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PROJETO DE LEI Nº 097-04/2016 
  

Acrescenta procedimentos 
gerais/atendimentos no anexo único da Lei 
n° 5.911, de 28 de agosto de 2012, que 
autoriza o Poder Executivo a regulamentar 
os preços a serem pagos aos profissionais 
especializados, clínicas, hospital e 
laboratórios credenciados junto ao 
município, para prestação de serviços em 
saúde e dá outras providências. 

 

Art. 1º Acrescenta procedimentos gerais/atendimentos no anexo único da Lei n° 
5.911, de 28 de agosto de 2012, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar os 
preços a serem pagos aos profissionais especializados, clínicas, hospital e laboratórios 
credenciados junto ao município, para prestação de serviços em saúde e dá outras 
providências: 
 

ATENDIMENTOS 
VALOR 

UNITÁRIO 

Atendimento médico para verificação e atestado de óbito R$ 300,00 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de novembro de 2016. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

 
 
 

Henrique Azambuja Lagemann 
Secretário da Administração e Recursos  Humanos 

 
 
 

 
   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 22 de novembro de 2016. 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 097-04/2016 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 097-04/2016, que acrescenta procedimentos gerais/atendimentos no 
anexo único da Lei n° 5.911, de 28 de agosto de 2012, que autoriza o Poder Executivo a 
regulamentar os preços a serem pagos aos profissionais especializados, clínicas, 
hospital e laboratórios credenciados junto ao município, para prestação de serviços em 
saúde e dá outras providências. 

O acréscimo se faz necessário devido ao ofício n°7617/2014 
do departamento legal do Estado do Rio Grande do Sul, comunicando que não realizará 
mais necropsias em casos de mortes naturais, a partir de 22 de abril de 2014.  

Assim, considerando que as unidades de saúde não estão 
em funcionamento 24 horas por dia nos 7 dias da semana, faz-se necessário o 
credenciamento de médicos que estarão à disposição do município para verificar e 
atestar óbitos em situações não mais atendidas pelo IML, sendo que nestes casos as 
atribuições serão dos municípios.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


