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PARECER Nº 265/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 203/2010.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Donato, propõe fixar 
diretrizes para o Credenciamento de Operadoras de Planos de Saúde para a 
prestação de serviços médicos e hospitalares aos Servidores Públicos Municipais e 
dá outras providências. A propositura estabelece que o Município colocará em 
prática Plano de Credenciamento de Operadoras de Saúde, destinado a ofertar 
prestação de serviços médicos de saúde aos servidores públicos e empregados 
municipais, podendo incluir também os inativos. O referido serviço preverá a oferta 
de diferentes planos, com diferentes custos, sendo, entretanto, obrigatória a oferta 
mínima de um Plano Básico com a oferta de consultas ambulatoriais e completa 
assistência médica hospitalar, sendo que os servidores e empregados municipais, 
bem como os inativos, poderão escolher o prestador de serviço dentre os 
habilitados e o plano dentre os oferecidos, desde que manifestem expresso 
interesse. O texto da propositura prevê que o valor da contribuição destinada a 
custear os planos de saúde e descontada em folha de pagamento, deverá ser 
debatido e acordado em Mesa de Negociação envolvendo a Municipalidade e as 
entidades de classe representativas dos trabalhadores. Quanto aos direitos dos 
servidores, previstos na lei nº 14.661, de 27 de dezembro de 2007, a propositura 
estabelece que os mesmos permaneçam inalterados, independentemente da 
adesão a plano privado. Em sua justificativa, o Autor entende que a propositura 
poderá aumentar a opção de atendimento de saúde disponível aos servidores 
municipais, que atualmente se restringe ao Hospital do Servidor Público, que diante 
da alta demanda, oferece consultas após longos períodos de espera. A 
manifestação do autor também parte do princípio que, diante da situação presente, 
na qual o servidor é obrigado a optar por pagar pelos serviços particulares de 
atendimento médico a preços altos, ou esperar meses por uma consulta, a 
propositura pode se apresentar como solução ao problema, melhorando a saúde 
dos servidores, ocasionando maior produção, produtividade e resultados em prol do 
município e da sociedade. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa manifestou-se pela LEGALIDADE da propositura. Em face do exposto e 
considerando que a iniciativa possui relevante interesse público, a Comissão de 
Administração Pública é favorável ao projeto. Sala da Comissão de Administração 
Pública, em 21.03.2012  
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