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Lei nº 560/2003 
 
 
 
Altera o item 2, do art. 1º  da Lei Municipal 
537/2003 e dá outras providências. 
 
 
 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio 

Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Egrégia Câmara Municipal de Vereadores aprovou e Eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar o item 2, do art. 1º da Lei nº 

537/2003, 16/07/2003, que trata da Autorização do Poder Executivo em contratar serviços na área da 

saúde, 

DE: 

Contratação de dois profissionais na área médica para os seguintes atendimentos: 

Procedimentos ambulatoriais (suturas, retirada de nódulos ou cistos, retirada de retalhos para biopsia, 

imobilizações com tala gessada etc...); Cirurgias SUS; Internações de observação 24 horas; 

Internações 48 horas SUS; Consultas em horário de expediente; Consultas de plantão nos seguintes 

horários (De segundas à sextas-feiras no horário das 19:00 horas às 07:00 horas da manhã, e aos 

sábados, domingos e feriados, 24 horas) por R$ 40,00 (quarenta reais) sendo cobrado R$ 10,00 (dez 

reais) do paciente e R$ 30,00 (trinta reais)  pagos pela Prefeitura. 

PARA: 

Contratação de dois profissionais na área médica para os seguintes atendimentos: 

Procedimentos ambulatoriais (suturas, retirada de nódulos ou cistos, retirada de retalhos para biopsia, 

imobilizações com tala gessada etc...); Cirurgias SUS; Internações de observação 24 horas; 
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Internações 48 horas SUS; Consultas em horário de expediente; Consultas de plantão nos seguintes 

horários (de segundas à sextas-feiras no horário das 19:00 horas às 07:00 horas da manhã, e aos 

sábados, domingos e feriados, 24 horas) por R$ 40,00 (quarenta reais) sendo pagos pela Prefeitura. 

Art. 2º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos nove dias do mês de dezembro de dois mil e três. 

 

 

 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Plínio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 


