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MENSÀcEM eo Pno.lrro oE LEt \'01212022

Senhor Presidente.

Senhoras Vereadoras,

Senhores Vereadores.

Apresentamos a essa Augusta Casa de Leis, para a devida apreciação, o Projeto

de Lei n' 01212022, que " Altera valores de sobreaviso e da transferência intermunicipal de

pacientes críticos e piantões pagos aos profissionais médicos pela FUNSAUDE e dá outras

providências".

O projeto de lei ora encamiúado para a apreciação dessa Casa Legislativa tem

por finalidade fixar os novos valores referentes ao sobreaviso, ao acompanhamento de pacientes

críticos nas tralsferências intermunicipais e plantões nos finais de semana e feriados'

Isto posto, contamos com o elevado espirito público de Vossa Excelência e

Nobres Pares, para o entendimento do referido Projeto de Lei, solicitando assim a aprovação do

mesmo, reiterando nesta oportunidade, nossa elevada estima e distinta consideração'

São Gabriel do Oeste/MS. 27 de abrll de 2.022.
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Excelentíssimo Seúor
VEREADOR FERNANDO NAPP ROCHA

Presidente da Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
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PRoJEro DE LF.t N" 01212022

ALTERA oS VALoRES DE SOBREAVISO E DA

tulsrrnÊxcll TNTERMUNICIpAL DE pACtENTEs

cnÍrlcos E pLANTÕES, plcos Aos pRoFtsstoNAts

nÉ»rcos PELA FUNSAÚDE o oÁ ourus
pnovroÊxcl,rs.

Art. ío. O artigo 1o da Lei Municipal n" 1.Q7712017 de 08 de maio de 2.017, passa a vigorar com a

seguinte redaçáo:

*Art. lo. Os valores de sobreaviso e acompaúamento na transferência

intermunicipal de pacientes críticos, que serão pagos para profissionais de saúde

ocupantes de cargos de Especialista em Serviços Públicos da FUNSAÚDE nos

seguintes valoÍes:

I - Sobreavisos:

a) l2 (doze) horas: R$ 750,00 ( setecentos e cinquenta reais )
b) 24 (vinte e quatro) horas: R$ 1.500,00 ( hum mil e quiúentos reais ).

II - Transferência Intermunicipal de Pacientes Críticos:

a) Sobreaviso: R$ 300,00 ( trezentos reais );
b) Transferência: R$ 650,00 ( seiscentos e cinquenta reais )."

Art. 20. O artigo 3o da Lei Municipal n" 1.077/2017 de 08 de maio de 2.017, passa a vigorar com a

seguinte Íedação:

"Art. 3o. Fica instituído o Plantão Médico que poderá ser pago paÍa ocupantes de

cargos da FLINSAÚDE ou, observada as nornas de licitações, por contratação de

profissional autônomo, nos seguintes valores:

I - R$700,00 ( setecentos reais ) por plantão com duração de 06 horas;

ll - RS1.400,00 ( hum mil e quatÍocentos reais ) por plantão com duração de 12

horas;

III - R$1.500,00 ( hum mil e quiúentos reais ) por plantão com duração de 12

horas, nos fins de semana e feriados;

lV - RS3.000,00 ( três mil reais ) por plantão com duração de 24 horas' nos fins

de semana e feriados." n
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Art. 3'. Fica revogada a Lei Municipal n" I .077l I 7 de 08 de maio de 201 7.

Art. 4'. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Gabriel do Oeste - MS. 27 de abril de 2.022.
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ComP romisso com o Ci dadão

Enrenda MODIFICATIVA e SUPRESSIV

abril de 2022'

O caPut doArt' 1'' do Projeto de Lei n

com a seguinte redaçáo:

Vereadores:

ü\

t

ESÍAOO OE M^TO GROssO Oo suL

Á no 01 ao Pro jeto de Lei n; 72, d" 21 d"

' 12, de27 de abr\l de2027' passa a vrgorar

.§adl
:srrÍiM UNICIPAL

DO OESÍE

Os Vereadores infta-assinados' no uso de suas atribuições legais' apresentam e

requerem a apreciação o"'til;;;';u' Brntna* Modificativa e supressiva no 01' ao

;r:iilà""#' "i'')' o" " 
de abril de 2022'nos termos seguintes:

EMENDAMODIFICATWA

Art. lo Ficam estabelecidos os valores de sobr.eaviso e acompanhamento na

transferência intermunicip)t de pacientes cr-íticos'"oue serão pagos para

nroftssionais de saúde ""*""'ii 
í" 

"o'rg* 
a' Especiatista em Serviços Públicos

'oo rwsluot nos seguíntes Yalores:

EMENDA SUPRESSIVA

Fica suprimido do Projeto de Lei no 12' de 27 de abril de 2022' o Art

renumerando-se o artigo seguinte

Sala de reuniões, 10 de maio de2022
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