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PROJETODE EI

Art. 1° - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de
Bolsa universitária para estudantes do curso universitário de graduação em
MEDICINA, que sejam comprovadamente carentes, ou seja, com recursos
insuficientes para o custeio de seus estudos,

Art. 2° - Para se inscrever no Programa, o estudante deverá.

I • apresentar documentação que possibilite a classificação e a concessão, nos
termos do Regulamento do Programa;

11- estar matriculado em instituição de ensino superior, devidamente autorizada
pelo Ministério da Educação.

111- a documentação exigida do aluno bolsista será analisada in loco por uma
assistente social.

IV • em contra partida o aluno bolsista deverá prestar 20 (vinte) horas de
serviços semanal a instituições públicas municipal, estadual ou filantrópica ligadas a
área da saúde, ficando estas horas sendo flexibilizadas de acordo com o tempo, o
local e condições do candidato, após a conclusão do curso, por um prazo de 5 (cinco)
anos.

V • o pretenso bolsista detentor de qualquer bolsa nas areas municipal.
estadual ou federal, fica impedido de receber bolsa do aludido projeto.

Parágrafo Único - Na ocorrência de falsa declaração ou de fraude visando à obtenção
ou concessão de bolsa de estudo, o agente do ilícito praticado estara sujeito as
sanções penais e demais cominações legais cabiveis, sem prejuizo das penalidades
previstas em Lei, além de, já sendo beneficiário, a exclusão sumária do Programa.

Art. 3° - Poderá ser titular do beneficio de que trata a presente lei o estudante
comprovadamente carente e com bom desempenho acadêmico, desde que atenda a
regulamentação do Programa.

Art. 4°. O financiamento dos encargos educacionais sera de 500(cinquenta por
cento) e no máximo de 100%(cem por cento) do valor da mensalidade.

~ 1° • O Programa Bolsa Universitária não se responsabilizará por débitos
anteriores a concessão do benefício.



•

Art. 5° - A Secretaria Municipal de Saúde do Município é a gestora do
Programa, através de Convênio e/ou Parcerias com as Inslltuições de ensino superior.

Art. 6° - O benefício da Bolsa Universitária será automaticamente cancelado'

r - se houver reprovação em qualquer disciplina, por média ou por falta;

11- por comprovação de falsidade na prestação das informações necessarias à
inscrição no Programa.

li! - por morte do beneficiário.

Art. 7° - Os recursos financeiros para implementação e operacíonalização do
Programa serão oriundos dos Recursos Municipais através de dotação especifica
constante do Orçamento.

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará essa Lei no prazo de 90 (noventa
dias).

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
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JUSTIFICATIVA: Nossa intenção com ela pro osição é além de proporcionar
que jovens estudantes de origem humi/ije po sam realizar o sonho de cursar

I
medicina desenvolvendo assim seu talento e aptidão que muitas vezes é
interrompido pelo elevado custo do curso em questão, é, como diz o ditado,
"matar dois coelhos com uma cajadada só", pois estaremos também
proporcionando que o município tenha o retorno deste investimento, quando o
então formado doutor prestará serviço gratuito ao município durante 20 (vinte)
horas semanais pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Sabedor das dificuldades encontradas pelo município quando da
contratação de um médico para atendimento nas unidades básicas de saúde e
nos plantões de urgência e emergência, acredito que esta seja uma forma de
sanar esta dificuldade já que o universitário beneficiado com a "bolsa" devera
oferecer como contra partida a garantia de que prestará serviço gratuito ao
municipio pelo prazo previsto nesta lei e no programa a ser coordenado pela
Secretaria Municipal da Saúde.

Espero contar com o apoio dos nobres pares, para que possamos ter
sancionada esta lei que trará incontáveis benefícios a nossa população,
especialmente a mais carente, que devido as suas condições financeiras não
tem acesso ao ensino universitário e precisa contar com os médicos da rede do
sistema único da saúde, pois não dispõe também de recursos para consultas e
atendimentos com médicos particulares ou de outros convênios. Esta é com
certeza uma forma concreta de melhorar as condições de vida da nossa
população.
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