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COMISSÃO PERMANENTE DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E REDAÇÃO

que “DISPOE SOBRE A ESTRUTURA JURÍDICA E

ADMINISTRATIVA DO SERVIÇO DE ASSISTENCIA A SAUDE
DOS MUNICIPIÁRIOS DE RIBEIRÃO PRETO — SASSOM,
REGULAMENTA E DEFINE SEGURADOS E DEPENDENTES E DA

OUTRAS PROVIDENCIAS.”

(9 EMENDA AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR nº 62/2022,

A Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, na forma Regimental,
apresenta a presente EMENDA  MODIFICATIVA ao PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 62/2022, nos seguintes termos:

Artigo 1º. Modifica a redação do artigo 3º, bem comodos parágrafos 1º e 5º, mantendo-

se os demais dispositivos, que passam a contar com as seguintes redações:

“Art. 3º. Os benefícios obrigatórios, poderão ser prestados pelo SASSOM ou
por terceiros, por meio de convênio, licitação e credenciamento, aos
segurados e seus dependentes regularmente inscritos, após o cumprimento das
disposições estipuladas no artigo 17 desta lei.

$ 1º. Essa assistência poderá ser parcial ou total, levando-se sempre em
consideração às disponibilidades financeiras do SASSOM e resoluções
baixadas pelo seu Conselho Deliberativo.

(...)

8 5º. Todos os procedimentos médicos que excedam os limites estabelecidos
em Resolução da Diretoria, homologados pelo Conselho Deliberativo, serão
submetidos a avaliação da perícia e auditoria médico-hospitalar para sua
aprovação.

Artigo 2º. Modifica a redação do inciso I, do $1º, do artigo 10, mantendo-se os demais

dispositivos, que passa a contar com a seguinte redação:

CArt.10...81º. omissis
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I-o valor dos vencimentos do servidor beneficiário não forem superiores
ao valor do teto do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS;
(.)”

Artigo 3º. Modifica a redação do artigo 14, que passa a contar com a seguinte redação:

“Art. 14. A tabela do Anexo VII desta Lei Complementar será atualizada
anualmente todo mês de abril, limitado ao índice de reajuste do vencimento
do servidor público municipal.”

Artigo 4º. Modifica a redação do parágrafo 1º, do artigo 20, mantendo-se os demais

dispositivos, que passa a contar com as seguintes redações:

“Art.20...8 1º - As contribuições, previstas neste artigo, deverão ser recolhidas até o
último dia útil de cada mês, mediante desconto em folha de pagamento, em
nome do SASSOM, sendo responsabilidade do Conselho Deliberativo do
SASSOM autorizar as ações necessárias para garantir os recolhimentos
devidos pelos Órgãos empre es de que tfata estalei.
(o

sado

Vereador
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JUSTIFICATIVA

A presente emenda visa proceder adequações ao Projeto de Lei Complementar, pois após detida
análise e discussão desta Comissão, inclusive com o Poder Executivo, entendeu-se por necessárias
alterações no Projeto Originário, nosentido de que o Conselho Deliberativo do Sassom mantenha
todasas suas prerrogativas atuais.

Além disso, propõem-se por esta emenda modificativa ao projeto orginário, modificação
relacionada ao valor do teto do INSS, com o objetivo de ficar determinado ao dependente
pagamentos pelo valor da tabela.

Sala das Séssõe: fevereiro de 2023.

TO VILÁ ABRANCHES

Vice;Presidente
MA

Ú

ANDRÉ TR DE
Veread


