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DECRETO NO 5.675, DE 30 DE MARÇO DE2022'

Dispôe sobre o pagamento dos recursos pecuniários e

demais obrigaçoes ássumiO':-9T o PROGRAMA

ilrars'-urãoiÉôs PARA o BRASIL' no âmbito do

ülniipi" de Brumado-BA e' dá outras providências

O PREFEITO MUNICIPAL DE BRUMADO' Estado da Bahia' no uso das suas

atribuiçÕes,

CoNslDERANDoainstituição,pqmeiodaMedidaProvisóriano621/2013'do
Programa Mais Médicos pá';';'ii;;;i'"ããmbito do-Prosrama Mais Médicos' que tem por

finalidade garantir atençao-J "*Jà 
at populaçôes 

"em situação de vulnerabilidade

;;ã;;rãtãcial, incluiive nas capitais e regioes metropolitanas;

CONSIDERANDO que a Medida Provisória no 621/2013' fora convertida em Lei

pelo Congresso Nacional, Lei o' 12'87112013;

CONSIDERANDO que, no Programa Mais Medicos para o Brasil' a União' os

Estados, o Distrito r"ot"iãi" úunicif,ios aluarão de forma articulada e em cooperaÇão

com instituições de educação superior'. programas de residência médica e escolas de

saúde, objetivanoo pro,"'-ã!ieEães. piioritaiiit-i-1" o Sistema Único de saúde - sus

de serviços de atenção básica ã saúde e proporcionar o aprimoramento profissional de

*eJi.o.'n"rt" segmànto, mediante integração ensino-serviço;

coNSlDERANDoqueaPortarialnterministerialnol36g/2013MS/MEC,que
regulamenta o proieto. ,triü ,o" Municipios elegiveis contemplados pelo Progranta, o

ônus relativos ,o "airpr"'ãii;;; 
;; custos dehoradia' transporte e alimentação dos

mêdicos ParticiPantes;

CONSIDERANDO que a Portaria n' 30t2014 da SGTES/MS estabelece parâmetros

minimos e procedtmenr".";;;;;;:;*;;; peto Distrito Federal e pelos Municipios

que tenham eÍetivado ,d;;;;;;';trama Mais Médicos para o Brasil no cumprimento

clos deveres e exercrcro iãt 
"oÃp"te"n"i?: -qu: 

lhes sáo inerentes em conformrdade cont

a portaria lnterministeriatiirr"sjüÊãà; i-369: de B de julho de 20'13' e1.esollial nos aris

9o, 10, 11, quanto à ru"ápiãó, àeslocamento, gu"níi' de moradia' alimentaÇão e água

potável aos medicos participantes do Programa;

coNSlDERANDoqueoMunicípiodeBrumado.BAmanifestouinteresseenr
participar do Projeto e, para tanto' celebrou o respectivo termo de adesão e compromisso'

na forma do respectivo ããtàr'àã Éã"iuturi, de Gestão do Trabalho e da Educação na

Saúde/Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO por fim, que já se encontra neste Municipio' filiada ao Programa'

a médica KAREN Lur-n üÀNêrilÃ'nrvEço-' "grn 
R:gitt'3,:o^.C.o1:."'no Regional de

í'eli.ilTsiuo;Jrõ;;àráÀ,in=ã'itu no cPF sob o no 705^18'611-16

DECRETA:



Art' 10' Aos médicos- participantes do Programa Mais Médicos para o Brasilatocados para atuação no Municipio a" ÉrrÃra"_ÉÀ ;;r#;;õàãà.rãiir"nr"oro,tra nsporte. morad ia e fornecimento'du ágrt p;i;;;;
Art' 20. o fornecimento de moradia aos médicos participantes do proorama MaisMédicos para o Brasir poderá serfeit".r. ="õri.i"ãrooáüàiã":"''- 

-- r rwsi

| - imóvel fisico;
ll - recurso pecunrário; ou
lll - acomodação em hotel ou pousada.

§ 10 As modalidades de que tratam os íncisos r e , deste artigo devem ser
i#il,j,:Xr 

nas siluações em que o médico parricipante esteja acompanhado dos

§ 2o Na modalidade prevista no inciso I desteMunicípio ou locado e deverá ter padrão .rti"iuntJ"p"r"
fam ilÍares.

§ 3" Na modaridade de gue trata o inciso , deste artigo, o Município de Brumadoadotará' como referência para o recurso pecuníário para rocação de imóver, em padrãosuficiente para acomodar o médico 
" r"rr trmitirres, um varor dentro áoa prorou.mÍnimos e máximos da portaria 3AnO14O, SOftõifvlS.

§ 40 Na modaridade prevista inciso Il deste artigo, o médico participante deverácomprovar que o recurso pecuniário está sendo utirizado"tão .oruntã íJia'ãffiariaaoe o"despesa com moradia' encaminhando 
"opiá 

oãÀntrlto de rocação d"-iil;i;; quarquer

iTil.il"rr"nro hábit à comprovação de utitização do recurso 
"o, "Ããio de sua

§ 5o Na modaridade prevista no rnciso ,r, o Municipio deverá disponibirizaracomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes, mediante anuênciadestes, por escrito' quanto a. aceitação po, ;i;' opção de moradia em detrimentodaquelas previstas nos incisos I e ll deste 
",iióo. 

--'-

Art. 30. caberá à secretaria Municipar de saúde definír quar a modaridade dernoradia que será fornecida ao médico participante.

Art. 40- A oferta de moradia aos- médicos participantes do programa Mais Médicospara o Brasildeverá atender às condições mínimás oà iraoitaurriàad;: ;;à;;;;
Art. 5". são critérios para aferiçáo de condições mínimas de habitabirídade;
I - infraestrutura fisica e sanitária do imóvel em boas condicôes:
ll - disponibilidade de energia elétrica;
lll - abastecimento de águá. tl/l' Á-) \w

1 --- 
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§ 1o Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados em qualquer das

modaliãades de oferta de moradia de que trata o art' 2o deste Decreto

§ 2o A moradia deve ser disponibilizada em plenas condiçÓes O9 uso,11r1 o médico

participante quando d, ;;s;;;";";i;-;; Municipio de Brumado para inicio das

atividades.

Art.6(,.oMunicípioprovidenciaráodeslocamentodosmédicosparticipantes
desde o aeroporto mais proxiÃo até as respectivas moradias, quando da chegada destes

para inicio das atividades J iirp".lÉiri=rá iransporte adequado e seguro para.ao local de

desenvorvimento das ativúJ;;. J; rotina do i,rojeto, para os rocais de diÍícir acesso

quando necessário-

Art.To.ofornecimentodealimentaçãoemoradiaaomédicoparticipantedeverá
ser feito mediante recurso pecuniário'

Art. 8o. Fica estabelecido o valor de R$ 600'00 (seiscentos- rears)' para o

fornecimento de alimentação, mediante recuÍso pecuniário e de R$ 1'110'00 (mil e cento

e dez reais), prru to""çáã-oé lmouer, conforme estabelecido na Portaria 3O12014 da

SGTES/MS,

Art.go.NahipótesedoMunicipioadotaro.Íornecimentodealimentaçãoinnaturua
secretaria de saúde our"ã pàriáenciar a observância do "Guia alimentar para a

população brasileira: pr.orno'"nOo a alimentaçáo- saudável" do Ministério da SaÚde

(Secretaria de Atenção ;;;;' êoo'a"naçáo-Geral da Política de Alimentaçâo e

Nutrição Brasilia: Ministé;io ;; Saúde' 2o06i e celebrar acordo Íormal com o médico

participante,

Art' 10. Será assegurado ao médico participante água potável no decorrer de suas

atividades no Programa Mais Médicas para o Brasil

Art. 11. Os recursos pecuniários serão pagos aos medicos 
-particlpantes 

com

aluação no Municipio até;;" ããJiii à" 'et' 
mediaÀte depÓsito em conta corrente'

Parágrafoúnico.omêdicoparticipante.deveráfornecer,noprazodel0(dez)dias
da publicação oeste oel"àü'ã bã"'ui"tia Municipal de Saúde ou à SecretaÍia de

Adrninistraçáo - oupu,iããutltJ ae 
-Ru""tos 

Humanos' os dados bancários para

pagamento dos recursos pecuniários'

Art. 12. Os pagamentos previstos e demais obrigaçÕes .d9."9".nt1t 
deste decreto

ou do termo o. rou"ao J"tãáton1it"o assinados coú o Ministério da SaÚde não gera

para o médico participanà.IrinJ'rá àÃp'"gutício de qualquer natureza com o Municipio'

Art. 13. Os pagamentos dos recursos pecuniários de que tratam e-ste Decreto tem

natureza de verba nl.àããniu indenizatória, não configurando, em hipotese alguma,

,"triUrlçao ou contraprestaçáo por serviços prestados'

Art. í4. O médico participante O9$rà o direito à percepção da complementaçào

p""rniaii, nr.."srint". ài;;tú;;" 74/ --- 
W
I



l- abandono ou desistência do projeto;
ll - desligamento do projeto.

Parágrafo único. A aus.nciâ injustiÍicada do médico participante de suasatividade,s, por prazo superior.a 30 (lrintaj dias, ensejará 
".r.p"Á.ãà-ío bJneficio e anotiÍicação do ocorrido à Coordenaçáo do projeto.

Art. í 5. As obrigaçÕes assumidas em decorrência da adesão do Município aoProjeto Mais Médicos para o Brasir serão custeadás pero Municípi; uiã; ãn""ràrunto ooPro.ieto ou enquanto estiver em vigor e eficaz, à'Termo de' Adesaã á õorprori."ocelebrado com a União, por meio do Ministerio da Saúde.

. Art. 16. As despesas decorrentes da apricação deste Decreto correrão â conta dasverbas 
. 
orçamentárias próprias, previstas paia a 

'secretaria 
Municipal de saúde, nesteexercício e nos subsequentes, podêndo sei suprementadas a acaso n"".."ariã.

ArÍ. 17. o titurar da secrelaria, Municipar de saúde poderá expedir instruçÕescomplementares que se fizerem necessárias ao fier cumprimenio deste oecrÀto.

Art' 18' Este Decreto. entra em vigor na data de sua pubricação, ficandoconvalídados todos os atos anteriormente praiicados em cumprimento ao áiipá"to nu"tDecreto.

Art. 19. Ficam revogadas todas as disposições em sentido contrário
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Gabineie do Prefelto Municipal de Brumado, em 30 de março de 2022.

duardo Lima VasconceÍos
Prefeito MHnicipal


