
 
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 027/2021 

 

 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Termo de 
Cooperação Técnica com a Fundação Universidade de 
Caxias do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde para 
atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde- 
SUS”. 

 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 
Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei: 

 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Cooperação 
Técnica com a Fundação Universidade de Caxias do Sul, objetivando condições para a 
realização de serviços e procedimentos odontológicos, pelos acadêmicos do Curso de 
Graduação em Odontologia da UCS, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da 
Rede Pública do Município de Ipê, conforme Plano de Trabalho constante do Anexo Único 
da presente Lei. 

 
Art. 2º O presente instrumento tem caráter não oneroso, pois não envolve qualquer forma 
de transferência de recursos financeiros ou orçamentários entre os signatários. 

 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 17 de junho 
de 2021. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 



 
 
 
 

ANEXO I 

 
PLANO DE TRABALHO 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 

 

1 - DADOS CADASTRAIS: 
 

Órgão/Entidade Proponente 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL 

C.N.P.J. 

88.648.761/0001-03 

Endereço 

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130 

Cidade 

Caxias do Sul 

U.F. 

RS 

DDD/Telefone 

54-3218-2100 

Nome do Responsável 

Evaldo Antonio Kuiava 

Cargo: 

Reitor 

C.P.F. 

367.194.200-20 

Endereço 

Rua Francisco Getúlio Vargas, 1130. Petrópolis 

CEP 

95.020-972 

Home Page: 

www.ucs.br 

e-mail: 

reitoria@ucs.br 

 
2 - OUTROS PARTÍCIPES - MUNICÍPIO 

 

Nome 

MUNICÍPIO DE IPÊ 

C.N.P.J/C.P.F. 

90.544.511/0001-67 

Endereço 

Rua Frei Casimiro Zaffonato, nº 1060 

C.E.P. 

95240-000 

Cidade: 

IPÊ 

DDD/Telefone: 

(54 )3233.1050 

Responsável: 

Cassiano de Zorzi Caon 

Cargo: 

Prefeito Municipal 

C.P.F.: 

601.896.650-68 

http://www.ucs.br/
mailto:reitoria@ucs.br


 
 
 
 

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO: 
 

Título do Projeto: Período de Execução: 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTR SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE IPÊ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 

SAÚDE E A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO 

SUL PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - SUS. 

Início: 

DATA DE 

ASSINATURA 

Término: 

12 MESES 

Identificação do Objeto:   

- O presente Convênio tem por objeto o estabelecimento das condições para a realização de 

serviços e procedimentos odontológicos, pelos acadêmicos do Curso de Graduação em 

Odontologia da UCS, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Rede Pública do 

Município de Ipê/RS. 

Justificativa da Proposição: 

Contribuir para o atendimento de serviços especializados da Rede Pública de Saúde Municipal de 

Ipê, inserindo os acadêmicos dos cursos de Odontologia da Universidade de Caxias do Sul nas 

práticas assistenciais do SUS. 

 
4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS) 

O cronograma de execução previsto é de 12 (doze) meses a contar da assinatura do 
Termo de Cooperação. 

Resultados Esperados: 

Aumentar o número de usuários com acesso a serviços Odontológicos 
especializados. 

Diminuir tempo de espera para atendimentos especializados na rede 
SUS – do Município de Ipê. 

Promover integração entre serviço de saúde municipal e o serviço de 
educação superior da área da Odontologia da UCS. 

5 EXECUÇÃO 
 

5.1 A UCS disponibilizará as vagas nas disciplinas pré-estabelecidas neste 

plano de trabalho; 

5.2 A UCS irá comunicar o Município a abertura da vaga na disciplina referida 

bem como o número de vagas; 

5.3 O Município irá entrar em contato com o usuário do SUS e entregará ao 

mesmo a Referência para o atendimento preenchida;



 
 
 
 

5.4 O usuário comparecerá à UCS na data agendada, com o termo de 

Referência e passará por avaliação da equipe, a qual definirá o plano de 

atendimento; 

5.5 Havendo desistência ou alta do paciente, esta vaga será comunicada pela 

UCS ao Município, que agendará o próximo paciente em lista de espera; 

5.6 Ao receber alta ou ser reencaminhado para o Município o paciente levará 

consigo a Contra-referência preenchida pela UCS; 

5.7 Considera-se desistência a ausência de um atendimentos sem justificativa. 

5.8 O paciente/responsável formalizará o Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) com a UCS no primeiro encaminhamento, quando será 

explicada as condições para continuidade de seu atendimento; o número 

de atendimentos poderá sofrer alteração devido à complexidade dos casos. 

5.9 A UCS manterá banco de dados com o cadastro e prontuário dos pacientes 

encaminhados. 

5.10 Todos os atendimentos serão realizados na Clínica Odontológica da UCS 

situada à Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, Bloco 

'S', SALAS 101, 305, 307, 309, 311, 505 E 507. 

5.11 O atendimento iniciará por uma primeira consulta odontológica 

programática onde será realizado, anamnese, exame clínico, exames 

radiográficos (se necessário) e elaboração de plano de tratamento. 

5.12 Os serviços objetos dessa Cooperação, não serão remunerados, sendo 

vedada qualquer espécie de cobrança de valor aos pacientes/usuários 

atendidos. 

6 – RESPONSABILIDADES DOS PARTÍCIPES 

Compete ao MUNICÍPIO DE IPÊ/SMS: 

6.1. enviar a suas expensas pacientes para o atendimento nas especialidades 

descritas no Plano de Trabalho, de acordo com a oferta de vagas da UCS, e 

observando a disponibilidade ou demanda de pacientes SUS; 

6.2 prover a distribuição dos medicamentos prescritos, em receituários específicos, 

aos pacientes atendidos na UCS, quando disponíveis nos estoques das farmácias do 

SUS; 

6.3 fazer a triagem, cadastro e controle das necessidades dos pacientes; ligar e 

realizar a marcação do paciente quando for contatada pela UCS relatando a abertura 

de vagas nas disciplinas correspondentes; 

6.4 acompanhar a execução do objeto deste Acordo por meio de seu gestor, ficando 

neste ato nomeado para tais fins o Sr.    

Cláusula Quinta - Das obrigações da UCS 

7. Compete à UCS: 



 
 
 
 

7.1. apresentar os documentos relacionados no artigo 34 da Lei n.° 13.019/2014; 

7.2 .apresentar declaração na forma do artigo 33, inciso I combinado com o disposto 

no § 1º do presente artigo e declaração de inexistência dos impedimentos do artigo 39, 

da Lei n.° 13.019/2014. 

7.3. gerenciar o número de vagas disponíveis em cada disciplina realizando a oferta 

das mesmas para os Municípios, contatando o município quando houver vaga para as 

disciplinas; 

7.4. prestar os serviços e procedimentos aos pacientes regulados e encaminhados 

pelo MUNICÍPIO/SMS; 

7.5. prestar os serviços e procedimentos quando houver indicação para o tratamento 

descrito na referência do encaminhamento e o procedimento a ser realizado for 

compatível com a complexidade e habilidade das aptidões dos acadêmicos; 

7.6. emitir relatórios mensais até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à prestação 

dos serviços e procedimentos, relativos às atividades realizadas, contendo no mínimo: 

a) a denominação dos procedimentos realizados, 

b) nome do paciente atendido e respectivo número do Cartão Nacional de Saúde - 

CNS – (Cartão SUS); 

c) professor-orientador ou responsável técnico pelo atendimento, 

d) sessão do atendimento [dia(s) e horário(s) de início e fim] e 

e) assinatura do paciente usuário ou responsável. 

7.7 Da oferta de procedimentos por disciplina 

Cirurgia Bucomaxilofacial 

 Extração dentária, 

 Dentes inclusos 

 Cirurgia com finalidade protética - Regularização de rebordo 

 Frenectomia 

 Apicectomia 

Materno Infantil I ( Crianças de 4 a 14 anos) 

 Dentística (dentes decíduos e permanentes) 

 Exodontia em dentes decíduos 

 Radiologia 

Endodontia II 

 Tratamento endodôntico de dentes monorradiculares e birradiculares 

Periodontia II 

 Tratamento de periodontite (casos de maior complexidade0



 
 

Na qualidade de representante legal da UCS declaro, para fins de prova junto ao 

Órgão/Entidade FETLSVC, para os efeitos e sob as penas da lei, que não há qualquer débito 

em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração 

Pública Estadual 

 
 

Local e Data 
 
 
 
 
 
 

Reitora da UCS 

 

 Cirurgia periodontal menor (acesso para raspagens e aumento de coroa 
clínica) 

Radiologia 

 Radiografia Periapical 

 Radiografia Interproximal 

Materno Infantil II (Crianças de 0 a 14 anos) 

 Dentística (dentes decíduos e permanentes) 

 Endodontia (procedimentos pulpares conservadores em dentes decíduos) 

 Exodontia em dentes decíduos 

 Radiologia 

 Exodontia Dentes Permanentes 

Clínica Integrada I e II 

 Todos tratamentos Clínicos das disciplinas anteriormente citadas 

 Tratamento Endodôntico de Molar 

 

8 - RECURSOS FINANCEIROS: 

8. O presente instrumento tem caráter não oneroso, pois não envolve qualquer forma 

de transferência de recursos financeiros ou orçamentários entre os signatários, que 

deverão garantir e custear as ações advindas em razão deste Acordo de Cooperação. 

8.1 Aos usuários/pacientes do SUS não será exigida, em qualquer hipótese, 

remuneração pelos serviços prestados referentes à execução do presente objeto. 

9 – DECLARAÇÃO: 
 



 
 

Aprovado. 

 
 
 

     Local e Data 

 
 
 
 
 
 

Assinatura 

 
 

10 - APROVAÇÃO DO MUNICÍPIO: 
 



 
 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 027/2021 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 
 

Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

 
 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 
Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 027/2021 que Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a celebrar Termo de Cooperação Técnica com a Fundação 
Universidade de Caxias do Sul, por intermédio da Secretaria da Saúde para 
atendimento aos Usuários do Sistema Único de Saúde-SUS 

 

A referida parceria objetiva promover a integralidade da 
atenção em saúde bucal do usuário do sistema único de saúde através de encaminhamento 
para atendimentos odontológicos que não podem ser realizados na atenção básica por 
motivos técnicos e/ou de infraestrutura. 

 

O cronograma de execução previsto é de 12 (doze) meses a 
contar da assinatura do Termo de Cooperação, tem como resultados esperados em 
aumentar o número de usuários com acesso a serviços Odontológicos especializados, 
diminuir tempo de espera para atendimentos especializados na rede SUS e promover 
integração entre serviço de saúde municipal e o serviço de educação superior da área da 
Odontologia da UCS. 

 

O presente instrumento tem caráter não oneroso, pois não 
envolve qualquer forma de transferência de recursos financeiros ou orçamentários entre os 
signatários, que deverão garantir e custear as ações advindas em razão deste Acordo de 
Cooperação. 

 

Aos usuários/pacientes do SUS não será exigida, em qualquer 
hipótese, remuneração pelos serviços prestados referentes à execução do presente objeto. 

 

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à apreciação 
desta Egrégia Casa Legislativa, e certo de sua aprovação, renovamos nossos votos de 
protesto e elevada consideração e apreço. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 17 de junho de 
2021. 

 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

Excelentíssimo Senhor 
VALTER LUIZ PARIZOTTO 
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS. 


