
LEI MUNICIPAL N. 2.106,    04 de novembro de 2015. 
DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CORONEL 
FREITAS NA EXECUÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.  

 
 

A Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Coronel Freitas, Estado de Santa Catarina, Sra. Isaura Candida Provin, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei; 

 
Faz Saber – Sanciona a seguinte Lei, apresentada pelo Prefeito Municipal Senhor 
Mauri José Zucco, aprovada pela Câmara Municipal com emenda a original. 

 

  

Art. 1º.  O Município de Coronel Freitas deverá assegurar o fornecimento de 
moradia aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil por alguma das seguintes 

modalidades: 
I - imóvel físico; 
II - recurso pecuniário; ou 

III - acomodação em hotel ou pousada. 

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

prioritárias nas situações em que o médico participante esteja acompanhado dos familiares. 
 

§ 2º. Na modalidade prevista no inciso I deste artigo, o imóvel poderá ser do 

patrimônio do Município de Coronel Freitas, ou locado, e deverá ter padrão suficiente para 
acomodação do médico e seus familiares. 

 
§ 3º. Na modalidade prevista no inciso II deste artigo, o médico fará juz à 

percepção de auxílio-moradia, de caráter indenizatório, no valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e 
quinhentos reais). 

 
§ 4º. Na modalidade prevista no inciso III, o Município de Coronel Freitas deverá 

disponibilizar acomodação em hotel ou pousada para os médicos participantes, mediante anuência 
destes, por escrito, quanto a aceitação por esta opção de moradia em detrimento daquelas 

previstas nos incisos I e II deste artigo. 
 

Art. 2º. A oferta de moradia pelo Município de Coronel Freitas aos médicos 

participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil deverá atender a condições mínimas de 
habitabilidade e segurança, bem como o perfil do município e padrão médio da localidade. 

 
Art. 3º. São critérios para aferição de condições mínimas de habitabilidade: 

 

I - infraestrutura física e sanitária do imóvel em boas condições; 
II - disponibilidade de energia elétrica e acesso internet; 

III - abastecimento de água; 
IV – fornecimento de gás; 

 

§ 1º. Os critérios previstos neste artigo devem ser assegurados nas modalidades de 

oferta de moradia disposto nos incisos I e III do art. 1º desta Lei. 
 
§ 2º. A moradia deve ser disponibilizada em plenas condições de uso para o 

médico participante quando da chegada deste ao Município de Coronel Freitas, para início das 

atividades. 

 
 



Art. 4º. O Município de Coronel Freitas deve assegurar a recepção e deslocamento 
dos médicos participantes desde o aeroporto mais próximo até as respectivas moradias, quando da 

chegada destes para início das atividades. 
 

Art. 5º. O Município de Coronel Freitas deverá assegurar o fornecimento de 
alimentação ao médico participante, mediante: 

 
I - recurso pecuniário; ou 
II - in natura. 

 

Art. 6ª. Sendo assegurada a alimentação mediante recurso pecuniário, de caráter 
indenizatório, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

 
Art. 7º. O Município de Coronel Freitas deverá informar ao Ministério da Saúde, por 

meio de sistema de gerenciamento de programa-SGP, no link http://maismedicos.saude.gov.br, qual 
a modalidade de moradia ofertada aos médicos participantes. 

 

Art. 8º. Caso necessário modificar a modalidade de moradia disponibilizada para o 
médico participante, o município deverá notificar o médico e  atualizar o sistema informatizado. 

 
Art. 9º. Circunstâncias eventuais que ensejem a alteração da moradia deverão ser 

deliberadas em conjunto pelo gestor e pelo médico participante e informada no sistema de 

gerenciamento de programas - SGP. 
 
Art. 10. Adotando a modalidade prevista no art. 1º, inciso II, o Município de Coronel 

Freitas deverá informar ao médico participante e ao Ministério da Saúde o valor do recurso 
pecuniário, bem como o prazo e forma em que o mesmo estará disponível ao médico participante. 

 

Art. 11. O Município de Coronel Freitas deverá informar ao Ministério da Saúde, 
através do sistema de gerenciamento de programas-SGP, no link http://maismedicos.saude.gov.br, os 
locais e endereços disponíveis para acomodações na modalidade prevista no art. 1º, III. 

 

Art. 12. Todas as informações pertinentes aos benefícios de que trata esta Lei 
devem ser atualizadas pelo ente federativo no sistema de gerenciamento de programas - SGP, no link 

http://maismedicos.saude.gov.br. 
 

Art. 13. Para fazer face as despesas decorrentes da aplicação desta Lei, serão 
utilizados recursos orçamentários próprios. 

 

Art. 14. Ficam revogadas as Leis 1.972/2013 e Lei 2.054/2015. 

 
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
  

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Coronel Freitas, 
Estado de Santa Catarina, em 04 de novembro de 2015. 

 
 

  
              Isaura Candida provin 

       Presidente da Câmara Municipal de Vereadores  
 


