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PARECER Nº 1881/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0203/2010.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Antonio Donato (PT), fixa diretrizes 
para Credenciamento de Operadoras de Planos de Saúde para prestação de 
serviços médicos e hospitalares aos Servidores Públicos Municipais e dá outras 
providências.  
De acordo com a propositura, o Município poderá colocar em prática um Plano de 
Credenciamento de Operadoras de Saúde destinado a ofertar prestação de serviços 
médicos aos servidores públicos e empregados municipais, podendo incluir também 
os inativos.  
A prestação dos serviços de saúde deverá prever 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.  
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 valor da contribuição destinada a custear os planos de saúde deverá ser debatido 
e acordado em mesa de negociação envolvendo a municipalidade e as entidades de 
classe representativas dos trabalhadores.  
Depreende-se da justificativa do autor que a medida objetiva colocar a disposição 
dos servidores municipais planos privados de saúde em opção ao atendimento ao 
Hospital do Servidor Público Municipal. Devido à elevada demanda e a falta de 
investimentos nos serviços hospitalares, muitos servidores se veem obrigados a 
aguardar por meses uma consulta médica, outros recorrem ao pagamento de 
planos privados com preços exorbitantes.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade da propositura.  
A Digníssima comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à 
aprovação da iniciativa.  
Em face do exposto e considerando que o projeto é uma ação em prol da saúde e 
do bem estar dos servidores públicos municipais, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à 
aprovação do projeto.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em 05/12/2012.  
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