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PROJETO DE LEI Nº 097-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
custear despesas com moradia dos 
médicos participantes do Projeto Mais 
Médicos para o Brasil e dá outras 
providências. 

 
Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas com moradia dos 

médicos, em atuação no Município de Estrela, participantes do Projeto Mais Médico 
para o Brasil, instituído pela Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, segundo 
as diretrizes de implementação estabelecidas na Portaria Interministerial n° 1.369-
MS/MEC, de 2013, destinadas à concessão de auxilio moradia conforme critérios 
estabelecidos na presente Lei. 

 
Parágrafo único. Os médicos referidos nesta Lei farão jus ao auxílio desde que 

efetivamente cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao Município e 
ao Ministério da Saúde. 

 
Art. 2º Fica estabelecido o valor mensal para o custeio de despesas com 

moradia, incluindo despesas com água, luz, internet e condomínio, no valor de até R$ 
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), por médico. 

 
Art. 3º O auxílio moradia se dará no prazo máximo de 36 (trinta e seis) meses, 

para o médico participante, de acordo com o estabelecido para execução do Projeto 
Mais Médicos para o Brasil, conforme Portaria lnterministerial n° 1.369-MS/MEC, de 
2013. 

 
Art. 4º Em caso de afastamento do Projeto, por qualquer motivação, o médico 

participante deverá comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, que suspenderá o 
auxílio moradia. 

 
Art. 5° A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar ao médico participante 

a possibilidade de concessão do auxílio financeiro estabelecido nesta Lei e ao 
Ministério da Saúde a modalidade ofertada, bem como o valor, o prazo e a forma de 
repasse. 

 
Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 07  SECR MUN SAUDE 
Unidade .....:  01  FUNDO MUN SAUDE 
10.301.0007.2034      MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                                       7100 
Unidade .....:  02  CONVENIOS SAUDE 
10.301.1019.2037      MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                                       7049 
10.301.1019.2147      MANUT PROG INC EST QUALIF DA ATENÇÃO BÁSICA EM S 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                                       7209 
10.301.1019.2157      MANUT PROG VIGILANCIA SAÚDE-PFVPS 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ                                       7236 
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10.301.1019.2040      MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE FAMILIA 
3.3.3.9.0.3900000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ                                     7150 

 
Art. 7º Os casos não previstos nesta Lei relativos aos médicos participantes 

serão avaliados pela Secretaria Municipal de Saúde junto à Coordenação do Projeto 
Mais Médicos para o Brasil. 

 
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de maio de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 22 de maio de 2014. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 097-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 097-

02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a custear despesas com moradia dos 
médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil e dá outras providências. 

Como é de conhecimento dos Senhores Vereadores, a Lei 
Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 instituiu o Programa Mais Médicos, visando 
resolver o problema crônico da esmagadora maioria dos municípios brasileiros que tem 
dificuldades na contratação destes profissionais da saúde para atender a população. 

Como também já é do conhecimento dos Senhores Vereadores, 
os profissionais contratados com estribo na lei citada são pagos pelo Governo Federal. 
Todavia, a adesão do Município ao programa Mais Médicos para o Brasil, no cumprimento dos 
deveres e exercício das competências que lhes são inerentes em conformidade com a Portaria 
Interministerial/ MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2013, em especial nos arts. 9º, 10, 11, 
quanto à recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e água potável aos 
médicos participantes do Projeto são de nossa responsabilidade. 

A presente proposta faz parte das ações do Programa Mais 
Médico, submetido às regras do “Manual Orientador ao Distrito Federal e aos Municípios”, que 
estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e 
pelos municípios que tenham efetivado adesão ao Projeto. 

Haja vista que Estrela foi contemplada pelo Programa “Mais 
Médicos” e, considerando a destinação de 02 profissionais a nosso Município, faz-se 
necessário a criação de legislação específica para possibilitar que o pagamento de despesas 
com moradia destes, em atenção ao que dispõe a Portaria nº 30, de 12 de fevereiro de 2014. 

O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de 
melhoria do atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de levar mais 
médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 

Considerando a busca incansável pela promoção da melhoria 
da qualidade de atendimento médico em nosso município, buscamos autorização dessa Casa 
Legislativa para custear despesas com moradia dos médicos do Programa “Mais Médicos”.  

Outrossim, diante da busca dos nobres Edis, componentes 
dessa Douta Casa de Leis, quanto ao apoio irrestrito às medidas do Governo que contribuam 
para a melhoria da qualidade de vida dos estrelenses, especialmente em relação a saúde, 
contamos com o reconhecimento e apreço a tal medida. 

Deste modo, encaminhamos a presente proposta para análise e 
posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


