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Mesópolis/SP,07 de Maio de 2018.

Oficio nO.067/2018

EXMO SR.

JOSÉ CARLOS DA SILVA

0.0. Presidente da Câmara Municipal de

MESÓPOLlS-SP.

Senhor Presidente.

Venho através do presente cumprimentá-lo e ao
mesmo tempo dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI N°
014, DE 07 DE MAIO DE 2018. "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
A CELEBRAR CONVÊNIO COM OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", para apreciação dessa colenda Câmara de
Vereadores.

Certo de poder contar com atenção dos nobres
Vereadores, para este projeto de lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros
protestos de elevada estima e distinta consideração.

•

Atenciosamente,

IWt-
LEANDRO APARECIDO POLARINI

Prefeito Municipal Câmara h1Uí1. !'.1e:;f.-pr.:!S !
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REC[GIDA

08 1-1.412018



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
====================== ESTADODESÃOPAULO======================

CNPJ: 65.712069/0001-93

Ruo JoséGolice, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17)3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópolis-SP

PROJETO DE LEI N° 014, DE 07 DE MAIO DE 2018.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO
COM OPERADORA DE PLANO DE
SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Artigo 1°:_ Fica autorizado o Poder
Executivo Municipal a firmar convenio com operadoras de Plano de Saúde
devidamente registrada na Agência Nacional de Saúde.

Artigo 2°:_Qualquer empresa operadora de
plano de saúde poderá oferecer a contratação de planos de saúde aos servidores
ativos e inativos ou agente político do Município, garantindo-se os descontos na
folha de pagamento do servidor e do agente político nos termos da presente lei.

Parágrafo Primeiro:- Para que se proceda
na forma prevista na presente lei será necessário que a empresa operadora de
planos de saúde firme convenio com a administração municipal extensivo ao
Instituto de Previdência Municipal, em que se garantam as exigências
estabelecidas na presente lei.

Parágrafo Segundo:- Fica o município e ou
Instituto de Previdência Municipal livre de qualquer responsabilidade em face do
vínculo obrigacional firmado para prestação de serviços relacionados ao plano de
saúde contratado pelos servidores ativos e inativos ou agente político.

Artigo 3°:_ O Convenio de prestação de
serviços a ser firmado com operadora de plano de saúde abrangerá os servidores
inativos ou ativos detentores de cargo em provimento efetivo e ocupantes de cargos
em comissão, bem como Prefeito, Vice-prefeito e Vereadores.

Artigo 4°:_ Fará jus aos serviços fornecidos
pela operadora de plano de saúde os servidores ativos e inativos, o Prefeito o Vice-
Prefeito e Vereadores que aderirem voluntariamente ao convênio celebrado,
mediante autorização para desconto em folha de pagamento, do valor
correspondente ao percentual estabelecido no artigo 6° desta Lei.

•
Artigo 5°:_ Fica o Poder Executivo,

Legislativo Municipal e Instituto de Previdência Municipal autorizado a proceder,
com a devida autorização dos respectivos servidores ativos e inativos ou agentes
políticos, o desconto em folha de pagamento e o devido repasse de mensalidades
de planos e convênios de que trata o artigo anterior, contratados voluntariamente
pelo servidor ou agente político.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MESÓPOLIS
-----------ESTADO DESÃOPAULO======================

CNPJ: 65.712069/0001-93

Rua José Calíce, nº 1785 - Centro - Fone/Fax: (17)3638-8700 - CEP: 15748-000 - Mesópoli~-SP

Artigo 6°:_Os descontos referidos no artigo
5°, somados às outras consignações em folha, não poderão ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do vencimento/provento mensal líquido do servidor ou agente
político.

Parágrafo único:- Não serão computados
para fins do cálculo do limite estabelecido no caput deste artigo os valores
descontados para Regime Geral de Previdência, para o Imposto de Renda e para
outras contribuições de natureza compulsória.

Artigo 7°:_ A empresa operadora de plano
de saúde deverá apresentar tempestivamente, de acordo com a data de
fechamento das folhas de pagamento do Departamento Pessoal do
municípiollegislativollPREM o extrato dos débitos a serem descontados da folha de
pagamento dos servidores ativos e inativos e agentes políticos.

Artigo 8°:_ Esta Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Mesópolis, 07 de Maio de 2018.

cr1J-
LEANDRO APERECIDO POLARINI

Prefeito Municipal
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