
                                  PROJETO DE LEI Nº 038 DE 24 DE NOVEMBRO DE 2017. 
 
 

 AUTORIZA A INSTITUIÇÃO DE TABELA 

COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DE 

PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS (PARTO NORMAL, 

PARTO CESÁRIO E CURETAGEM) ATRAVÉS DA REDE 

CONVENIADA LOCAL. 

 

 
         O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA, MATO 

GROSSO, no uso de suas atribuições, faz saber, que a Câmara Municipal 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º -  Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

instituir Tabela Complementar para pagamento de procedimentos obstétricos 

(parto normal, parto cesário e curetagem) à base de uma e meia AIH relativa ao 

procedimento médico hospitalar executado na rede local conveniada ao Sistema 

Único de Saúde. 

Art. ‘2º - As despesas decorrentes  com a aplicação desta 

lei correrão por conta de dotações vigentes  no orçamento  atual e futuras, 

podendo serem suplementadas se necessário. 

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publicação vigendo os seus efeitos a partir do mês de março do corrente 

exercício. 

 

          Prefeitura Municipal de Nova Olímpia – MT, em 24 de Novembro de 2017. 
 
 
 
  

JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE 

PREFEITO MUNICIPAL 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N.º  038/2017 

 

    

Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores da 

Casa de Leis do Município de Nova Olímpia. 

 

- Como é do conhecimento dos (as) nobres edis, no município de Nova Olímpia-MT, 

existe somente uma Unidade Hospitalar  denominada Hospital e Maternidade Nova 

Olímpia que está habilitada para o atendimento de obstetrícia via convênio ao Sistema 

Único de Saúde (SUS); 

- Face a baixa remuneração paga pelo SUS, de uma maneira geral os hospitais da 

rede privada não tem como manter médicos especialistas na área de obstetrícia para 

atender o respectivo convênio; levando tais prestadores a requerer a desabilitação 

deste atendimento; fato  este que ocorreu consonante Oficio nº 002/2017 de 

14/02/2017 (em anexo); 

- A partir de então foi entabulada  negociações com o Hospital objetivando a  

complementação de valores para a manutenção da habilitação no  atendimento 

obstétrico (Of. nº 024/Sec. Mun. de Saúde/NO de 20/02/2017, Of. nº 029/SMS/2017/GB 

de 03/03/2017, Of. nº 005/2017 DE 06/03/2017 e Of. nº 031/GS/2017 de 20/03/2017 

em anexo); chegando a aceitação negociada da liberação de 01(uma) AIH acrescida 

ou complementada no valor de uma e meia AIH para  os procedimentos de parto 

normal, parto cesariana e curetagem; 

- Face a negociação consolidada e para que surta seus efeitos e consonantes legais 

passado e futuro, é que encaminhamos para vosso estudo e aprovação o presente 

projeto de Lei. 

Antecipadamente apresento-lhe os meus agradecimentos.  

 
 

  
JOSÉ ELPÍDIO DE MORAES CAVALCANTE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

 


