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DECRETO NO 5.680' DE 05 DE ABRILOEaOzZ'

Dispõe sobre o pagamento dos recursos peclniários

e demais oorigaçoes'àssúmidas com o PROGRAMA

ftil§'ftÉi,tó"oô plú o BMsIL' no âmbito do

Municlpio de grumado-BA e' dá outras providências'

O PREFEITO MUNIGIPAL DE BRUi'ADO' Estado da Bahia' no uso das suas

atribuiçóes,

CONSIDERANDO a instituição' por meio da Medida Provisória no 621/2013' do

Proorama Mais Médicosp;;$dã:i'; Iã a'üiio do Proqrama Mais Médicos' que tem

oorlnalidade garantir 
"t"tçá"-itãúãe 

ás populações É"m situaçao de vulnerabilidade

:Hffiü;dã;ãi,in"rr.ü" nã" capitais e regiões metropolitanas;

CONSIDERANDO que a Medida Provisória no 6212013'fora convertida em Lei

p"ro càn-grl-..l úã.ion'r, Lei n' 12'871/2013;

CONSIDERANDO que' no Programa.Maislvlédicos para o Brasil' a Uniáo' os

Estados, o Distrito r"a"'lãi "''ot 
ú11ià'q9-t^-11'arão de forma articulada e em

cooperação com instituiçóes de educaçáo superior' oôoramas de residência medica

e escolas de saúde, *rJiü"i" itã* as regiÓes fi;iiã;i"; p"ta o sistema unico

de saúde - sus d" #;jü;1;";ü;9f1-9i;ica à saúde e proporcionar o

aprimoramento pronssionãiaã'edi'o' nesie segmento' mediante integração enslno-

serviço;

CONSIDERANDO que a Portaria lnterministerial no 1369/2013 MSMEC' que

regulamenta o Projeto, *iüi ã"!í'r''"iãipús ebgiveis contemplados pelo Programa'

o ônus relativos ao adimplemelto com ot ""to" 
de moradia' transporte e

átimàntaçao dos médicos participantes;

CONSIDERANDO que a Portaria n' 30/2014 da SGTES/MS estabelece

parâmetros mínimos e pro'ãimentos a serem observados pelo Distrito Federal e

oelos Municípios que t"ín-ài''-ài"ii'"do adesão.ao Programa 'Mais 
Mê-dicos para-o

.Brasil. 
no cumprimento'i"J"aãr"ãã eiãrcicio. das óompetências que lhes sao

inerentes em conformida#"."r';'É;rãri"'interminiJáriãu 
ústtrlec no 1'369' de 08

de julho de 2013, ", "=p""=tiãinlJ 
àtit' ô;l ro' tr.' quanto à recepçáo' deslocamento'

sarantia de moraora, ,irl^ià?ilÊ" 
'i; 

aiüa potavãiãôs meaiios participantes do

Programa;

CONSIDERANDO que o Municipio- de Brumado-BA manÚestou interesse em

oarticipar do Proleto ; ;;"" iàiio' "ór"u'ou o respectivo termo de adesão e

comoromisso, na forma;"[ii":iü9d;;iã;õ;"t"rlã oe Gestao do Trabalho e da

Éãrãçaà "" 
saúde/Ministério da Saúde;

CONSIDERANDO por fim' que já sq 9lPlt'a neste Município' filiada ao

prosrama, a médica f*.1'üi§!l'-i:^;$ii:llP"Pt^"*,t'-I-?;"3E.*?Sliit: ?,?

üffiffi'Rüilnái de Medicina sob o no 3

008.374.625-09.
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DECRETA:

AÉ. 10. Aos médicos participantes do programa Mais Médicos para o Brasiralocados para atuaçâo no Municípíó oe gru;aaolÀA serâo assegurados alimentação,transporte, moradia e fornecimenio de águà útá;"1
Art' 20. o fornecimento de moradia aos médicos participantes do programa

Mais Médicos para o BrasÍr poderá ser feiio nãs seguintes modaridades:

| - imóvel físico;
ll - recurso pecuniário; ou
lll - acomodaçáo em hotel ou pousada.

§ 10 As modalidades de que tratam os incisos r e , deste artigo devem serprioritárias nas situaçôes em que o médico participante 
"rt"É-;;;i;iÀãoo ao.familiares.

§ 20 Na modaridade prevista no inciso r deste artigo, o imóver poderá ser doMunicípio ou rocado e deverá ter padrão .rn"i"nÉ para acomodação do médrco eseus familiares.

§ 30 Na modalidade de que trata o inciso ll deste artigo, o Município deBrumado adotará, como referêncià para o. recursofecuni ário pararocaçâo de imóver,em,p-adrão. suficiente para acomodar o médico e sáus tami[ares, um váror dentro dospadrões mínimos e máximos da portaria 3Ol2O1iãã-SOfeSfUS.

§ 40 Na modaridade prevista inciso lr deste artigo, o médico participante deverácomprovar que o recurso pecuniário está sendo utirizado tao 
"orãÃi"- 

p"r" 
"finalidade de despesa com moradia, encaminnanoo "ôil;.à;#'iã'il=."L" o"imóvel ou quarquer outro instrumenio nauii â cámfrovaçao de utirização do recursocom custeio de sua moradra.

§ 50 Na modaridade prevista no inciso ,r, o Município deverá disponibirizaracomodação em hoter ou oousada.para os méoicós participantes, mediante anuênciadestes, por escr*o, quanto € 
3cqitagão por á.iíãáçao de moradia em detrimentodaquelas prevístas nos incisos I e ll dãste artig;. '

Art. 30. caberá à secretaria Municipar de saúde definir quar a modaridacre demoradia que será fornecida ao médico participante --

AÉ' 40' A oferta de moradia 
.aos- médicos participantes do programa MaisMédicos para o Brasir deverá atender a. ãono-iioãs mÍnimas de habitabiridade esegurança.

Art. 50. são critérios para aferição de condíçôes mínímas de habitabiridade:
| - infraestrutura física e sanitária do imóvel em bg?FÇ'w condiçôes;
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ll - disponibilidade de energia elétrica;

lll - abastecimento de água'

§ 10 Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados em qualquer

das modalidade" de oterta 
-de 

moradia de qué trata o arl' 20 deste Decreto'

§ 2o A moradia deve ser disponibilizada em- plenas condições de uso para o

médico participante quandl ;; #ffi; o;te no úunicípio de Brumado para início

das atividades.

Art, 60. o Município providenciará o deslocamento dos médicos participantes

desde o aeroporto mais próximo até as respectivas moradias' quando da chegada

õ;1"".;";; irii.io 0". ati,iiaâãs e oisponibiliiará transporte adequado e seguro para

ao local de desenvolvim;i; ;;t "ii;f;Jãs 
de rotina'do Projeto' para os locais de

difícil acesso, quando necessário'

AÉ.To.ofomecimentodealimentaçãoemoradiaaomédicoparticipante
deverá ser feito mediante recurso pecuniáío'

Art. Bo. Fica estabelecido o valor de R$ 600,00 (seiscentos .r931s)a^0ara 
o

fornecimentodealimentação,medianteÍecursopecuniárioedeR$1'110'00(mile
cento e dez reais), p"tã-úlàÉã de imóvel' conforme estabelecido na Portaria

gOl2O14 da SGTES/MS.

Art. 90. Na hipÓtese do Município adotar o fornecimento de alimentaçáo in

natura a Sêcretaria u" sãõaãià'ã'a irovidenciar a observância do "Guia alimentar

para a população brasili;-pãrno'"noo 
"- 

alimentacão saudável" do Ministerio da

Saúde (Secretaria de Ãêíçà" a Saúde' Coordànacão-Geral da Política de

Atimentaçáo e Nutriçáo. #àliiã, nri.i.t"riã ii SãUa", zOO-G) e celebrar acordo formal

com o médico ParticiPante'

AÉ. 10. Será assegurado ao médico participante água potável no decorrer de

,u". 
"iirid"d"s 

no Progrâma Mais Médicas para o Brasil'

Art',1í.osrecursospecuniáriosSerãopagosaosmédicosparticipantescom
aiuação no Município 

"te " 
sã Oi" titii oã rnct' mediante depósito em conta corrente'

PaÉgrafoúnico'omédicoparticipantedeveráfornecer,noprazodel0(dez)
dias da publicação 0".t" ó"";"to, a-Seirét"ria Municioal de Saúde ou à Secretaria de

Administraçáo - oeparta-ãJnio dã Cecursos Humanos' os dados bancários para

pagamento dos recursos pecuniários'

Art. 12. Os pagamentos previstos e demais obrigações- deconentes deste

decreto ou do termo Oe ãàã"âo e compromisso assinados ãom o Ministério da Saúde

náo gera para o médico;;;Ê"t"' vínculo empregatício de qualquer natureza com

o MunicíPio.

AÉ. t3. Os pagamentos dos recursos pecuniários de que tratam este Decreto

tem natureza a. ,"rU""í,"iirn'Jntu-úáãni.àtOri", náo conÍigurando, em hipÓtese

àrôumã,i"triuuiçáo ou contraprestaçáo po'r"t*içWstados' 

a
WI



Art. 14. O médico participante perderá o direito à percepção dacomplementaçâo pecuniária nas seguintes hipóteses:

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

Parágrafo único. A ausência injustificada do médico participante de suasatividades, por prazo superior a 30 (hintá) dias, ensejará 
" 

.r"pãr"ààã õ"iàr"io 
"a notiÍicação do ocorrido à Coordenação do projeto.

- . A+ í5. As obrigaçôes assumidas em decorrência da adesão do Município aoProjeto Mais .Médicos para o Brasir serâo custeadas pero rrauniôipio até oencerramento do projeto ou enquanto estiver em vigor e eÍicaz, o rermô àá Àoesao ecompromisso cerebrado com a união, por meio do úinistério da saúde.

Art 16. As despesas deconentes da aprica@o deste Decreto co,erão à contadas veóas orçamentárias próprias, previstas'pará a secretaria rr,,lunúipJ ãáêauoe,
neste exercício e nos subsequentes, podendo ser suprementaoas a a"asã nãcelsano.

Arí 17. o titurar da secretaria Municipar de saúde poderá expedir instruções
complementares gue se fizerem necessárias ao fiel cumprimento deste oecreto

Art. í8' Este Decreto entra em vigor na data de sua pubricação, ficandoconvalidados todos os atos anteriormente praticados em cumprimento ao disposto
neste Decreto.

Art. í9. Ficam revogadas todas as disposições em sentido contrário.

Gabinete do Prefeito Municipar de Brumado, em 0s de abrrr de 2022.
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