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LEI MUNICIPAL N" 1OO3 DE 13I)E NOVEMBRO DE 2OI7

"Dispõe sobre a autorização de desconto rnensal de parcelas de plano de

saúrde em folha de pagarnento do servidor.,'

o Senhor GUILHERME CARVALHO DA SILVA, prefeito Municipal de

silveiras, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são

conferidas pelo artigo 70, da Lei orgânico do Município, faz saber que a

cämara Municipal provou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

o Poder Executivo Municipal ftca autorizado a proceder ao desconto do

valor corresponde ao contrato de prestação de serviços de saúde em folha de

pagamento do servidor que aderir a Plano de Saúde junto a operadores

privados de planos de saúde.

Qualquer empresa operadora de planos de saúde poderá oferecer a

contratação de planos de sairde ao servidor do Município, garantindo-se os

descontos na folha de pagarnento do servidor nos termos da presente lei.

Para que se proceda na forma prevista no captú deste artigo será necessário

que a empresa operadora de planos de sairde frrme convênio com a

Administlação Municipal, em que se garantam as exigências estabelecidas

na presente lei.

Obrigatoriamente deverá constar do convênio previsto no parágrafo anterior

cláusula expressa pela qual a empresa conveniada isenta a Administração de

qualquer responsabilidade em face do vínculo obrigacional firmado para

prestação dos serviços relacionados ao plano de saúde.t
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Somente será permitido o desconto a que se refere esta lei se o total de

descontos ern folha com convênios e outros contratos voluntariamente

firmados pelo servidor não exced er a 30o/o (trinta por cento) de sua

remuneração.

Não serão contabilizados para fins do cálculo do limite estabelecido no

caput os valores descontados para o Regime Geral de previdência, para o

Imposto de Renda e para outras contribuições de natureza compulsória.

o contrato deverá ter cláusula pela qual a operadora de plano de Saúde se

obriga a notificar a Administração até o dia l5 de cada mês quanto ao valor

exato dos débitos a serem descontados da folha de pagamento dos

servidores;

As despesas corn a execução desta lei correrão à conta de dotações próprias

do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Silveiras, 13 de novembro de 2017

erme Ca da Silva

Prefeito cipal
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