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PROJETO DE LEI Nº 45/2022, DE 08 DE JULHO DE 2022 

 

 

 

"Altera a Lei 1622/2017, e dá outras 

providências". 

 

A Câmara Municipal de Liberdade aprova e eu, Prefeito Municipal 

sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei 1.622/2017, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

  “Art. 2º. A remuneração por plantão médico realizado 

no pronto atendimento ambulatorial de urgência e emergência 

será feita nos seguintes valores: 

 

I – Plantão de 12 (doze) horas: 

a) R$ 1.000,00 (mil reais), para os dias úteis. 

b) R$ 1.100,00 (mil e cem reais) para os feriados e finais de 

semana. 

II – Plantão de 24 (vinte e quatro) horas: 

a) R$ 2.000,00 (dois mil reais) para os dias úteis. 

b) R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) para os feriados e 

finais de semana. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta  

de  dotações  consignadas no orçamento vigente. 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Liberdade, 08 de julho de 2022. 

 

 

Walter de Assis Toledo Junior 

Prefeito Municipal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE 
R. Geraldo Magela de Barros Mendes, 121 
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Mensagem ao Projeto de Lei nº xxx/2022 

 

 

 

 Senhor Presidente, Senhores Vereadores: 

 

 

O presente Projeto de Lei visa alterar o regime de 

plantões médicos no município reajustando os valores de acordo 

com o preço da região. 

  

 Importante frisar que tendo valores abaixo daqueles que a 

região vem praticando dificulta a contratação de novos 

profissionais e, principalmente, a continuidade da prestação dos 

serviços daqueles que já trabalham em Liberdade, uma vez que 

financeiramente as propostas de outros municípios são melhores.   

 

 É sabido por todos que a Administração Pública tem o dever 

de garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a 

dignidade da pessoa humana assegurando os serviços de saúde a 

todos os munícipes.  

   

Com estes esclarecimentos, contamos com a aprovação dos 

Nobres Edis ao presente projeto de lei, em seus exatos termos. 

 

Liberdade/MG, 08 de julho de 2022. 

 

 

__________________________________ 

Walter de Assis Toledo Júnior 

Prefeito Municipal 


