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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

OI. n,' 097/14 - GPC C.r.zinho, 29 de .bril de 2014,

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz BrombilJa,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei ".°053/14

Senhor Presidente:
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Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 053114,

desta data, que Autoriza o Poder Executivo conceder benefícios aos médicos participantes do

Projeto Mais Médicos para o Brasil, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o encaminhamento do presente se faz necessário devido a adesão do Município

ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, visando assim suprir a demanda de atendimento médico

de Atenção Básica no Municipio de Carazinho. Informamos que o Projeto de Lei foi efetuado

nos moldes sugeridos pela DPM, conforme Boletim Técnico nO33/2014, cópia anexa.

A solicitação sob regime de urgência deveMse em função de que os médicos já

estão no Município desde o dia 24 do corrente mês, devendo iniciar atendimento logo após a

aprovação do presente.

Atenciosamente,

RENA SÜSS,
Prefeito.
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Boletim Técnico n' 33-2014 14 de março de 2014.

Área(s) de Interesse: Gabinete do Prefeito, Secretarias da Saúde e
Educação, Procuradoria Jurídica e Câmara de Vereadores.

Projeto Mais Médicos. Considerações acerca da 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 obriga.
ções de oferta de moradia, deslocamento, alimentação e água potá-
vel aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Bra-
sil, pelo Distrito Federal e Municlpios, revogando a PortarIa SG-
TES/MS n!! 2312013. Divulgação da Resolução n2 1, de 12 de feverei.
ro de 2014, do Departamento de Planejamento e Regulação da Pro-
visão de Profissionais da Saúde, dispondo sobre a aplicação de pe-
nalidades no caso de ausência injustificada das atividades do Mais
Médicos. Complementação aos Boletins Técnicos n!! 69 e 86, de
2013, desta DPM.

1. Foi publicada. no Diário Oficial da União. de 13 de fevereiro de 2014, Seção 1, páginas 80 e 81. a Porta-
ria 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 potá-
vel aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, pelo Distrito Federal e Municipios.

Na mesma ocasião houve a publicação da Resolução nO1, de 12 de fevereiro de 2014, do Departamento de
Planejamento e Regulação da Provisão de Profissionais da Saúde, dispondo sobre a aplicação de penali-
dades no caso de ausência injustificada das atividades do Projeto Mais Médicos.

Passaremos a considerar, a seguir, separadamente. os principais aspectos destas normativas para os ges.
!Ores municipais de saúde.

2. Quanto às obrigações dos Municípios em relação aos médicos participantes do Projeto Mais Médi-
cos. a Portaria SGTES/MS nO30/2014, em conformidade com a Portaria lnterministerial nO1.369, de 8 de
julho de 2013, dos Ministérios da Saúde e da Educação, fixou os seguintes parâmetros:

(a) Moradia: deverá ser assegurada prioritariamente por meio da destinação de imóvel físico ou acomoda-
ção em hotel ou posada, podendo. se inviáveis tais alternativas, também ser concedido recurso pecuniário.
Em qualquer alternativa, a Administração Pública deverá avaliar as condições mínimas de habitabilidade.
que são: boa infraestrutura fisica e sanitária do imóvel. disponibilidade de energia elétrica e abastecimento
de água.

Na primeira hipótese, o imóvel poderá ser do patrimônio público municipal ou focado pela Administração
Pública, mas deverá ter padrão suficiente para acomodação do médico e dos seus familiares. A normativa
não exige que a residência seja mobiliada, mas os médicos deverão ter condições mínimas de habitação
digna, o que recomenda que o imóvel tenha pelo menos infraestrutura adequada para higiene. alimentação
e dormitório.
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DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS
Somar experiências pard dividir conhecimentos

No caso de acomodação em hotel ou pousada, é exigida a anuência do médico, por escrito, quanto à acei-
tação dessa modalidade de moradia. Caberá ao Município, observadas as normas relativas às licitações e
contratos administrativos, realizar a contratação do estabelecimento.

Já se a opçao lor pela concessão de recursos pecuniários, deverá ser estabelecido um valor suficiente para
acomodar o médico e seus familiares, observando-se o mínimo de AS 500,00 (quinhentos reais) e o máximo
de RS 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), A gestão local do SUS poderá adotar valores superiores, de
acordo com a realidade do mercado imobiliário local, desde que haja comprovação do custo, mediante três
cotações de preço. Além disso, o S 49 do art. 39, da Portaria SGTES/MS n9 30/2014, recomenda que seja
solicitado ao médico a comprovação de que o recurso pecuniária está sendo utilizado tão somente para os
fins de pagamento da sua moradia.

(b) Recepção e deslocamento: devem ser assegurados aos médicos desde o aeroporto mais próximo até
as respectivas moradias, quando da chegada destes para início das atividades. Também deverá ser dispo-
nibilizado ao médiCO partIcipante do Projeto transporte adeq:..tado e seguro para o desenvolvimento das
atividades de rotina quando atuarem em locais de difícil acesso, se necessário

(c) Alimentação. esta provisão deverá ser fornecida por meio de recurso pecuniário ou in natura. No primei-
ro caso, os limites de valor são, no mínimo, R$ 500,00 (quinhentos reais) e, no máximo. RS 700,00 (sete-
centos reais), podendo, a Administração Pública, concedê-lo em espécie ou através de ticketou cartão com
o crédito. Todavia, se destinado in natura, a recomendação é que o Município observe o "Guia alimentar
para a população brasileira: promovendo a alimentação saudável", do Ministério da Saúde. Afora isso. o
MunicípIO deverá assegurar água potável ao médico, no decorrer de suas atividades no Projeto Mais Médi-
cos,

2.2. Os Municipios deverão informar ao Ministério da Saúde, por meio do Sistema de Gerenciamento do
Projeto, no link http://maismedicos.saude.gov.br, quais as modalidades de moradia ofertada aos médicos
participantes. Caso seja necessário alterá-Ia, o prazo será de até 60 (sessenta) dias, a partir da chegada do
médico ao Município. Circunstâncias eventuais que demandem a alteração da moradia após esse prazo
deverão ser deliberadas em conjunto pelo gestor local da saúde e o médico, Todas as alterações e atuali-
zações deverão ser informadas no sistema referido.

2.3. Se houver descumprimento destas obrigações, a Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil
notificará o Município para que apresente manifestaçâo escrita sobre os fatos, no prazo de 5 (cinco) dias.
Após o transcurso do prazo, com ou sem a manifestação, será deliberado sobre o descredenciamento do
ente local do Projeto ou sobre a possibilidade de serem adotadas providências para a regularização da situ-
açào - caso em que deverào ser efetivadas em 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual periodo uma única
vez.

2_4.As despesas decorrentes destas obrigações deverão ser ciassificadas de acordo com as leis o'çamen-
tárias dos Municipios. A Portaria SGTES/MS n9 30/2014 entrou em vigor na data da sua publicação, revo-
gando a Portaria SGTES/MS nQ 23/2013, objeto das considerações do nosso Boletim Técnico nº 86/2013.

2.5. Será necessária a edição de lei municipal que disponha sobre a concessão dos benefícios referidos.
estabelecendo a limitação das despesas e, se for o caso, adequando-a ao orçamento. Para tanto, sugeri-
mos a seguinte redação, que devera ser devidamente adaptada, de acordo com a situação de cada Munici-
pio:

ANTEPROJETO DE LEI

Autoriza o Poder Executivo a conceder be-
nefícios aos médicos participantes do Projeio MaiS
Médicos para o Brasil.
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Art. 1 o O Poder Executivo fica autorizado, nos termos desta Lei, a conceder bene-
fícios aos médicos que participam do Projelo Mais Médicos para o Brasi!. irlstituído
pela lei Federal nº 12,871, de 22 de outubro de 2013, designados para atuar no
território municipal.

Parágrafo único. Os médicos farão jus aos benefícios desde que efetivamente
cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao Município e ao Minis-
tério da Saúde.

Art. 2º Os benefícios consistirão em.

I - auxílio moradia;

11- transporte para recepção e deslocamentos;

111- auxilio alimentação.
Parágrafo único. Os médicos residentes em imóvel próprio erou de familiar, localj.
zado neste Município ou em Municipios lindeiros que fazem divisa territorial, não
terão direito ao auxílio moradia, de que traIa o inciso I.

Art. 32 O auxílio moradia será concedido por meio de " no valor máximo de
R$ .. ...... (.. ...... ) mensals2.

An 4º O transporte para recepção e deslocamento até o local de residência será
realizado em veículo do Municip\o, mediante solicitação do Secretário ~unicipal de
Saúde, com especificação de data, horário e pontos de embarque e desembarque

do médico.

Parágrafo único. Ao médico também será alertado transporte, por meio de
........... 3, até a unidade de saúde na qual vier a desenvolver suas atividades de ro-
tina, de acordo com a necessidade, nos casos em que situadas em locais de difícil

acesso,

1 Adaptar, de acordo com a modalidade escolhida pelo Poder Público. Poderá ser através de permissâo ou
concessão de uso de bem imóvel municipal. locação de imóvel de terceiro, repasse de recursos financeiros

ou acomodação em hotel ou pousada.
2 No caso de repasse de recursos linanceiros, sugerimos que sejam acrescidos ao artigo os seguintes

parágrafos:
"~ 1º Farão jus ao auxílio financeiro para o custeio de despesas com moradia estabelecido na presente Lei
os médicos que comprovarem a necessidade do repasse do recurso rlediante apresentação à Secretaria
Municipai de Saúde de contrato de locação de imóvel residencial, devendo o repasse ser equivalente ao
valor especilicado no contrato de locação e perdurar durante a sua vigência, devendo ainda limitar-se ao
valor máximo estabelecido do caput deste artigo.
~ 20. O repasse do valor referente ao auxiiio moradia se dará mensalmente atê o 5° (quinto) dia útil do mês
de utilização do imôvel locado, após aceite da Secretaria Municipal de Saúde do respectivo contrato de
locação diretamente ao médico participante, de acordo com o estabeiecido para execução do Projeto Mais
Médico~ para q Brasil.
~ 3º Fica o profissional mêdico participante obrigado a apresentar mensalmente comprovação do efetivo

pagamento do aluguel."
3 Especificar se veiculo do Município, transporte público, transporte fretado etc.
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Art. 52O auxílio alimentação será concedido por meio de. ......~, no valor de
R$ 0.0 (.. • •••••••• ) mensais, e será disponibilizado até o .
(.. .) dia útil de cada mês de atividade do médico, a partir da data de efetivo
exercício no Município.

Art. 6º Os beneficios previstos nesta Lei poderão ser concedidos pelo prazo má-
ximo de até 36 (trinta e seis) meses, para o médico participante do Projeto Mais
Médicos para o Brasil.

Art. 72 No caso de afaslamentp das atividades do Projeto Mais Médicos para o
Brasil, por qualquer motivação, 'Omédico participante deverá comunicar à Secreta-
ria Municipal de Saúde, que su'spenderá de imediato a concessão dos benefícios
previstos nesta Lei.

Art 82 A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar ao médico participante do
Projeto Mais Médicos para o Brasil sobre a concessão dos benefícios estabelecI-
dos nesta Lei e, ao Ministério da Saúde. a modalidade ofertada. bem como o va-
lor, Oprazo e a forma de repasse.

Art. 92 As despesas decorrentes desta Lei correrão ã conta das seguintes dota-
ções orçamentárias:

Art. 10. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação.

3. Por sua vez, a Resolução nº 1, de 12 de fevereiro de 2014. do Departamento de Planejamento e Regula-
ção da Provisão de Profissionais da Saúde, dispondo sobre a aplicação de penalidades no caso de
ausência injustificada das atividades do Projeto Mais Médicos, estabeleceu, no art. 22, que será consi-
derada ausência injustificada das atividades realizadas pelos médicos participantes, durante as ações de
aperfeiçoamento, aquelas que ocorrem sem autorização do Município ou do supervisor, devendo ser ates-
tada pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo tutor acadêmico ou pelo supervisor acadêmico do médico,
com a descrição dos fatos, para fins de envio à Comissão Estadual ou Distrital e à Coordenação do Projeto.

3.1. Poderão ser aplicadas ao médico, isolada ou cumulativamente, as penalidades de advertência, quando
ocorrer o descumprimento de qualquer obrigação ou a realização de qualquer ação vedada pelas normas
do Projeto. e desligamento do Mais Médicos, quando houver ausência injustificada do médico participante
de suas atividades por periodo superior a 2 (dois) dias, bem como em virtude do recebimento de 3 (três)
penalidades de advertência, caso em que será desligado, perdendo os direitos e encerrando as obrigações
decorrentes do Projeto.

3.2. Para aplicação da penalidade de advertência, a Comissão Estadual do Projeto instaurará procedimento
administrativo, assegurando o direito ao contraditório e à ampla defesa do médico, a ser exercido no prazo
de cinco dias. Já no caso de desligamento, o processo será instaurado pela Coordenação do Projeto e o
prazo para contraditÓrio e ampla defesa é ampliado para 48 (quarenta e oito) dias

3.3. A Resolução n9 1, de 12 de fevereiro de 2014, do Departamento de Planejamento e Regulação da Pro-
visão de Profissionais da Saúde, lambém entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja. 13/02/2014.

4 Adaptar, de acordo com a modalidade escolhida pelo Poder PÚblico, se em espécie ou in natura.
4
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4. O inteiro teor da Portaria SGTES/MS nO30/2014 poderá ser encontrado no seguinte endereço eletrônico:
h tto:/ fReSa ui 58.i n .qov _b (fim prensalisp/vis uali za/i ndex -isp ?dala -= 13/02/20 14& jorna 1=1&pagina =80 & loial Arqui v
05",148,

5. Já a integra da Resolução n2 1, de 12 de fevereiro de 2014, do Departamento de Planejamento e Regula-
ção da Provisâo de Profissionais da Saúde poderá ser acessada no link:
httpj/pesquisa.in.gov.br/imprensaljsp/visualizalindex. jsp ?data", 13/02/20 14& jornal =1&paq ina ::=81&total Arqu iv
05=148.

Ana Maria Janovik
OABIRS 69.769

Armando Moutinho Perin
OABIRS 41.960

5
A't.Yemambuco,1001~-BilirróNilveg~nles fone: 151130273400 .Fax!5T1~02l-Wí':~.o;zlif~.
:.te'!A.Aleg~~S.•~~.P.~qz.~P1J04. " ~ D' e.mal!. dpm rs@ldpIlHS.COm.br.!~lltçoIlO-S~~~'~(

mailto:rs@ldpIlHS.COm.br.


•• "Ipv.
~

PROJETO DE LEI N' 053, DE 29 DE ABRIL DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo conceder
beneficios aos médicos participantes do
Projeto Mais Médicos para o Brasil.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado, nos termos desta Lei, a conceder
benefícios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei
Federal nO 12.871, de 22 de outubro de 2013, designados para aluar no território municipal.

Parágrafo único. Os médicos farão jus aos benefícios desde que
efetivamente cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao Município e ao
Ministério da Saúde.

Art. 2° Os benefícios consistirão em:
I - auxílio moradia;
" • transporte para recepção e deslocamentos;
111- auxílio alimentação.

Art. 3° O Auxílio Moradia compreenderá o valor mensal de até R$ 2.000,00
(dois mil reais) per capta, podendo a critério da Municipalidade, dentro do Princípio da
Economicidade, locar imóvel de terceiro ou acomodação em hotel ou pousada.

Parágrafo único. Fica o profissional Médico participante do projeto obrigado a
apresentar mensalmente a comprovação, através de comprovantes fiscais, do efetivo gasto com
Auxílio Moradia, salvo se a locação do imóvel ou acomodação em hotel/pousada for custeada
diretamente pelo Município, para fazer jus ao próximo recebimento.

Art. 4° O transporte para recepção e desiocamento até o local de residência
poderá ser realizado em veículo do Município, mediante solicitação do Secretário Municipal de
Saúde, com especificação de data, horário e pontos de embarque e desembarque do médico, ou
através de transporte coletivo urbano, por meio de vale-transporte proporcional aos dias de
trabalho.

Art. 5° O Auxílio Alimentação compreenderá o valor mensal de até R$ 700,00
(Setecentos reais), por profissional.

Art. 6° Os auxílios acima citados terão o prazo de vigência enquanto os
profissionais vinculados ao Programa Mais Médicos atuarem no Municlpio de Carazinho, desde
que mantida a necessidade do beneficio e que haja disponibilidade financeira e orçamentária.

Parágrafo único. Os benef{cios de que tratam a presente Lei serão
reajustados de acordo com o IPCA.

Art. 7° As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 29 de abril de 2014.

ATTV/DDV
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO115/14 - GPC Carazinho, 13 de maio de 2014.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Retira PL 053/14

Senhor Presidente:

Protocolo NO
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Resp ..

Ass ..

Pelo presente solicitamos a essa Egrégia Casa a retirada de

tramitação do Projeto de Lei n° 053/14, que Autoriza o Poder Executivo conceder

benefícios aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, para

reestudo.

Atenciosamente,

Prefeito.

DDV
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