PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS CHAGAS-MG
Av. Capitão João Pinto nº 193TELEFAX: (33) 3624 -1263
CEP 39864-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ nº 18.477.315/0001-90

DECRETO Nº 008/2020

“Dispõe sobre o cumprimento das obrigações de oferta
de moradia e alimentação a médico, participante do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, a serviço do
Município de Carlos Chagas.”

O Prefeito Municipal de Carlos Chagas, Estado de Minas Gerais, no uso de
suas atribuições legais, especialmente a Lei nº 12871/2013, Portaria Interministerial nº
1.369/MS/MEC/2013 e Portaria nº 300/2017da Secretaria de Gestão de Trabalho e da
Educação na Saúde e,
Considerando os dispositivos legais vigentes que estabelecem parâmetros
mínimos e procedimentos a serem observados pelos Municípios que aderiram ao
Projeto Mais Médicos para o Brasil;
Considerando que o Município de Carlos Chagas foi selecionado pelo
Governo Federal para receber um médico do referido Programa;
DECRETA:
Art. 1º- Fica o Município de Carlos Chagas responsável em arcar com
despesas de moradia e alimentação a médico disponibilizado pelo “Projeto Mais
Médicos para o Brasil”, o qual irá prestar seus serviços a este Município.
Art. 2º - Fica o Município autorizado a custear a despesa com moradia para
o médico participante, no valor de R$ 2.430,00 (dois mil quatrocentos e trinta reais)
mensais, por algumas das seguintes modalidades:
I - imóvel físico
II – recurso pecuniário; ou
III – acomodação em hotel ou pousada.
Art. 3º - Fica o Município autorizado a custear a despesa com alimentação
para o médico participante, no valor de R$ 770,00 (setecentos e setenta reais)
mensais, mediante:
I – recurso pecuniário; ou
II – in natura.
Art. 4º - As despesas decorrentes do presente Decreto serão custeadas por
meio das dotações orçamentárias do exercício financeiro de 2020 e por aquelas que
vierem substituí-las nos exercícios financeiros subsequentes, a seguir:
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10.03.01.0012.2147 – Manutenção d e Programas da Atenção Básica;
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – F: 317
Fonte: RP Saúde
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº
046/2019.
Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo
seus efeitos ao 1º dia do mês de Janeiro de 2020.
Gabinete do Prefeito Municipal de Carlos Chagas, aos 16 dias do mês de
Janeiro de 2020.

Acássio Vieira de Azeredo Coutinho
Prefeito Municipal
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