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LEI Nº 2009 DE 20 DE JUNHO DE 2018 
 

“AUTORIZA O PODER LEGISLATIVO A CELEBRAR CONVÊNIO DE 
PLANO DE SAÚDE COM ENTIDADE HOSPITALAR VOLTADO AOS 
SERVIDORES DO LEGISLATIVO E AUTORIZA DESCONTO MENSAL 
DE PARCELAS DE PLANO DE SAÚDE EM FOLHA DE PAGAMENTO 
DO SERVIDOR”. 

 
AMARILDO TOMAS DO NASCIMENTO, Prefeito Municipal de Restinga, 

Estado de São Paulo, fazendo uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, 
faz saber que a Câmara Municipal de Restinga APROVOU e ele SANCIONA e 
PROMULGA a seguinte Lei: 

 
RESOLVE: 
 
Art. 1º. O Poder Legislativo Municipal fica autorizado a celebrar contrato 

para prestação de serviços médicos hospitalares, aos seus servidores efetivos e 

comissionados e, proceder ao desconto do valor corresponde 50% (cinquenta por 

cento) do contrato de prestação de serviços de saúde em folha de pagamento do 

servidor que aderir a plano de saúde contratado.  

 

Art. 2º. Qualquer empresa operadora de planos de saúde poderá 

oferecer a contratação de planos de saúde voltado ao servidor do Legislativo, 

respeitados os preceitos legais da Lei nº 8.666/93, garantindo-se os descontos na folha 

de pagamento do servidor nos termos da presente lei. 

Parágrafo Único. Para que se proceda na forma prevista no caput deste 

artigo será necessário que a empresa operadora de planos de saúde firme convênio 

com o Legislativo Municipal, garantidas as exigências estabelecidas na presente lei.  

 

Art. 3º. Somente será permitido o desconto a que se refere esta lei se o 

total de descontos em folha com convênios e outros contratos voluntariamente firmados 

pelo servidor não exceder a 30% (trinta por cento) de sua remuneração.  

Parágrafo Único. 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.  

 

Art. 4º. As despesas com a execução desta lei correrão à conta de 

dotações próprias do orçamento vigente 

 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2017. 

 
Restinga, 20 de junho de 2018. 

 
 
 
 

AMARILDO TOMÁS DO NASCIMENTO 
PREFEITO MUNICIPAL 


