
 
 

LEI Nº 2.223, DE 03 DE SETEMBRO DE 2014.  
 

Autoriza o município a custear plano de saúde 
médica aos servidores titulares de cargo efetivo e em 
comissão, conforme autorizado pela lei municipal nº 
874, de 14 de maio de 2002 e altera redação do art. 
3o da mesma lei.  

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE , Estado do Rio Grande 
do Sul, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte 
lei: 
 

Art. 1o Fica o Executivo Municipal autorizado a custear plano de saúde médica 
aos servidores ativos, titulares de cargo de provimento efetivo e em comissão. 

§ 1o O plano de saúde médica a ser custeado pelo município é o Convênio IPÊ 
Saúde, autorizado pela Lei nº 874, de 14 de maio de 2002. 

§ 2o A participação dos servidores ativos e inativos e dos exercentes de mandato 
eletivo no plano de saúde é facultativa. 

 
Art. 2o Fica o Município autorizado a custear o plano de saúde no percentual de 

7% a contar de 1º de setembro de 2014. 
§ 1o Os exercentes de mandato eletivo, os servidores remunerados por subsídio 

fixado em parcela única, os servidores em licença não remunerada e os inativos, deverão 
custear integralmente o plano. 

 
Art. 3o Fica alterada a redação do Art. 3o da Lei nº 874, de 14 de maio de 2002, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
              “Art. 3o O convênio abrangerá os servidores municipais ativos, inativos e 

pensionistas do regime próprio de previdência, agentes políticos e seus dependentes.”  
 
Art. 4º. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas pelas previsões 

respectivas na Lei Orçamentária Anual. 
 
Art. 5º. Fica revogada a Lei nº 1.675, de 30 de junho de 2009. 
 
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 
 Gabinete do Prefeito Municipal de Pinhal Grande, 03 de setembro de 2014. 
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