
 
 

                        LEI Nº. 2.219 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 946/1997, QUE 
TRATA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA. 

 
 

IZEU JONAS TOZETTO, Prefeito Municipal de Coronel Freitas, Estado de Santa 

Catarina, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, 

 
 

Faz Saber – Que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 

sanciono a seguinte lei: 
 
  

Art. 1º - O inciso I e III do § 1º do art. 78 da Lei Municipal nº 946/97, passam 

a vigorar com a seguinte redação: 
 
“I – O usuário arcará diretamente com o valor equivalente de 50% 

(cinquenta por cento) do custo do serviço utilizado, conforme tabela oficial de valores 
realizada pela entidade de saúde conveniada, cujo valor será descontado em folha de 
pagamento no mês subsequente da cobrança pela conveniada. 

 
III – Ocorrendo o parcelamento de que trata o inciso anterior, o valor das 

parcelas será mensalmente atualizado consoante a variação do INPC, sendo o 
percentual mínimo estabelecido em 0,5% ao mês. 

 
 
Art. 2º - Fica acrescido o § 2º ao art. 78 da Lei Municipal nº 946/97, com a 

seguinte redação: 
 
“§ 2º - O inadimplemento do usuário no pagamento das despesas da 

coparticipação ou da mensalidade por período superior a 3 meses, ensejará sua exclusão 
no convênio/plano de saúde. “  

 
  
Art. 3º - A alínea “b” do § 1º ” do art. 118 da Lei Municipal nº 946/97, passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

 
“b) 3% (três por cento), sobre a remuneração do servidor ativo, com 

contribuição no valor mínimo de R$ 120,00 (cento e vinte reais), atualizados anualmente 
pelo índice de aumento concedido aos servidores quando do reajuste geral anual. 

 
 
Art. 4º - Fica acrescida a alínea “c” no § 1º ” do art. 118 da Lei Municipal 

nº 946/97, com a seguinte redação: 
 
“c) 6% (seis por cento), sobre a remuneração do servidor inativo, com 

contribuição no valor mínimo de R$ 120,00 (cento e vinte reais), atualizados anualmente 

pelo índice de aumento concedido aos servidores quando do reajuste geral anual. 

 
 
 



 
 
 
 
 
Art. 5º - O § 2º do art. 118 da Lei Municipal nº 946/97 passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

 
“§ 2º - Dos servidores: 

a) ativos deverão contribuir com 3% (três por cento), sobre sua 
remuneração, com contribuição no valor mínimo de R$ 120,00 (cento 
e vinte reais), atualizados anualmente pelo índice de aumento 
concedido aos servidores quando do reajuste geral anual. 

b) Inativos ou pensionistas deverão contribuir com 6% (seis por cento), 
sobre sua remuneração, com contribuição no valor mínimo de R$ 
120,00 (cento e vinte reais), atualizados anualmente pelo índice de 
aumento concedido aos servidores quando do reajuste geral anual” 

 

 
 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Gabinete do Prefeito, 28 de novembro de 2017. 

 
  

                                                                        Izeu Jonas Tozetto 
                                                                          Prefeito Municipal 
  

  


