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CNPJ 94.706.033/0001-03

LEI Nº 1117, DE 26 DE JULHO DE 2011.
Autoriza o Poder Executivo a subsidiar o valor de
até R$ 12,00 por sessões de massagem a pacientes
residentes no Município, e dá outras providências.
DOLORES MARIA KUNZLER, Prefeita do Município de Sério,
Estado do Rio Grande do Sul,
FAÇO SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte
LEI
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a subsidiar o valor de até R$
12,00 (doze reais), correspondendo a 0,0467 VRM, por atendimento em sessão de massagem,
para pacientes residentes no Município de Sério que necessitem dos serviços e que atendam os
requisitos clínicos previamente avaliados por um profissional da área da saúde.
Parágrafo 1º – Todo munícipe poderá solicitar o benefício, cabendo à
Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social, o deferimento ou não do pedido, que
concederá autorização para utilização dos serviços.
Parágrafo 2º - O valor será pago diretamente ao prestador dos serviços
que deverá possuir Alvará de Licença para Funcionamento, emitido pelo Município.
Parágrafo 3º - Para recebimento dos valores a que faz jus, o prestador
de serviços deverá apresentar nota fiscal de serviços de empresa e/ou nota se autônomo,
acompanhado da autorização emitida pela Secretaria, cópia da prescrição e assinatura do
beneficiário.
Parágrafo 4º - Os atendimentos em sessões de massagem ficam
limitados a 650 (seiscentas e cinqüenta) por ano.
Art. 2º - Caberá à Secretaria Municipal da Saúde e Assistência Social
efetuar as devidas comunicações para providências legais necessárias ao processamento da
despesa e, especialmente, atestar a execução dos serviços.
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Parágrafo Único - O fornecimento da autorização dependerá sempre da
existência de dotação orçamentária e disponibilidade financeira.
Art. 3º - As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas por dotação
orçamentária da Secretaria de Saúde e Assistência Social, constantes na Lei Orçamentária de
cada exercício financeiro.
Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PREFEITA, em 26 de julho de 2011.

DOLORES MARIA KUNZLER
Prefeita

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

VLADEMIR G DE CARVALHO
Sec. da Adm. e Planejamento

