
Ofício nº 207/2021-PL      
Salto do Lontra, 24 de Setembro  de 2021. 

 
 

 

Excelentíssimo Senhor 
 
João Carlos Dalberto 
 
MD. Presidente da Câmara Municipal de Salto do Lontra 
 
 
 
Exmo. Presidente, 
Senhores Vereadores, 
 

 

   Tem o presente a finalidade de solicitar a Vossa 

Excelência e demais Edis, que seja analisado e votado em REGIME DE 

URGÊNCIA  o Projeto de Lei nº 0098/2021, que Altera a redação do caput do 

Art. 2º  da Lei nº125 de 22  de outubro de 2008, que dispõe sobre Plantões dá 

outras providências. 

   Os objetivos e justificativas estão anexos ao 

presente Projeto de Lei. 

    Limitado ao exposto aproveitamos a oportunidade 

para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 098/2021 

 

Visa o presente Projeto de Lei, Altera a redação do caput do Art. 2º  da 

Lei nº 125, de 22 de outubro de 2008, que dispõe sobre plantões e dá outras 

providências. 

 

Considerando o momento de pandemia aprovado pelo Congresso 

Nacional e Assembleia do Estado do Paraná, e a necessidade de maior 

demanda de serviços em saúde. 

 

 Considerando a importância desses profissionais da Saúde nesse 

momento de enfrentamento de emergência da saúde pública decorrente do 

Coronavírus, bem como o trabalho exaustivo e de risco, pois é o trabalhador 

mais exposto a contaminação. 

 

Considerando aumento de plantões devido a mudança no protocolo do 

atendimento da Ala COVID – 19, no qual o médico plantonista irá atender no 

Pronto Atendimento e Ala Covid ao mesmo tempo.   

 

Diante do exposto esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado em 

sua totalidade. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, em 24 de Setembro 

de 2021. 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 



 

 

PROJETO DE LEI N° 098/2021 
 

 
Súmula: Altera a redação do caput do Art. 
2º da Lei nº 125, de 22 de outubro de 
2008, que dispõe sobre plantões e dá 
outras providências. 

 
 
   FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal de 
Salto do Lontra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos 
termos da Lei Orgânica Municipal, submete a apreciação desta Câmara 
Municipal de Vereadores o seguinte: 

 
PROJETO DE LEI 

 
 

                             Art. 1º- O caput do Art. 2º  da Lei nº 125 de 22 de outubro de 
2008, passa a ter a seguinte redação: 

 
                           Art. 2º- Fica definido que o plantão médico de 

urgência/emergência, realizado em dias normais de 
atendimento, no horário compreendido, das 07:00 horas às 
19:00 horas, e das 19:00 horas as 07:00 horas, o valor a ser 
pago será de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta 
reais); plantão médico de urgência/emergência realizado aos 
sábados, domingos e feriados  com duração de 12 
horas,(doze) horas, o valor a ser pago será de R$ 
1.550,00(Um mil e quinhentos e cinquenta reais).  

 
                             Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário, especialmente o Art. 1º da Lei 
213/2021. 

 
                             Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra em 24 de 
Setembro de 2021. 
 
 

FERNANDO ALBERTO CADORE 
PREFEITO MUNICIPAL 


