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DECRETO Nº 017/2022 
DE 26 DE JANEIRO DE 2022. 

 

 
“DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA 
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AOS 
PROFISSIONAIS VINCULADOS AO MUNICÍPIO 
ATRAVÉS DO ‘PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O 
BRASIL’, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”.  

 

DAHU CARLOS BURANI MACHADO, Prefeito em Exercício do Município de Rondon 
do Pará, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 73, inciso VII e XV, da Lei Orgânica 
Municipal. 

 

CONSIDERANDO o teor da Lei nº 12.871 de 22 de outubro de 2013, que instituiu o 
“Programa Mais Médicos” em âmbito nacional;  

CONSIDERANDO disposto no Termo de Adesão e Compromisso celebrado entre o 
Município e o Ministério da Saúde, que impõe à Municipalidade o dever de garantir moradia para o 
médico participante do Projeto que tenha condições de habitabilidade e segurança e atenda o padrão 
médio de moradia de localidade, podendo ser em forma pecuniária ou oferta de acomodação;  

CONSIDERANDO ainda o disposto no Termo de Adesão e Compromisso celebrado 
entre o Município e o Ministério da Saúde, que impõe à Municipalidade o dever de garantir 
alimentação adequada e fornecimento de água potável aos médicos participantes do projeto;  

CONSIDERANDO o que dispõe o Manual Orientador ao Distrito Federal e aos 
Municípios, expedido pela Coordenação do “Projeto Mais Médicos Para o Brasil”;  

CONSIDERANDO o disposto na Portaria nº 300-SGTES/MS, de 05 de outubro de 2017, 
que estabelece parâmetros mínimos e procedimentos a serem observados pelo Distrito Federal e 
pelos Municípios que tenham efetivado adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, no 
cumprimento dos deveres e exercício das competências que lhes são inerentes em conformidade 
com a Portaria Interministerial/ MS/MEC nº 1.369, de 8 de julho de 2013, em especial nos arts. 9º, 
10, 11, quanto à recepção, deslocamento, garantia de moradia, alimentação e água potável aos 
médicos participantes do Projeto; e 

CONSIDERANDO o inteiro teor do Ofício nº 051/2022-SMS/PMRP. 

 

DECRETA:  

 

Art. 1º – Normatizar a concessão de ajuda de custo para moradia e alimentação aos 
profissionais médicos a serem recepcionados pelo Município, por força do “Projeto Mais Médicos”.  

Art. 2º – O fornecimento de moradia e alimentação aos médicos participes do município 
será realizado por meio de auxílio pecuniário na forma definida por este Decreto.  
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§1º - A concessão da ajuda de custo de que trata esse Decreto respeita o valor 
estabelecido pelo Ministério da Saúde, constante na Portaria nº 300, de 05 de outubro de 2017 que 
orienta ao Distrito Federal e aos Municípios, expedido pela Secretário de Gestão do Trabalho e da 
Educação na Saúde.  

§2º - O valor global mensal de ajuda de custo para cada médico integrante do “Projeto 
Mais Médicos”, vinculado à rede pública de saúde do Município de Rondon do Pará - PA, será de R$ 
2.000,00 (dois mil reais), a título de custeio com despesas de moradia e alimentação.  

§3º - Os valores mensais tratados no parágrafo anterior serão depositados pelo 
Município na conta individual de cada profissional médico, a qual deverá ser obrigatoriamente 
vinculada ao Banco do Brasil.  

§ 4° - Não serão efetuados depósitos em contas bancárias distintas daquelas vinculadas 
ao Banco do Brasil.  

§ 5° - O médico participante deverá comprovar que o recurso pecuniário tratado no § 2° 
deste artigo está sendo utilizado tão somente para a finalidade de despesa com moradia e 
alimentação, sob pena de devolução dos valores acrescido de correção monetária.  

§ 6º - Caso os integrantes do “Projeto Mais Médico para o Brasil”, adquirirem residência 
fixa no Município de Rondon do Pará, o valor mensal de ajuda de custo estabelecido no § 2º deste 
artigo, será revisado pela Secretaria de Saúde deste Município. 

Art. 3º – A ajuda de custo tratada no presente decreto será paga, mensalmente, aos 
profissionais médicos vinculados ao “Programa Mais Médicos”, em efetivo exercício de suas 
atribuições na rede pública de saúde do Município. 

Art. 4º - O profissional médico que sujeitar-se à penalidade prevista no artigo 26, inciso 
III, da Portaria Interministerial n° 1.369, de 08 de julho de 2.013, deverá promover a restituição total 
dos valores recebidos a título de auxílio-moradia, acrescidos de atualização monetária, sem prejuízo 
das medidas judiciais cabíveis.  

Parágrafo Único - O direito à ampla defesa e ao contraditório é assegurado ao médico, 
nos termos do caput do artigo 28 da Portaria Interministerial n° 1.369, de 08 de julho de 2.013, o qual 
também disciplina a forma em que se deve aplicar a penalidade trazida no caput do artigo 4° do 
presente decreto. 

Art. 5º – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos 
retroativos a 04 de janeiro do corrente ano, revogando-se as disposições em contrário.  

Publique-se e cumpra-se. 

Gabinete do Prefeito, em 26 de janeiro de 2022. 

 
 

DAHU CARLOS BURANI MACHADO 
Prefeito Municipal 

 
 

JOSIMAR FEITOZA DA SILVA 
Secretário Municipal Interino de Administração, 

Planejamento e Gestão 
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