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PROJETO DE LEI Nº 100-01/2021 
  

Altera a Lei Municipal nº 7.345, de 04 de 
janeiro de 2021, que autoriza o chamamento 
público para credenciamento de pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços de saúde e 
dá outras providências. 

 
Art. 1.º Fica alterado o Anexo Único previsto no artigo 2º da Lei Municipal nº 

7.345, de 04 de janeiro de 2021, incluindo valores de pagamento por hora, passando a 
vigorar o Anexo Único da presente lei. 

 
Art. 2.º Fica alterada a redação do artigo 3º da norma, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 
 
“ Art. 3º O credenciamento será precedido de chamamento público, atendendo 

ao que estabelece a Lei de Licitações vigente e suas alterações, e em especial: 
I – Os prestadores de serviço credenciados deverão ter estrutura para 

atendimento sediada em Estrela/RS; 
II – Os prestadores de serviço credenciados deverão ter infraestrutura para 

implantação de troca de informações e comunicação de produção com fins a 
alimentação dos sistemas do Sistema Único de Saúde; 

III - Os interessados deverão disponibilizar atendimento médico-ambulatorial 
ininterrupto em todos os dias da semana, 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos 
e feriados, contando com equipe mínima de profissionais médicos regularmente 
inscritos no Conselho Regional de Medicina, aptos à realização de exames clínicos e 
complementares necessários à elucidação diagnóstica e tratamentos; 

IV – Os prestadores de serviços credenciados deverão, ainda, atender à 
demanda do Município de Estrela nas Unidades Básicas de Saúde ou em local próprio 
de forma imediata, com tolerância máxima de 15 minutos para triagem (no caso de 
atendimento em local próprio), ou disponibilização de profissionais conforme 
designação do município no prazo máximo de 1h da solicitação”. 

 
Art. 3.º Acrescenta procedimentos e serviços no anexo único da Lei n° 7.345, 04 

de janeiro de 2021, que passa a vigorar com as seguintes alterações: 
 

Descrição 
Unidade VALOR POR 

HORA 

Serviços médicos e ambulatoriais com triagem de 
enfermagem de pronto atendimento de faixas de 
demanda Azul (não urgente) e Verde (pouco urgente), 
inclusive demandas em atendimento COVID-19, em 
dias de semana de segundas a sextas-feiras, em 
sábados, em domingos, em pontos facultativos e 
feriados. 

Hora R$ 305,55 

Médico da Família Hora R$ 165,59 

Serviços médicos de atendimento de Clínica Geral Hora R$ 165,59 

Serviços médicos de atendimento de 
Ginecologia/Ostetricia 

Hora R$ 213,73 
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Serviços médicos de atendimento de Pediatria Hora R$ 213,73 

Serviços médicos de atendimento de Cardiologia Hora R$ 218,62 

Serviços médicos de atendimento de Neurologia Hora R$ 218,62 

Serviços médicos de atendimento de Psiquiatria Hora R$ 218,62 

Serviços médicos de atendimento de Neuropediatria Hora R$ 218,62 

Serviços médicos de atendimento de Dermatologia Hora R$ 218,62 

Serviços médicos de atendimento de Outras 
Especialidades 

Hora R$ 218,62 

 

Art. 4.ºAs demais disposições da Lei Municipal nº 7.345, de 04 de janeiro de 
2021, ficam inalteradas. 

 
Art. 5.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 26 de agosto de 2021. 
 
 
 

      Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
 

César Augusto Pereira da Silva 

    Secretário de Adm, e Segurança Pública 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto da Assessoria Jurídica 

 

Data: / /20 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

                         Fone: 39811000 

 

 

 

 

 
Estrela, 26 de agosto de 2021. 

 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 100-01/2021 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei 
nº 100-01/2021, que altera a Lei Municipal 7.345/2021, que autoriza o chamamento 
público para credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde 
e dá outras providências. 

O presente Projeto de Lei tem por objeto a inclusão de 
valores para pagamento por hora do objeto do chamamento público de pessoas 
jurídicas para prestação de serviços da saúde no município de Estrela, buscando 
adequar a forma de contratação conforme efetiva demanda do Município. Os valores 
incluídos estão conforme lista de serviços do Anexo Único.  

Deste modo, considerando o interesse público na 
questão, encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior 
emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 

      Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 
 
 
 
 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 

ESTRELA/RS 
 


