-o se verificada sua exatidão, ou, emitindo 
parecer da comissão caso seja verificada alguma incorreção; 

g) Homologar os atos do Provedor quanto às admissões e demissões de 
empregados e funcionários, e atos disciplinares baixados pela 
Provedoria; 

h) Abrir, numerar, rubricar e encerrar todos os livros indispensáveis ao 
controle e bom andamento dos negócios do Hospital; 

i) Examinar e julgar em reunião extraordinária junto com o Secretário e 
Tesoureiro, as licitações, propostas de compra e venda de materiais, 
medicamentos e contratos que, atingirem o valor de 5 (cinco) salários 
mínimos em vigor na região, emitindo parecer conclusivo, em conjunto 
cm os demais membros da comissão; 

j) Contrair empréstimo e financiamento em dinheiro, assinar convênios, 
compromissos, ou contratos depois de devidamente processados, com 
prévia aprovação da Câmara Municipal, para posteriormente serem 
referendados pelo senhor Prefeito Municipal; 

 
Art. 4° - Compete ao Secretário : 

a) Superintender todos os serviços da Secretaria, mantendo o arquivo na 
mais perfeita ordem; 

b) Lavras as atas das reuniões ordinárias e extraordinárias da Comissão; 
c) Redigir, expedir e receber as correspondências postal e telegráfica da 

Comissão; 
d) Substituir o presidente, nos seus impedimentos ou faltas ocasionais; 

 
Art. 5° - Compete ao Tesoureiro : 

a) organizar e superintender os serviços da Tesouraria do Hospital; 
b) Proceder mensalmente a verificação do caixa, e lavrar o respectivo 

termo de conferencia, assinando-o conjuntamente com o Provedor; 
c) Substituir o Secretário nos seus impedimentos ocasionais; 
d) Receber subvenções e doações, dando quitação das mesmas, elaborar 

com o presidente e o Provedor o plano de aplicação e, providenciar 
respectiva prestação de contas das importâncias recebidas e aplicadas. 

 
Art. 6° - Compete ao Provedor: 

a) Superintender todos os trabalhos do Hospital seja qual for a sua função 
e adverti-los no que ferir a boa marcha da administração; 



b) Manter em dia e perfeita ordem a escrita contábil do Hospital, 
providenciando a confecção dos balancetes mensais até aos 20 (vinte) 
dias do mês seguinte ao da competência; 

c) Providenciar no fim de cada exercício o balanço anual, devidamente 
instruído com relação das variações patrimoniais, saldo em caixa, contas 
a receber e a pagar, fazendo entrega do mesmo até o dia 15 (quinze) de 
março do ano seguinte ao da competência ao Presidente da Comissão 
para o devido exame e, aprovação, prestando os esclarecimentos 
necessários; 

d) Efetuar e receber pagamentos de todos os compromissos do Hospital, 
dando ciência ao Prefeito e ao Presidente da Comissão, quando se 
referem ao disposto nas letras “c” e “i” do artigo 3° do presente estatuto; 

e) Movimentar a conta bancária e aceitar duplicatas, fornecendo 
mensalmente, ao tesoureiro os elementos necessários para 
cumprimento do instituído na letra “b” do artigo 5° do presente estatuto. 

f) Admitir e demitir os funcionários necessários ao bom desempenho das 
funções e o correto andamento dos serviços, baixando para tanto os 
necessários atos, submetendo-os a sanção do presidente da Comissão, 
para o cumprimento do estatuído na letra “g” do artigo 3° do presente 
estatuto. 

g) Zelar pelo bom funcionamento da farmácia interna do hospital, levando 
ao conhecimento do responsável pela mesma qualquer irregularidade 
que constatar. 

h) Atender as reclamações justas e procedentes, e rechaçar as 
improcedentes, que lhe venham a ser apresentadas. 

i) Propor a cobrança amigável ou judiciária aos devedores do Hospital. 
j) Firmar convênios com instituições particulares e oficiais zelando pela fiel 

execução dos mesmos. 
l) Organizar a tabela de preços e taxas, submetendo-a a aprovação da         
Comissão. 
m) Organizar concorrências e coletas de preços, submetendo-as a 
aprovação da Comissão quando por seu vulto atingirem o valor de 5 (cinco) 
salários mínimos, em vigor na região. 
n) Resolver qualquer caso de emergência – “ad referendum” da Comissão, 
dando-lhe ciência posteriormente. 
 
 

CAPÍTULO III 
DOS MÉDICOS 

            
 Art. 7° - Todos os médicos, diplomados por Escolas  Oficiais ou reconhecidas, 
registrados no Conselho Regional de Medicina, poderão trabalhar no Hospital, 
sujeitando-se porém, as determinações dos presentes estatutos e, aos 
regulamentos posteriormente baixados. 
 
Art. 8° - Haverá no Hospital um cargo de Médico Dir etor e outro de Médico-
Sub-Diretor, ambos de livre nomeação e demissão do Prefeito Municipal.  
 
Art. 9° - Cabe aos médicos em geral:      
 



a)  Comparecerem ao Hospital, pelo menos uma vez por dia. 
b)  Atenderem gratuitamente, nos consultórios do Hospital aos doentes 
reconhecidamente pobres e desamparados, mediante apresentação do 
Atestado de Miserabilidade, expedido e fornecido pela Delegacia da Policia 
local, e, assisti-los quando internados nas enfermarias. 
c)  Exercerem severa e constante vigilância para que, medicina e a 
cirurgia, no Hospital sejam praticadas dentro da mais rigorosa moral e ética 
profissional. 
d)  Zelar pelo bom nome do Hospital, de modo geral, dando ciência ao 
Provedor, Presidente da Comissão ou, e, ao Prefeito de eventuais 
irregularidades verificadas nos diversos setores. 
e)  Orientarem e distribuírem entre si os encargos que lhes são próprios, de 
comum acordo, estabelecendo harmonicamente o equilíbrio dos serviços aos 
mesmos atribuídos, por força dos cargos que exercem. 
f) Usarem os consultórios que lhes são privativos para atenderem suas 
clínicas particulares e, as com quem o Hospital mantém convênio ou contrato. 
g) Internar e conceder alta aos enfermos a seus cuidados. 
h) Fornecer aos enfermeiros e às enfermarias, as instruções e 
esclarecimentos referente à aplicação de medicamentos realizados de 
curativos e dieta alimentar aplicáveis aos seus clientes. 
i) Fornecer o atestado de “Causa Mortis”nos óbitos verificados em doentes 
que estiverem sob seus cuidados 
j)  Atender os casos de emergência e de urgência de qualquer enfermo, 
mesmo que esteja aos cuidados de outro médico, dando conhecimento 
posterior ao médico assistente quando for o caso. 
l) Comunicar ao plantão da portaria os endereços dos locais onde poderão 
ser encontrados em casos de emergência e de extrema urgência. 
 
Art. 10° - Cabe ao médico-diretor: 

a) observar o que dispõe o artigo 9° em suas letras . 
b) Zelar e velar pela disciplina e ética profissional no Hospital. 
c) Resolver em primeira instancia com o Provedor, as dúvidas que 

surgirem nos serviços de atendimento médico-hospitalar. 
d) Orientar e emitir parecer sobre inovações e melhoramentos, a serem, 

introduzidos no hospital e nos serviços em geral, dando ciência dos 
mesmos ao provedor e à Comissão. 

e) Supervisionar todos os serviços clínicos, cirúrgicos e de enfermagem. 
 
Art. 11° - Cabe ao Médico-Sub-Diretor:          

a) Substituir o Médico Diretor em seus impedimentos, 
b) Auxiliar o Médico Diretor, nas suas funções. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DA FARMÁCIA  

 
Art. 12° - A Farmácia destina-se ao suprimento e ma nipulação de 
medicamentos necessários ao funcionamento do Hospital. 
 



Art. 13° - A responsabilidade da Farmácia será entr egue a um profissional, 
devidamente habilitado perante as repartições e instituições competentes. 
 
Art. 14° - Cabe ao Responsável pela Farmácia: 

a) Superintender todos os serviços necessários para o bom 
atendimento e funcionamento da Farmácia. 

b) Distribuir os serviços, aos auxiliares da Farmácia, velando pelo fiel 
cumprimento das recomendações dos médicos, no aviamento das 
receitas. 

c) Determinar e escalar o plantão da Farmácia para o atendimento a 
qualquer hora do dia e da noite especialmente em casos de 
emergência. 

d) Prover o estoque de medicamentos e utensílios necessários ao bom 
funcionamento dos serviços clínicos e cirúrgicos do Hospital, de 
conformidade com a solicitação e recomendação dos médicos, 
fazendo entrega do pedido ao provedor para o devido 
processamento.    

e) Receber e conferir os medicamentos adquiridos, rejeitando-os 
quando não satisfizerem as especificações constantes do pedido. 

f) Organizar e manter em dia a escrita da Farmácia, e encaminhar 
através da provedoria os documentos exigidos pelas repartições 
fiscalizadoras em tempo hábil. 

g) Determinar e organizar a extração das notas de medicamentos 
fornecidos a doentes internados, encaminhando-as a Provedoria para 
processamento e cobrança. 

h) Anualmente, até o dia 15 de janeiro, fornecer à provedoria o 
inventário de todas as existências da Farmácia com os respectivos 
preços. 

i) Responder por todas as faltas, erros ou enganos, verificados no 
serviço da Farmácia. 

j) As reclamações sobre o serviço da Farmácia serão recebidos pelo 
provedor, que, as examinará em conjunto com o responsável, 
,providenciando o atendimento quando procedentes e, rechaçando 
as improcedentes.       

 
 

CAPÍTULO V 
DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM 

 
Art. 15° - Compete aos Enfermeiros e Enfermeiras: 

a) Receber e acomodar, convenientemente os doentes recebidos pela 
portaria, não enfermarias ou quartos, conforme o caso. 

b) Lançar, logo após a entrada do enfermo, os dados na ficha e 
papeleta da enfermaria, bem como, no competente livro de registro. 

c) Acompanhar os médicos por ocasião das visitas, executando suas 
ordens e instruções, relativas aos cuidados e tratamento dos doentes 
a seu cargo. 

d) Zelar pela limpeza e higiene dos doentes, das enfermarias, dos 
quartos e das alfaias. 



e) Impedir que os doentes recebam de fora ou das pessoas que os 
visitarem, bebidas, medicamentos ou alimentos de qualquer espécie, 
que contrariem as recomendações dos médicos a cujos cuidados 
estiverem. 

f) Informar à portaria os nomes dos doentes em estado grave, que por 
ordem do médico não possam receber visitas. 

g) Manter a maior vigilância durante as horas das visitas fazendo com 
que, tudo se proceda em silencio e boa ordem, levando ao 
conhecimento imediato do provedor qualquer transgressão por parte 
dos doentes ou das visitas.     

h) Comunicar diariamente, aos serviços da cozinha, o número de 
doentes nas enfermarias e nos quartos, acompanhado das 
anotações dos respectivos regimes alimentares prescritos pelos 
médicos. 

i) Ministrar, com o maior cuidado e pontualidade a dieta e 
medicamentos receitados aos doentes. 

j) Informar ao provedor e aos médicos qualquer anormalidade 
verificada no estado do doente. 

 
 

CAPITULO VI 
DOS FUNCIONÁRIOS, ENFERMEIROS E EMPREGADOS 

 
Art. 16° - Haverá tantos funcionários, enfermeiros e empregados, quantos 
forem necessários ao bom andamento dos serviços que serão admitidos pelo 
Provedor de conformidade com o que preceitua o art. 6° - letra “g” e art. 3° - 
letra “g” do presente Estatuto. 
 
Art. 17° - Aos funcionários, enfermeiros e empregad os caberá a execução dos 
serviços pertinentes a sua função e os que lhes forem indicados pelo provedor, 
pelos médicos ou seus superiores imediatos. 
 
Art. 18° - É expressamente proibido aos funcionário s, enfermeiros e 
empregados fazer comércio de qualquer objeto ou mercadoria dentro do 
Hospital, bem como, facilitar promover ou permitir que estranhos o realizem. 
 
Art. 19° - Os funcionários, enfermeiros e empregado s que adoecerem no 
serviço do Hospital, serão tratados gratuitamente não sofrendo nenhum 
desconto em seus salários, bem como, ficarão isentos do pagamento de 
excedentes, quando internados por conta do Instituto Nacional de Previdência 
Social. 
 
Parágrafo Único – Os benefícios mencionados neste artigo são extensivos aos 
Funcionários do Quadro Único da Prefeitura Municipal de Lauro Müller. 
 
Art. 20° - Os funcionários, enfermeiros e empregado s, quando em serviço, 
usarão os respectivos uniformes, e o chachet com o nome e função de cada 
um. 
 
 



CAPITULO VII 
DOS DOENTES 

 
Art. 21° - Serão admitidos e tratados gratuitamente , nas enfermarias, os 
doentes reconhecidamente pobres, ou indigentes cujo estado de saúde assim o 
exija. 
 
Art. 22° - Em caso de emergência a portaria provide nciará para que sejam 
chamados os médicos a qualquer hora do dia ou da noite. 
 
Art. 23° - Os doentes em tratamento terão alta do H ospital, pelos seguintes 
motivos: 

- por cura, 
- a pedido, 
- por insubordinação, 
- por evasão, ou 
- por falecimento, 

cabendo em qualquer caso, ao médico assistente inscrever na respectiva ficha, 
o motivo e diagnóstico. 
 
Art. 24° - Todos os doentes deverão, submeter-se ao  que preceituam os 
presentes estatutos e ao Regulamento Interno do Hospital. 
 
Art. 25° - Desde que não acarrete ônus para o Hospi tal, é facultado aos 
doentes das enfermarias de indigentes, opção por médicos assistentes, aos 
quais serão assegurados todas as medidas de que necessitarem. 
 

 
CAPÍTULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 26° - Os objetos, instrumentos e utensílios do  Hospital, em hipótese 
alguma poderão ser emprestados ou usados fora do estabelecimento.                      
 
Art. 27° - O Hospital Municipal Henrique Lage, pode rá se assim for de melhor 
interesse à execução dos fins a que se destina ser entregue à uma Entidade 
mantenedora sem fins lucrativos que obedecerá a o que determinam os 
presentes estatutos. 
 
Parágrafo Único – Na hipótese do exposto no artigo anterior caberá ao Prefeito 
Municipal em exercício, enviar mensagens à Câmara de Vereadores que, se 
aprovada será convertida em Lei. 
 
Art. 28° - Os presentes estatutos poderão sofrer mo dificação através de 
mensagem do Executivo Municipal à Câmara de Vereadores que, se aprovada 
será convertida em Lei. 
 
Art. 29° - Os casos omissos nos presentes estatutos  serão resolvidos em 
reunião extraordinária da comissão de que trata o capítulo II, artigo 2° e seu 



parágrafo único com a presença do Provedor e o Chefe do Executivo 
Municipal. 
 
Art. 2° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, e especialmente “in totum” a Lei n° 212 de 04 de 
outubro de 1972. 
 

Prefeitura Municipal de Lauro Müller, 12 de junho d e 1974. 
 

 
 
 

ARGEMIRO RAULINO MENDES 
PREFEITO 

 
 
 
 

RAPHAEL KORB 
SECRETÁRIO 

 
Dada e passada nesta Secretaria Geral, aos doze dias do mês de junho de mil 
novecentos e setenta e quatro. 
 

 
 
 
 

VAMILSON SPECK 
AUXILIAR DA SECRETARIA PADRÃO – M – 

 
 


