
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBERI
Avenida General Flores da Cunha, 831 – Centro – CEP 98380-000
Fones: 55.3746.1122 e 55.3746.1127
Email: administracao@pmseberi.com.br
Site: www.pmseberi.com.br
CNPJ 87.613.196/0001-78

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N° 121/2017

ALTERA  DISPOSITIVO  DA  LEI
MUNICIPAL Nº 4.325/2017, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O  PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI,  Estado do Rio Grande do
Sul, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica
Municipal;

FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º. A alínea “a”, do inciso II, do art. 2º da Lei Municipal nº 
4.325, de 16 de agosto de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 2º. - ....

 II - ....
 a) realizar o acompanhamento de pacientes durante a remoção

dos mesmos, entre as unidades de saúde, hospital, clínicas, etc., do município
de Seberi e hospitais, clínicas e demais centros especializados de tratamento
de saúde, localizados em outros municípios e vice-versa, sempre que se fizer
necessário.  O  Acompanhamento  deverá  ser  realizado  por  profissionais  da
saúde: enfermeiros e/ou técnicos em enfermagem, exceto médicos. ”

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 1º de agosto de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI/RS, 01 DE SETEMBRO DE 2017.

CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
PROJETO DE LEI Nº 121/2017

Senhor Presidente e Nobres Vereadores:

Encaminhamos  para  a  apreciação  e  deliberação  dessa  Egrégia
Casa  Legislativa  o  presente  Projeto  de  Lei,  que  altera  dispositivo  da  Lei
Municipal que autorizou o município de Seberi a Conveniar com a FUNDAÇÃO
HOSPITALAR PIO XII.

O Município, no intuito de realizar a unificação em vista de facilitar
a operacionalização dos convênios, dos repasses dos recursos e a prestação
de contas ao município  por parte do Hospital,  sancionou e publicou a Lei
Municipal nº 4.325 em 16/08/2017.

O referido diploma legal, no que tange às obrigações da Fundação,
quanto ao acompanhamento de pacientes por profissionais, incluiu no texto,
além dos enfermeiros e/ou técnicos em enfermagem, também profissionais
médicos  para  a  remoção  entre  o  município  de  Seberi  e  outros  centros
especializados de tratamento e vice-versa. 

Ocorre  que  o  custo  desse  deslocamento  pago  ao  profissional
médico é demasiadamente caro, e por enquanto não poderá ser suportado
pelo nosso Hospital, tampouco pela Administração. 

Desse  modo,  CONSIDERANDO  a  solicitação  da  Fundação
Hospitalar Pio XII para excluir da Lei Municipal o serviço de acompanhamento
de profissionais médico nas remoções, é que propomos o presente Projeto de
Lei.

Posto  isto,  Nobres  Vereadores,  solicitamos  a  deliberação  e  a
aprovação da presente proposta, submetendo-a ao regime de urgência para a
sua tramitação, observado o disposto no Regimento Interno dessa Câmara
Municipal.

Atenciosamente,

Cleiton Bonadiman
Prefeito Municipal
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