PROJETO DE LEI Nº 32/2017
AUTORIA: EXECUTIVO MUNICIPAL


Autoriza o Poder Executivo do Município de Matão a custear despesas de alimentação, moradia e transporte de médicos intercambistas, em efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.


Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Município de Matão autorizado a custear despesas de alimentação, transporte e moradia de médicos intercambistas, em efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, decorrentes de acordos ou instrumentos de cooperação com organismos internacionais firmados pelo Governo Federal, para atuação no Projeto Mais Médico para o Brasil, instituído por meio da Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e demais legislação pertinente.

Art. 2º - A alimentação de que trata o Art. 1º desta Lei será concedida por meio de ajuda de custo no valor de até R$ 700,00 (setecentos reais) ao médico intercambista/mensais.

Parágrafo único - A ajuda de custo de que trata o caput deste artigo, será efetivada mediante recurso pecuniário, a ser pago ao médico intercambista até o penúltimo dia útil do mês vincendo.

Art. 3º - A moradia de que trata o Art. 1º desta Lei, será assegurada por meio de ajuda de custo, diretamente pelo Município até o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por médico intercambista/mês, nos termos do artigo 3º,II, da Portaria Interministerial 30, de 12 de fevereiro de 2014.

§1º - O médico intercambista deverá residir no(s) bairros abrangidos pela Unidade de Saúde da Família da qual fará parte, exceto se no local não existir moradia; a moradia em bairro diferente dependerá de expressa autorização do Secretário Municipal da Saúde.

§2º - É permitido que mais de um médico intercambista resida no mesmo imóvel, respeitadas as condições previstas no parágrafo anterior.

§3º - Não será paga ajuda de custo para custeio de aluguel quando o médico residir em imóvel de sua propriedade ou for proprietário de imóvel no Município de Matão.

§4º - Os contratos de locação que encontram-se firmados com base no valor fixado no artigo 3º na Lei Municipal nº 4.710, de 01 de abril de 2.014, ao término de sua vigência, deverão ser adequados e renovados, observando-se o limite estipulado no caput deste artigo.
  

Art. 4º - O Município de Matão poderá assegurar a recepção e deslocamento dos médicos participantes desde o aeroporto mais próximo até as respectivas moradias, quando da chegada destes para início das atividades.

Art. 5º - O Município de Matão poderá ainda, disponibilizar transporte adequado e seguro para o médico participante deslocar-se ao local de desenvolvimento das atividades de rotina do Programa apenas e exclusivamente para os locais de difícil acesso, quando necessário e por ele expressamente solicitado.

Parágrafo único - O Município de Matão poderá, ainda, disponibilizar ajuda de custo para transporte entre a moradia e o local de trabalho no valor máximo mensal de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que somente será concedido se o médico intercambistas residir em distância superior a 2 quilômetros do seu local de trabalho e mediante requerimento endereçado ao Secretário Municipal de Saúde.

Art. 6º - Os valores a título de auxílio-moradia e auxílio-alimentação estão dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde, na Portaria nº 30/SGTES/MS, de 12 de fevereiro de 2014, e nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08 de Julho de 2013 e da Portaria Interministerial 30, de 12 de fevereiro de 2014.

Art. 7º - Nos casos em que o médico participante, por motivo alheio à sua vontade, não puder cumprir com todas as obrigações decorrentes de sua participação no Programa, sendo afastado por deliberação da Coordenação do Programa, enquanto perdurar o fato impeditivo, implicará o não pagamento das ajudas de custo concedidas nesta Lei.

Art. 8º - A jornada de trabalho do médico intercambista será controlada por ponto eletrônico ou outro meio de controle e será fixado de comum acordo com a gestão do Programa Mais Médicos, nos termos do artigo 24, VII, da Portaria Interministerial 1.369/MS/MEC, de 08 de Julho de 2013.

Art. 9º - Na hipótese das Unidades da Estratégia de Saúde da Família serem gerenciadas por convênios firmados entre a Prefeitura Municipal de Matão e pessoa jurídica, incumbirá à gestora, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, a gestão dos serviços médicos das referidas unidades.

Art. 10º - Esta Lei poderá ser regulamentada por Decreto do Chefe do Poder Executivo, no que couber.

Art. 11º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias previstas no orçamento vigente, que serão suplementadas, casos necessários.

Art. 12º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 4710, de 01 de Abril de 2014.


Palácio da Independência, 




			JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
				Prefeito Municipal
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Matão, 29 de março de 2.017.

Ofício nº  0215/2017

Exmo Sr.
Valter Luiz Trevizanelli 
DD. Presidente da Câmara Municipal de Matão
Nesta

Senhor Presidente.

Anexo ao presente, estamos encaminhando a esse Egrégio Legislativo, para a devida apreciação dos Senhores Vereadores, projeto de lei deste Executivo que Autoriza o Poder Executivo do Município de Matão a custear despesas de alimentação, moradia e transporte de médicos intercambistas, em efetivo exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, e dá outras providências.

É do conhecimento de V. Exªs, que encontra-se vigente atualmente a Lei Municipal nº 4710, de 01 de abril de 2.014, que disciplina o custeio de despesas de médicos intercambistas em nosso município.

Todavia, a Lei Municipal acima mencionada encontra-se em dissonância com a Portaria Interministerial 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 aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil. 

Desta forma, faz-se necessário adequar a legislação municipal à legislação federal, em especial quanto ao assunto em tela, que sempre tem contado com o frequente manifesto e compromisso dos nobres Edis, componentes dessa Douta Casa de Leis, quanto ao apoio irrestrito às medidas da Administração Pública Municipal que venham contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos matonenses, especialmente em relação à saúde.

Para a devida apreciação e análise dos Ilustres Vereadores seguem a declaração do ordenador da despesa e o demonstrativo de impacto orçamentário correspondentes às despesas decorrentes do presente Projeto de Lei, em atendimento aos dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar Federal nº 101, de 04/05/2000.

Em razão da importância da matéria, solicitamos que sua tramitação se faça em regime de urgência, nos termos do § 1º do artigo 56 da Lei Orgânica do Município de Matão.

Renovamos a Vossa Excelência e ilustres pares os nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 
	
Atenciosamente.

 			 JOSÉ EDINARDO ESQUETINI
				 Prefeito Municipal





