
LEI Nº 889 de 06 de maio de 2011 

Autoriza o Município a custear plano de 

assistência médica para os servidores 

municipais e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, 

Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei 

Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - fica o poder executivo municipal autorizado a custear plano de assistência médica 

para os servidores municipais até o valor de R$70,00 por servidor. (Redação dada pela Lei nº. 

907 de 07 de outubro de 2011). 

I – O valor a ser gasto para cada servidor será reajustado na mesma data e índice do reajuste 

autorizado pelo Ministério da Saúde para os planos de saúde. 

II – Caso o plano de saúde contratado seja co-participativo, o servidor usuário dos serviços 

arcará com os valores da co-participação. 

 

Art. 2º - A operadora do Plano de Saúde será escolhida livremente por cada servidor, devendo 

o Município repassar o valor do beneficio para a operadora escolhida, mensalmente, através 

de instrumento de convênio. (Redação dada pela Lei nº. 930 de 28 de dezembro de 2011) 

Parágrafo único: o servidor público figurará como contratante da operadora do plano de 

saúde. (Redação dada pela Lei nº. 930 de 28 de dezembro de 2011) 

 

Art. 3º - O servidor que quiser gozar do benefício instituído nesta Lei fará requerimento 

escrito ao setor de recursos humanos da Prefeitura, devendo, neste caso, concordar 

expressamente com o desconto na sua folha de pagamento dos valores que excederem ao 

benefício estipulado no art. 1º desta Lei. 

 

Art. 4º - Para fazer face às despesas resultantes dessa Lei serão utilizados recursos do 

orçamento vigente conforme a seguinte dotação orçamentária e estimativa de impacto 

orçamentário em anexo, a saber: 02.03.04.122.0005.007.3390.39 

 

 



 

 

 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de maio de 2011. 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

Raimundo Nonato Barcelos 

Prefeito Municipal 


