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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 

379/2017 AO PROJETO DE LEI QUE ALTERA A LEI 

MUNICIPAL N° 142/1998 E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

Excelentíssimo Presidente, da Câmara Municipal de Vereadores de Itapoá, Senhora Vereadora e 

Senhores Vereadores. 

O presente Projeto de Lei pretende alterar a Lei Municipal n° 142/1998, de 16 de dezembro de 

1998, a qual versa sobre a participação do município no Consórcio Intermunicipal de Saúde. 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde, ou simplesmente CISNORDESTE, tem por finalidade a 

realização dos interesses comuns dos entes consorciados na implementação de políticas de saúde pública, 

objetivando principalmente o planejamento, a coordenação e a execução dos serviços de saúde a nível 

ambulatorial e hospitalar em âmbito regional. 

 Com o aumento constante da população do município e de suas demandas em saúde, percebe-se 

que a oferta de serviços está aquém do desejável. Justamente por isso é necessário garantir à população o 

tratamento ou acompanhamento especializado de que necessita, recebendo este atendimento em tempo 

adequado, evitando agravos e tendo melhor qualidade de vida. Atualmente a oferta de consultas 

especializadas do município se dá de três maneiras: através da PPI Ambulatorial (Programação Pactuada 

Integrada) que estabelece cotas fixas para atendimentos; consultas por profissional concursado do 

município; e, através de convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde. Nesta modalidade a oferta 

de serviços é variada e atualmente é repassado o valor de R$ 1,10 per capta/habitante. 

 Através do presente projeto será ampliado o valor máximo per capta destinado ao 

CISNORDESTE de R$ 1,50 para R$ 3,00, o que possibilitará uma contratação extraordinária de serviços, 

intentando um mutirão de consultas e exames, acabando assim com as filas de espera. O pagamento do 

valor máximo de convênio será mantido até a conclusão do mutirão, suprindo as necessidades do setor e 

diminuindo o tempo de espera da população. 

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, estes são os motivos que nos 

levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa 

Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado. 

Atenciosamente, 

Itapoá (SC), 07 de agosto de 2017. 

 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

 
 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
[assinado digitalmente] 

 
Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, 

Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). 
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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº       /2017, DE 07 DE AGOSTO DE 2017. 

Altera a Lei Municipal n° 142/1998 e dá outras 

providências. 

LEI 

Art. 1º  Fica alterado o Art. 3º da Lei Municipal n° 142/1998, de 16 de dezembro de 1998, que passará a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3º  Fica o Poder Executivo autorizado a realizar despesas com Manutenção do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde no valor de R$ 0,70 (setenta centavos) até R$ 3,00 (três reais), mensalmente por 

habitante do Município, de acordo com as necessidades dos serviços de saúde. 

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Itapoá (SC), 07 de agosto de 2017. 

 

 

MARLON ROBERTO NEUBER 

Prefeito Municipal 
[assinado digitalmente] 

 

 

 

 

RODRIGO LOPES DE OLIVEIRA 

Chefe de Gabinete 
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