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PROJETO DE LEI N.° 055/17 
=DE 30 DE NOVEMBRO. DE 2017= 

ASSUNTO: "DA NOVA REDAçAO AO INCISO II DO ART. 2 9  DA LEI 
MUNICIPAL NQ 4408/17, QUE 'AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A 
CONCEDER AUXILIO-MORADIA E AUXILIO-ALIMENTAçAO ADS 
MEDICOS VINCULADOS AO PROJETO MAIS MEDICOS PARA 0 BRASIL, 
ABRE CREDITO ESPECIAL NO ORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA 
SAUDE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS' NA FORMA QUE ............................................................ .......................................................... 

ATJTOR: PREFEITO MUNICIPAL - Dr. JOAO CIRO MARCONI 

CONVERTIDO EM LET MUNICIPAL N.° 	/ 

OBS.: 

INICIADO EM: 30/11/2017 

TERMINADO EM:  
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Jardinápohs, 30 de Novembro de 2017: 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Exceléncias, o 
Projeto de Lei que "DA NOVA REDAçAO AO INCISO II DO ART, 2LD DA LEI 
MUNICIPAL Ng 4408/17, QUE 'AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO-
MORADIA E AuxiLIo-ALIMENTAçA0 AOS MEDICOS VINCULADOS AO PROJETO MAIS 
MEDICOS PARA 0 BRASIL, ABRE CREDITO ESPECIAL NO ORAMENTO DO FUNDO 
MUNICIPAL DA SAUDE, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS' NA FORMA QUE ESPECIFICA". 

A matéria, nobres Vereadores, vem alterar especificamente o valor retratado 
no inciso II do Artigo 2° - que trata do auxilio-a!imentaçAo aos Medicos vinculados ao Projeto Mais 
Medicos, instituldo -pelo Governo Federal, e cujo valor fora reajustado no parãmetro minimo de R$ 
500,00 (quithentos reais) para R$ 550,00, par melo da Portaria fl.0  300, de 05 de outubro de 2017— do 
Secretário de Gestao de Trabalho e da Educaçao em Saude (anexa). 

Para tanto elaboramos a presente matéria pela qual solicitamos a 
inclusio da mesma na pauta da Sessão Ordinária, a ser realizada nessa colenda Câmara no 
dia 4 de dezembro do corrente ano, para ciéncia dos nobres Edis; e, visto sec a óltima 
SessaoOrdinária do corrente exercicio, solicitanws que a mesma seja apreciada e votada em 
SESSAO EXTRA OR])INARIA, na qualfica desdejá, pelopresente, solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade pan renovar a Vossa Exceléncia e demais 
nobres Vereadores, os nossos mais, sinceros protestos dc estima, consideraçAo e apreco. 

A SUA EXCELENCIA 
SENHOR JOSÉ EURIPEDES FERREIRA 
DD. IPRIESIDENTE DA CAI%'IARA MUNICIPAL DE 	 ra  
JARJMNOPOLIS-SP. 
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PROJIETO 	DE 	LET 	N.,° 055/2017 
=DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017= 

"DA NOVA REDAçAO AO INCISO 1100 ART. 22  DA LEI 
MUNICIPAL N2  4408/17, QUE 'AUTORIZA 0 PODER 
EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO-MORADIA E AUXILIO-
ALIMENTAçAO ADS MEDICOS VINCULADOS AO PROJETO 
MAIS MEDICOS PARA 0 BRASIL, ABRE CREDITO ESPECIAL 
NO 0RAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA SNiDE, E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS' NA FORMA OUE ESPECIFICA" 

O SENFIOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, REFEITO MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO 
PAULO, NO USO DAS ATRIBUIçOES QUE LI-IE SAO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Cârnara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o 
Projeto de Lei n. 2  055/17, e ele sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

Art. 12 0 inciso II do artigo 2Q da Lei Municipal n 9  4408/17, que 
"AUTORIZA 0 PODER EXECUTIVO A CONCEDER AUXILIO-MORADIA E AUXILIO-
ALIMENTAcA0 AOS MEDICOS VINCULADOS AO PROJETO MAIS MEDICOS PARA 0 
BRASIL, ABRE CREDITO ESPECIAL NO ORAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, 
E DA OUTRAS9ROVIDENCIAS",  passa a vigorar corn a seguinte redação: 

"ARTIGO 2: 0 auxilio-moradia e o auxiliO-alimentaçao para Os medicos 
vinculados ao Projeto Mais Medicos para o Brasil disponibilizados polo Ministérlo da SaUde para 
atuar no ambito do Municiplo do Jardinôpolis, ficam fixados nos seguintes valores: 

I — .............. 

II - auxflio-alimentaçao: R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reals) mensais. 

§1 0  .................. 

§ 20  .................. 

§3° .................. 

Art. 22  Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposiçOes em contrário. 

Prefeitura Municipal 

Dr. 

de 2017. 
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L E I 	 N.0  4408/1 
DE. 04. DE:ABRfla*DE 2017= 

AUTORIZA 0 PODER EXECU11VO A CONCEDER 
AUXILIO-MORADIA E AUXILIO-ALIMENTAcAO ADS 
MEplççS VINQULADOS AO PROJETO MAIS MEDICOS 
PARA 0 BRASIL, ABRE. CREDITO ESPECIAL NO 
ORcAMENT0 DO EUNDO MUNICIPAL DA SAUDE, E DA 

ann........................................... 

o SENI-IOR Dr. .ioAo CIRO MARCONI, PREFEITQ MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS, ESTADO DE 
SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUICOES QUE thE sAo GONFERIDAS POR LEI, 
FAZ SABER, qua a Câmara Municipal do Jadlnópdis, deste Estado, aprovou a Preto do L& n.° 
007117, do autoria do Executivo ode sanciona e prornulga a seguinte Lei: 

ARTIGO 10.  Rca o Poder Executivo do Municlplo do 1iardin6pdis autorizado a conceder auxillo-
moradia e auxilio-alimentaçâo aosrnOdicos vinculados ao Projeto Mais Medicos para a 
Brasil no arnbito do Prograrna Mais Medicos, instituldo polo Governo Federal par mob 
da Medida Provisoria n*. 621, do 8 d julho de 2013 convertida na Lei Federal n° 12.871, 
do 22 do outubro do 2013 e implorneàtadO par mob da Portaria Interministerial n° 1.369, 
do 8 do julhade 2013, dos Ministerios da Educacao e SaUde. 

§ 1° Caberá a Secretaria Municipal do SaUde a analisepara a ccncessäo ou revoga$o dos beneficios 
previstos no caput deste artigo. 

§ 20  Os benetidos previstos no cápUt deote artigo terão vigéccia enquanto perdurar a convenlo do 
Programa instituido polo Govemo Federal, corn previso na Lel Federal n° 13.333/2016. 

ARTIGO 20. 0 auxlllo-moradia e o auxilia-ailmesitaçao para as medicos vinculados ao Projeto Mals 
Medicos pars a Brasil disponibilizados polo Ministérlo do SaUde pars atuar no ârnbito do 
Municiplo de Jardinopolls ficani lixados nos seguintes valores: 

I - auxilio-mcradia: minimo do R$ 500,00 (quinhentos reals) ate a mAdmo do R$ 1.500,00 (mil e 

II — auxllio-elirnentagao: R$ 500,00 (quinhentos reals) rnensasT) 	550 CXTJ) 
§ 10 0 au)illo-moradia do qua trata a inciso I do caput deste artiga, destina-se ao custelo de 

acomodaçao dos medicos e do seus familiares. 

§ 20  0 auxilio-Simentagäo do quo trata o inciso II do eaput deste artigo, destina-se ao custelo do 
despesas do alimentaçAo dos medicos e do seus familiaes. 

§ 30 0 medico benellciàio devera comprovar quo o recurso pecuniario do quo trata o inciso I do caput 
doMe artigo esté sendo utilizado tao samente pan a finalidade de despesa corn moradia. 

ARTIGO 31. A atualizaçao dos valores pagos a titulo do auxilio-moratha e aUxilio-alimentagao sos 
medicos vinculados ao Projeto MS Medicos pars o Brasil serâo alicerqados as portarias 
ministerials quo tratam sabre a matéria. 

ARTIGO 4°. Os auxilios concedidos par esta Lei: 

I -  não tern natureza salarial, não constituindo salérlo-uthidade fern prestaçào salarial in natura; 
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II— não serâo incorpccados, para quaisquer eitos, ao vencirnento cu vantagens recebldas pelos 
profissionths do Preto Mais Mtcos para a Brash. 

ARTIGO 5°. As atividades deawipenhadas pelos proffasionalé do Pr4eto Mais Medicos pare a Brasil 
nâo criam vinculo empregaliclo do qualquer natureza corn a Municiplo S Jardinópolis. 

ARTIGO 60. Os auxilios concedidos par melo death Lei nâo se caraotecizam conic contraprestaçao 
S servico prestado ao Municlpio de Jardinôpolis. 

ARTIGO 10, Em caso S afastamento do Projeto Mais Medicos pare o BrasH, pot qualquer motivaqâo, 
o medico partiripante devera comunicar a Secretaria Municipal S Saüds, que 
suspend&a do Imediatoo repS dos awilios concedidos tics termos desta Lel, 

ARTIGO S°i. Set ofertadas, no màdmo, 02 (dues) vagas pare a ccncessão doe beneficios 
dispostos nesta Lei. 	 - 

ARTIGO91. Floe autorlzado o Execulivo Municipal a incluir na atual pace orçamentàia, Lei Municipal 
n° 43016 de 25 do outubro 5 2016, credlto especial no valor de R$ 12.000,00 (doze 
mit reals), sob as seguirdes codillcagôes: 

02-EXECUTIV0 
10- FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE 
10.301.0017.2.029 - SeMcos de Assistencia a Saude 
3.3.90.48.00.01.0310 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fialcas 	- R$ 12.000,00 

ARTIGO 10. Para atender ès despesas desta Lei, tics termos do art. 43, 5 Lei Federal no 4.320, de 
11 de marco do 1964 a sues alteracoes, serão utilizados recursos S anulaçâo patoiS, 
conforms segue: 

02- EXECUTIVO 
10- FUNDO MUNICIPAL CA SAUCE 
10.301.0017.2.029 - Sen'lcos do Assistenda a SaUde 
3.3.90.39.00.01.0310 - Outms Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica -- R$ 11000,00 

ARTIGO 11. Esta Lei entrarà em vigor na data S sue pubflcagâo, produzindo seas efeitos retroativos 
a pat tie 1 0  de jandro do 2017. 

Prefoitura MuniciPal do JardW 
	

de 2017, 

* 

PUBUCADA E REGISTRADA NO SETOR DO E 
	

DA SECREIARIA DA PREFEITURA DE 
JARDINOPOUS(SP, EM 04 DE ABRIL CE 2017. 

MARCIA APARECLDA RODRIGUES 
Secretarta do Prefeitura Municipal 



;ECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 
Rua Silva Jardim, fl. 0  204 JardinOpolis/SP - CEP: 14680-000 

Fone: (016) 3690-2968 - FAX: (016) 3690-2965 
Email: §pau2ijardopo1is.sp.govJr I pwjde4sau@com4.coijiThj 

Jardinôpolis, 27 de Outubro de 2017. 

Oficio O  872/17 

limo Sr. Dr. Anderson Mestrinel de Oliveira 

Procurador do Municiplo 

Estamos enviando-ihe portaria n° 300 de 05 de Outubro de 2017, 
reajustando valores de fornecimento de moradia e alimentaçao do Programa Mais 
Medicos, para que V.Sa. analise e solicite mudanças na Let 4408/17 de 04 de Abril de 
2017 que instituiu o programa mais medicos, e envie ao setor de orçamentos para 
adequaço. 

Sem mais, renovo protestos de estima e consideraçao 

Atenciosamente, 

DR. FERNANDO PAS - t SAUD FREGONEZI 
Secretario Municipal da Saude. 



PORTARIA NR 300, DES DE OtJTUBRO DE 2017 

Altera a Portaria n° 30/SGTES/MS, de 12 de fevereiro de 2014, para reajustar de valores do fornecirnento de 
moradia e alimentaçâo e dá outras providéncias 

o SECRETARIO DE GESTAO DE TRABALHO E DA EDuCAcA0 EM SAUDE, no usa das atribuiçOes que the 

confere a Decreto n° 8.901, de 10 de dezembro de 2016, e considerando as termos da Portaria 

Interministerial n° 1.369/MS/MEC, de 8 de juiho de 2013, que dispOe sabre a implementaçâo do Projeto 

Mais Medicos para a Brash, bern coma as detiberaçoes no âmbito da Comisso Intergestores Tripartite, 
resolve: 

Art. 1° A Partaria n° 30/SGTES/MS, de 12 de fevereiro de 2014, passa a vigorar corn as seguintes atteraçôes: 
"Art. 3°

................................................................................................................................................................. 

§ 30 Na modalidade de que trata a inciso II deste artigo, o ente federativo pode adotar coma referenda para 

o recurso pecuniário para tocaço de imOvel, em padrão suficiente para acomodar a medico e seus 
famhliares, as valores fJmMt máximo de R$m (quinhentos e cinquenta reals) a R$ 2.750,00 (dais mu, 

setecentos e cinquenta reals), podendo a gestor distrital e/ou municipal adotar valores superiores, 
conforme a realidade do mercado imobiliário local, mediante comprovação do valor mediante 3 (três) 
cotaçöes de cuto no mercado irnobihiario do municiplo cu Distrito Federal. 

§ 69 A oferta do auxllio moradia näo será concedida aos medicos participantes que já residiarn no municIpio 

de alocaçao. § 72 As situacöes omissas quanto a oferta de contrapartidas devem ser decididas pelos entes 

federativos, segundo suas normas, na medida em que constituem obrigaçöes a ele pertinentes. " (NR) 

"Art. 7° Os entes federados devem assegurar a recepço e a deslocamento dos medicos participantes, 

distribuidas as obrigaçoes da seguinte forma: 

- aos Estados e 20 Distrito Federal caberá a recepco dos medicos participantes na Capital e 0 

deslocarnento ate a municiplo de alocaçäo do profissional, podendo a Distrito Federal e as Municipios 

participarem do deslocarnento; e 

It - ao Distrito Federal e aos MunicIpios caberé a recepçäo do profissional nos municipios para a inicio das 

atividades, garantindo de pronto a moradia, quando for a caso, na forma do art. 39 •  

§ 12 Nas situaçôes em que a Coordenaço do Projeto Mais Medicos para o Brasil viabilizar a deslocamento 

do medico participante diretamente ao aeroporto mais proximo do municiplo de alocaço do profissional, 

será do ente municipal a responsabilidade pela recepco e chegada do profissional ao Municipio para iniclo 

das atividades, 

§ 29 A Coordenaçâo do Projeto Mais Medicos para a Brasil, ouvidos os membros representantes do CONASS 

e o CONASEMS, deliberará acerca da execuc5o das obrigacöes previstas quanta ao deslocamento, quando, 

por situaçbes fortuitas, no possam ser executadas na forma disciplinada, evitando a comprometimento 

temporal do inicio das ativ(dades pelo medico participante." (NR) 

"Art 10. Sendo assegurada a ahlmentaço media ntetUniário, deverá o ente federativo adotar 

corno parâmetros e maxirno as valores,$3ee)ftlulnhentos e cinquenta reals) a 770,00 

(setecentos e setena reals)." (NR) 

"Art. 19. Em caso de descumprimento das obrigacbes assumidas pelo ente federativo, nos termos desta 
Portaria, a Coordenaco do Projeto Mais Medicos para a Brasilpoderá aplicar as seguintes penalidades, 

isolada ou cumulativamente, em caráter provisório ou definitivo: 



I - bloqueio de vagas para alocacäo de novas profissionais; 

II - remanejamento dos profissionais alocados; e 

III - descredenciarnento do entefederativo do Projeto. 

§ 19 Nos casos em que a Coordenaço do Projeto Mais Medicos pan a Brasil tornar conhecimento do 
descumprimento das obrigaçôes assurnidas pelo ente federativo, nos terrnos desta Portaria, ete será 

notificado para, no prazo de S (cinco) dias Uteis, apresentar manifestacäo par escrito acerca dos fatos 
alegados. 

§ 22  A notificaço será encaminhada ao ente federativo par via postal, corn aviso de recebimento, e par 

melo eletrônico, aos enderecos indicados pelo gestor quando da adeso ao Projeto, considerando- se eficaz 

para fins de cômputo de prazo pan manistaçâo aqueta que primeiro chegue a ciéncia do ente. 

§ 32 Transcorrido o prazo para manifestaco do ente federativo, corn ou sem resposta, a Coordenacão do 
Projeto Mais Medicos pan o Brasil decidirá sabre a(s) penandade(s) apticávet(eis), podendo recomendar ao 
ente a adoçäo de providénchas para regutarizaçäo da inadirnptencia, sem prejuizo de aplicação das 

penalidades indicadas nos itens I e II, conforme a gravidade da situaçäo. 

§ 49 Caso a Coordenacão do Projeto Mais Medicos para o Brasil decida pela adoço de providências par 

parte do ente federativo, estas deveräo ser efetivadas no prazo de is (quinze) dias a contar da decisäo, 

prorrogávet urna ünica vez, par igual perlodo, a critério da Coordenaç5o do Projeto Mais Medicos para o 
Brasil, devidamente justificado. 

§ 59 Transcorrido 0 prazo de que tratarn as §§ 39 e 49  sem que as providencias deterrninadas tenham sido - 

efetivadas, a ente federativo poderá ser descredenciado do Projeto. 

§ 62 Quando a situaçâo concreta ensejar e quando for caso de reincidéncia do ente federativo quanta a 
alegaco de descumprimento de contrapartida, em quatquer das obrigacöes par ete assurnidas, a 

Coordenaco do Projeto Mais Medicos para o Brasil podera apticar, de imediato, no momenta da 
notificacâo de que trata a § i, as penalidades previstas nos incisos I e II do caput. 

§ 72 Na hipotese de descredenciarnento do ente federativo, o medico participante do Projeto será 

rernanejado para outro ente federativo participante do Projeto, preferenclalmente na mesrna região de 

saüde daquele que foi descredenciado." (NR) 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacao. 

ROGERIO LUlL ZERAIK ABDALLA 


