
PROJETO DE LEI Nº 035-01/2017 
 
 

RAFIFICA A ADESÃO E 
COMPROMISSO DO MUNICÍPIO DE 
COLINAS COM O PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS INSTITUÍDO PELO 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, e dá outras 
providências. 

 
 
   SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de COLINAS, 
Estado do Rio Grande do Sul, 
     FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 

 
  Art. 1º Fica ratificada a adesão e o compromisso do município de COLINAS, 
com o PROGRAMA MAIS MÉDICOS, instituído pelo Ministério da Saúde, através da Lei 
Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, e instruído pela Portaria Ministerial nº 1.369, de 
08 de julho de 2013. 
    Art. 2º - A participação financeira do Município no Programa Mais Médicos, 
será através da concessão de incentivo mensal de Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação ao 
médico participante e designado.  
 
  Art. 3º - O Médico participante do “Programa Mais Médicos” será 
selecionado, contratado e remunerado pelo Ministério da Saúde, ficando o mesmo vinculado a 
esse Órgão Federal. 
  
  Art. 4º - Compete ao município de Colinas, no tocante às suas atribuições, 
estabelecidas pela Portaria Interministerial n.º 1.369/2013, proporcionar as adequadas 
condições para o exercício profissional, assegurando os incentivos financeiros, para o custeio 
de despesas com moradia e alimentação, nos valores estabelecidos nesta Lei. 
 
   Art. 5º - Os incentivos, Bolsa Moradia e Bolsa Alimentação, serão 
concedidos exclusivamente ao profissional médico do “Programa Mais Médicos”, 
disponibilizado pelo Ministério da Saúde para atuar no âmbito do município de Colinas, nos 
seguintes valores:  

I –  Bolsa Moradia – R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais; 
II – Bolsa Alimentação – R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais. 

 
  Art. 6º - O pagamento dos incentivos de que trata esta Lei será efetuado por 
meio de depósito em conta bancária, em banco oficial, obedecendo ao calendário de 
pagamento dos servidores e agentes políticos municipais. 
 
   Art. 7º - Os benefícios instituídos por esta Lei não têm o caráter de pagamento 
por contraprestação de serviço prestado ao município de Colinas, ou qualquer outra forma de 



remuneração, tratando-se unicamente de indenização de despesas, de moradia e de 
alimentação. 
 
   Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
   Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a  
partir de 05 de julho de 2017 e será regulamentada, no que couber, por Decreto do Chefe do 
Poder Executivo, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
 
  GABINETE DO PREFEITO, 14 de julho de 2017. 
   
 
 
 
 
 
      SANDRO RANIERI HERRMANN 
                          Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO  
PROJETO DE LEI Nº 035-01/2017 
      COLINAS, RS, 14 de julho de 2017 
 
 
 Senhora Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
  
 A experiência vivenciada pelo Município e a população desta cidade, com o Convênio 
do Programa Mais Médicos, foi boa, positiva, e do agrado de todos, considerando, sobretudo, 
a qualificação do profissional que durante um período de três anos exerceu, com dignidade e 
estimável dedicação a assistência médica aos munícipes. 
 O doutor Simon, de origem cubana, deixou aqui uma marca de um profissional 
competente e de um conceito irretocável. A atual administração municipal fez todas as 
tratativas e tentativas possíveis para a manutenção dele no Convênio, mas a Coordenação do 
Programa, por razões pactuadas, não consentiu com o nosso intento. 
 A nossa insistência, porém, não foi em vão. Conseguimos um feito talvez não menos 
interessante, que é a vinda de um filho, médico, da família Simon, certamente imbuído da 
mesma disposição e idêntico carisma, suprindo a lacuna do afastamento de seu progenitor, 
que muito bem soube difundir a importância da saúde pública, de caráter preventivo e de 
atendimento igualitário. 
 A ratificação da manutenção do Programa Mais Médicos em Colinas continuará tendo 
o ônus da concessão das Bolsas Moradia e Bolsa Alimentação, que são requisitos dessa 
salutar parceria com o Ministério da Saúde, seguindo o já conhecido modelo praticado. 
 Haveremos de indenizar as despesas de moradia e alimentação, e, dentro de uma 
realidade local, chegamos a estabelecer, conjuntamente com o profissional, um subsídio 
mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para residência, enquanto no tocante à 
alimentação, e em parâmetro anterior, estimamos um desembolso de R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. A princípio estes valores estarão assegurados pelos primeiros 12 meses do 
Convênio, e, a partir de então analisaremos a necessidade de um reequilíbrio dessas 
importâncias. 
 Estamos felizes e ansiosos pelo início de um novo momento na saúde pública do 
Município, e, de fato não estamos medindo nenhum esforço para que a população possa 
contar com uma assistência que lhe proporcione satisfação, bem estar e qualidade de vida 
cada vez melhor. 
 No aguardo da breve apreciação e decisão desta matéria, manifestamos respeitosos 
cumprimentos às Senhoras e Senhores Vereadores. 
 Respeitosamente, 
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN 
                   Prefeito Municipal 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINÊS F. G. MAGAGNIN 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS. 
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