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LEI N°. 129/2018 DE 08 DE JUNHO DE··!Q,.18 

DISPOE SOBRE O PAGAMENTO DOS RECURSOS 

PECUNIARIOS E DE MAIS OBRIGACOES 

ASSUMIDAS COM O PROJETO MAIS MEDICOS 

PARA O BRASIL, NO AMBITO DO MUNICIPIO DE 

OROS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

O Prefeito do Municipio de Oros/CE, o Sr. SIMAO PEDRO ALVES PEQUENO, 

no uso de suas atrlbulcces legais, faz saber que a Camara Municipal APROVA 

e eu SANCIONO e PROMULGO a seguinte LEI MUNICIPAL: 

Art. 1 °. Aos medicos participantes do Projeto Mais Medicos para o Brasil alocados 

para atuacao no Municipio de OROS serao assegurados allrnentacao, transporte, 

moradia e fornecimento de aqua potavel. 

Art. 2°. O fornecimento de moradia aos medicos participantes do Projeto Mais 

Medicos para o Brasil podera ser feito nas seguintes modalidades: 

I - im6vel fisico; 

II - recurso pecuniario: ou 

Ill - acornodacao em hotel ou pousada. 

§ 1 ° As modalidades de que tratam os incisos I e II deste artigo devem ser 

pnoritanas nas situacoes em que o medico participante esteja acompanhado dos 

familiares. 

§ 2° Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o im6vel podera ser do 

Municipio ou locado e devera ter padrao suficiente para acornodacao do medico e 

seus familiares. 

§ 3° Na modalidade de que trata o inciso 11 deste artigo, o ente federativo pode 

adotar coma referencia para o recurso pecuniario para locacao de im6vel, em 

padrao suficiente para acomodar o medico e seus familiares, os valores minima e 

maxima de R$ 550,00 ( quinhentos 
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setecentos e cinquenta reais), podendo o gestor municipal adotar valores 

superiores, conforme a realidade do mercado lrnobiliario local, mediante 

cornprovacao do valor mediante 3 (tres) cotacoes de custo no mercado imobiliario 

do municipio, conforme Portaria 300/2017 da SGTES/MS. 

§ 4 ° Na modalidade prevista incise 11 deste artigo, o medico participante devera 

comprovar que o recurso pecuniario esta sendo utilizado tao somente para a 

finalidade de despesa com moradia, encaminhando c6pia do contrato de locacao 

de im6vel ou qualquer outro instrumento habil a cornprovacao de utillzacao do 

recurse com custeio de sua moradia. 

§ 5° Na modalidade prevista no incise Ill, o Municipio devera disponibilizar 

acornodacao em hotel ou pousada para os medicos participantes, mediante 

anuencia destes, por escrito, quanta a aceitacao por esta opcao de moradia em 

detrimento daquelas previstas nos incises I e II deste artigo. 

Art. 3°. Cabera a Secretaria municipal de Saude definir qual a modalidade de 

moradia que sera fornecida ao medico participante. 

Art. 4°. A oferta de moradia aos medicos participantes do Projeto Mais Medicos 

para o Brasil devera atender as condicoes minimas de habitabilidade e sequranca. 

Art. 5°. Sao criterios para afericao de condicoes minimas de habitabilidade: 

I - infraestrutura flsica e sanitaria do im6vel em boas condicoes: 

II - disponibilidade de energia eletrica: 

111 - abastecimento de aqua. 

§ 1 ° Os criterios previstos neste artigo devem ser assegurados em qualquer das 

modalidades de oferta de moradia de que trata o art. 2° desta Lei. 

§ 2° A moradia deve ser disponibilizada em plenas condicoes de uso para o medico 

participante quando da chegada deste no municipio para inicio das atividades. 

Art. 6°. 0 Municipio providenciara o deslocamento dos medicos participantes desde 

o aeroporto rnais proxirno ate as re 
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para o mlcio das atividades e disponibilizara transporte adequado e seguro para o 

local de desenvolvimento das atividades de rotina do Projeto, para os locais de 

dificil acesso, quando necessario. 

Art. 7°. 0 fornecimento de alirnentacao ao medico participante devera ser feito 

mediante: 

I - recurso pecuniario: ou 

II - "in natura". 

Art. 8°. Fica estabelecido o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) para o 

fornecimento de alimentacao mediante recurso pecuniario, observados os padr6es 

ml nimos e rnaxirnos da Portaria 300/2017 da SGTES/MS. 

Art. 9°. Na hip6tese do Municipio adotar o fornecimento de allrnentacao in natura a 

Secretaria de Saude devera providenciar a observacao do "Guia alimentar para a 

populacao brasileira: promovendo a alimentacao saudavel" do Ministerio da Saude 

(Secretaria de Atencao a Saude, Coordenacao-Geral da Politica de Alirnentacao e 

nutricao. Brasilia: mlnlsterio da Sauce, 2006) e celebrar acordo formal com o 

medico participante. 

Art. 1 O. Sera assegurado medico participante aqua potavel no decorrer de suas 

atividades no Projeto Mais Medicos para o Brasil. 

Art. 11. Os recursos pecuniarios serao pagos aos medicos participantes com 

atuacao no Municipio ate o 5° dia util do mes, mediante deposito em conta corrente. 

Paraqrafo (mico. 0 medico participante devera fornecer, no prazo de 1 O ( dez) dias 

da publicacao desta Lei, a Secretaria municipal de Saude ou a Secretaria de 

SAUDE, os dados bancarios para pagamento dos recursos pecuniarios. 

Art. 12. Os pagamentos previstos e demais obriqacoes decorrentes desta Lei ou do 

termo de adesao e compromisso assinados com o Ministerio da Saude nao gera 

para o medico participantes, vl nculo empregatfcio de qualquer natureza com o 

Municipio. 


