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LEI Nº 4.338/2017.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
A CONCEDER BENEFÍCIOS À MÉDICA 
PARTICIPANTE DO PROJETO MAIS MÉDICOS 
PARA O BRASIL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul,
no uso das atribuições legais  que lhe  são conferidas  pela  Lei  Orgânica
Municipal

 FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 1°. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a aderir ao
Projeto Mais  Médicos para o Brasil,  instituído pela Medida Provisória nº
621, de 8 de julho de 2013, regulamentada pela Portaria Interministerial nº
1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013 e ainda, as normas da Portaria nº 30,
de 14 de fevereiro de 2014, da Secretaria de Gestão do Trabalho e da
Educação na Saúde, a conceder “auxílio moradia e auxílio alimentação” à
profissional cubana, Danay Vigo Rodriguez, que chegou no município em
31/08/2017, vinculada ao Projeto Mais Médicos de e abrir crédito adicional
especial no orçamento vigente.  

§  1°. O  profissional  vinculado  ao  programa  deverá  ser
reconhecido pela Secretaria Municipal da Saúde.

§ 2°. O “auxílio moradia e o auxílio alimentação” são destinados
à profissional vinculada ao Projeto Mais Médicos de que trata o caput deste
artigo.

Art. 2°  O auxílio moradia compreenderá o valor mensal de R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser empregado na locação
ou outro meio de obtenção de moradia pela beneficiária.

Art. 3° O auxílio alimentação e água potável compreenderá o
valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais).

Art. 4° O “auxílio moradia e o auxílio alimentação” serão pagos
diretamente  à  profissional  e  terão  prazo  de  vigência  enquanto  a
profissional vinculado ao Projeto Mais Médicos atuar no Município, desde
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que  mantida  a  necessidade  do  benefício  e  que  haja  disponibilidade
financeira e orçamentária.

Art.  5º O  repasse  do  valor  referente  ao  auxílio  moradia  e  o
auxílio alimentação se dará mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês
subsequente.

Art. 6º O médico referido nesta Lei fará jus aos recursos desde
que efetivamente cumpra seus deveres e compromissos assumidos junto
ao Município e ao Ministério da Saúde.

Art.  7º Em  caso  de  afastamento  do  Projeto,  por  qualquer
motivação, o médico participante deverá comunicar à Secretaria Municipal
de  Saúde,  que  suspenderá  de  imediato  os  repasses  dos  recursos
concedidos nos termos da presente Lei.

Art.  8° A  Secretaria  Municipal  de  Saúde  deverá  informar  ao
médico participante a possibilidade de concessão dos auxílios financeiros
estabelecidos nesta lei e ao Ministério da Saúde a modalidade ofertada,
bem como o valor, o prazo e a forma de repasse.

Art. 9° Além do auxílio moradia e do auxílio alimentação de que
trata esta lei, fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a pagar
despesas com deslocamento e estadia do profissional médico quando a
serviço do município em outras localidades, regiões ou estados.

Art. 10° Autoriza o Poder Executivo Municipal a incluir no Plano
Plurianual/PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias/LDO para o exercício
financeiro de 2018, a ação “Implantação e Manutenção do Projeto Mais
Médicos para o Brasil” no programa 0801 - APOIO E INCENTIVO ÀS AÇÕES
DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, no órgão da Secretaria Municipal de Saúde, a fim
de atender a Portaria no 30, de 12 de fevereiro de 2014, da Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Art. 12. As despesas autorizadas nesta Lei ficam incluídas nas
Metas e Prioridades do Plano Plurianual período 2014-2017 e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias de 2017.

Art.  13.  A  presente  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua
publicação, retroagindo seus efeitos a 31/08/2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
SEBERI-RS, 21 DE SETEMBRO DE 2017.
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CLEITON BONADIMAN
PREFEITO MUNICIPAL

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

MARIEL FERNANDA FIGUEIREDO
SECRETÁRIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 127/2017

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Nesta oportunidade em que estamos encaminhando para análise
e  apreciação  desta  nobre  Casa  Legislativa  o  Projeto  de  Lei  n°  127
formulamos nossos cordiais cumprimentos. 

Para  elucidar  este  Projeto  de  Lei  seguem  as  seguintes
considerações: 

Com a criação do Programa Mais Médicos, através do Ministério
da Saúde, para atender o déficit de médicos do País, milhares de médicos,
a maioria deles estrangeiros, os municípios, onde há falta de profissionais
da medicina, estão buscando médicos do Programa Mais Médicos. A região
do Médio  Alto  Uruguai  foi  contemplada com médicos  inscritos  naquele
programa. O município de Seberi também foi agraciado com uma médica
cubana,  Dra.  Danay  Vigo  Rodriguez,  que  chegou  em  Seberi  em
31/08/2017, que atenderá através da Secretaria Municipal de Saúde. 

A  solicitação  constante  do  presente  Projeto  de  Lei  está
fundamentada na Portaria n° 30, de 12 de fevereiro de 2014, da Secretaria
de  Gestão  do  Trabalho  e  da  Educação  na  Saúde,  que  dispõe  sobre  o
cumprimento  das  obrigações  de  oferta  de  moradia,  deslocamento,
alimentação e água potável à referida médica participante do Projeto Mais
Médicos  para  o  Brasil.  Em  razão  disto,  precisam  ser  cumpridos  pelo
Município  as  obrigações  constantes  da  Portaria  Interministerial  n°
1.369/MS/MEC, de 08 de julho de 2013. 

Assim sendo, os benefícios constam de repasse em dinheiro de
R$ 700,00 (setecentos reais) mensalmente para alimentação e o custo de
R$ 1500,00 (um mil e quinhentos) com a moradia, condomínio, energia
elétrica,  água  potável  e  internet,  nos  termos  da  referida  Portaria
Ministerial. 
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Para  adequar-se  às  despesas  oriundas  da  execução  do  que
consta do Projeto de Lei n° 127/2017 mister se faz introduzir na PPA e na
LDO, já que não existem rubricas disponíveis no orçamento do presente
exercício. 

Sem dúvida, Senhores Vereadores, é mais uma ação que faz a
Administração Municipal,  que acima de tudo prioriza a saúde e o bem-
estar da população e da família seberiense. 

Diante do exposto, pedimos aos Senhores Vereadores, para que após
discussão do Projeto, encaminhem para posterior aprovação unânime, e
em regime de urgência.

Atenciosamente,

CLEITON BONADIMAN
Prefeito Municipal


