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DECRETO Nº 13.306 DE 23 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

 

Altera o valor referente ao 

custeio de alimentação do 

médico intercambista para 

atuação no Projeto Mais Médicos 

do Brasil constante no artigo 

2.º da Lei 3.264/2014. 

 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA – ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições legais vigentes e conferidas 

pelo artigo 64, incisos IV e XXI da Lei Orgânica do Municipal: 

 

Considerando a Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 08 de 

julho de 2013, que dispõe sobre a implementação do Projeto Mais 

Médicos para o Brasil. 

 

Considerando a adesão e o compromisso celebrado entre o Ministério 

da Saúde e o Município de Nova Venécia junto ao Projeto Mais 

Médicos para o Brasil. 

 

Considerando que a Portaria nº 30, de 12 de fevereiro de 2014 

dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta de moradia, 

deslocamento, alimentação e água potável pelo Distrito Federal e 

Municípios aos Médicos participantes do Projeto Mais Médicos para 

o Brasil, nos Termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, 

de 08 de julho de 2013. 

 

Considerando a Lei Municipal nº 3.264 de 30 de abril de 2014, que 

autoriza o Poder Executivo a custear despesas com alimentação e 

moradia para médicos intercambistas estrangeiros, em efetivo 

exercício no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 

providências, cujo valor para custeio de alimentação mensal ficou 

estipulado em R$ 500,00 (quinhentos reais). 

 

Considerando que o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 300, 

de 05 de outubro de 2017, que altera a Portaria nº 30/SGTES/MS de 

12 de fevereiro de 2014, para reajustar valores do fornecimento de 

moradia e alimentação, e dá outras providências, cujo valor mínimo 

de repasse para alimentação é de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta 

reais) 
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Parte integrante do decreto nº 13.306 de 23 de outubro de 2017. 
 
Considerando a necessidade de adequar o valor de repasse de 

alimentação, uma vez que o valor mínimo previsto na nova portaria 

do Ministério da Saúde é superior ao valor fixado na lei municipal 

para repasse aos profissionais do Projeto Mais Médicos para o 

Brasil. 

 

Considerando ainda o prazo constante da Portaria nº 300, de 05 de 

outubro de 2017, do Ministério da Saúde, que é de 05 (cinco) de 

outubro de 2017, sendo que o Município poderá ser penalizado em 

caso de descumprimento das obrigações assumidas, conforme art. 19 

da referida portaria.   

 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º - O custeio de alimentação de que tratam os artigos 1º e 
2.º, da Lei 3.264, de 30 de abril de 2014, será concedido por meio 

de ajuda de custo mensal no valor de R$ 550,00 (quinhentos e 

cinquenta reais), para cada médico participante do Projeto Mais 

Médicos para o Brasil e será pago até o último dia útil do 

respectivo mês. 

 

Parágrafo único - A alteração tem por finalidade atender e adequar 
os valores estabelecidos na Portaria n.º 300, de 05 de outubro de 

2017, do Ministério da Saúde, estando em conformidade com o § 4.º, 

do artigo 4.º, da Lei Municipal n.º 3.264, de 30 de abril de 2014. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto 

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias previstas no 

orçamento vigente, que serão suplementadas, caso necessário. 

 
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data, revogadas as 
disposições em contrário.  

 

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 
 

GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA - ES, aos 23 (vinte e três) 
dias do mês de outubro de 2017. 

 

 

 

MÁRIO SERGIO LUBIANA 
PREFEITO  

 

 


