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Excelenllssimo Senhor,

Ver. Estevão De loreno.
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n" 106/17
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei

nO 106/17, desta data, que dá nova redaçao ao 91° do Artigo 56 da Lei Municipal 7095

de 30 de dezembro de 2009.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, em função de buscar
economia e melhor atendimento aos segurados, sendo que atualmente o prestador de
Serviço odontológico é contratado mediante licitação para uma carga horária semanal
de 20 horas. sendo que a despesa com material, manutenção do equipamento e
quadro de pessoal ficam a cargo da Autarquia, com o credenciamento abre a

possibilidade de contratar Odontólogos, inclusive ja existem credenciados para
execução de procedimentos mais complexos, assim sendo será possivel dar maior
abrangência na escolha dos profissionais e ampliar o atendimento além de reduzir
custos.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N" 106, DE 29 DE SETEMBRO DE 2017.

Dá nova redação ao ~1" do Artigo 56 da Lei
Municipal 7095/2009.

Art. 1" O !,W do Artigo 56 da lei Municipal 7095 de 30 de

dezembro de 2009, que institui o Estatuto do Centro de Assistência e Prestação à
Saude dos Servidores Municipais.CAPSEM, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 56 ...

I•.. V ..•

~1" Os atendimentos referidos nos incisos I, 11,111,serão

prestados em consultôrios de prestadores de serviços credenciados pelo

CAPSEM conforme tabela de valores instituidos pela Autarquia."(NR)

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

Gabinete do Prefeito, 29 de setembro de 2017.
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