Nº 130, terça-feira, 9 de julho de 2013
NONATO GASPAR . Chefe do Selog . Ratificação em 08/07/2013 .
MAURILIO BONFIM DE MELO . Coordenador Interino do Dsei .
Valor Global: R$ 2.760,00. CNPJ CONTRATADA: 06.090.962/000165 E. ONOFRE M. SILVA - ME.
(SIDEC - 08/07/2013) 257021-00001-2013NE800021

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
NA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N o- 25/2013 - UASG 257032
Processo n o- 25043000678201340 . Objeto: Locação de imóvel para
funcionamento do Ponto de Apoio de Barreiras/BA Total de Itens
Licitados: 00001 . Fundamento Legal: Art. 24º, Inciso X da Lei n o8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Baixo Valor. Declaração de Dispensa em 08/07/2013 . NILTON MOREIRA DIAS . Chefe do Selog
Ratificação em 08/07/2013 . MARIA MADALENA BRAGA . Coordenadora Substituta . Valor Global: R$14.400,00 . CPF CONTRATADA: 340.624.085-20 MARIA ALICE DO S SANTOS CASTRO.
(SIDEC - 08/07/2013) 257032-00001-2013NE800054

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
NO CEARÁ
EXTRATO DE CONTRATO N o- 5/2013 - UASG 257033
Processo n o- 25044000108201340. INEXIGIBILIDADE N o- 1/2013
Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ Contratado:
07040108000157. Contratado : COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO -CEARA CAGECE. Objeto: O presente contrato tem por
objetivo o serviço de Fornecimento de Água e Coleta de Esgoto, a ser
prestado em Fortaleza, Ceará, na nova Sede do DSEI/CE, situada na
sua Tomaz Acioli, 1595 e em seu anexo, o n o- 1585, Dionísio Torres.
Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93, Orientação Normativa n o36/2011, Lei n o- 8.078/90. Vigência: 03/06/2013 a 02/06/2014. Valor
Total: R$18.798,48. Data de Assinatura: 03/06/2013.
(SICON - 08/07/2013) 257033-00001-2013NE800004

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
NO LITORAL SUL
AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N o- 8/2013
Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo
N o- 25060001003201318. Objeto: Materiais permanentes e de consumo para suprir prioritariamente as necessidades da CASAI São
Paulo, bem como dos Pólos Base, conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
DOMICEL DE FRANCA FILHO
Pregoeiro
(SIDEC - 08/07/2013) 257048-00001-2013NE800031

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
NO MARANHÃO
o-

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N 1/2013 - UASG 257034
Contrato n o- 11/2012. Processo n o- 25170003515201011. DISPENSA
N o- 9/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CPF Contratado:
72350954315. Contratado : IRENALVA SOUSA -Objeto: Prorrogar a
vigencia do contrato 11/2012, cujo objeto é a locação de imovel para
funcionamento do Polo Base de Santa inês/Ma, por mais 12 (doze)
meses. Fundamento Legal: Inciso II do Artigo 57 da Lei 8666/93 e
suas alterações posteriores. Vigência: 01/07/2013 a 30/06/2014. Data
de Assinatura: 21/06/2013.
(SICON - 08/07/2013) 257034-00001-2013NE800013

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
NO MATO GROSSO DO SUL
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 13/2013 - UASG 257036
Processo n o- 25048000104201321 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica por meio de Ata de Registro de Preços ,
para a aquisição de material hidráulico (reservatórios de água potável
e conexões), a fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário
Especial Indígena de Mato Grosso do Sul. Total de Itens Licitados:
00006 . Edital: 09/07/2013 de 08h00 às 11h00 e de 13h às 17h00 .
Endereço: Rua Luiz Alexandre de Oliveira 689, Royal Parque. CAMPO GRANDE - MS . Entrega das Propostas: a partir de
09/07/2013 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. . Abertura das
Propostas: 25/07/2013 às 10h00 site www.comprasnet.gov.br.
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DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
EM MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA
E PARTICIPATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2013 - UASG 257035

EXTRATOS DE DOAÇÃO

o-

o-

Contrato n 1/2013. Processo n 25047000375201214. PREGÃO
SISPP N o- 12/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ
Contratado: 14143727000132. Contratado : 4X4 LOCADORA DE
VEICULOS EIRELI --ME. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviço de locação de veiculos para o DSEI/MG-ES.
Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/02. Vigência: 01/07/2013 a
14/1/2014. Valor Total: R$71.732,02. Data de Assinatura: 1/7/2013.
(SICON - 08/07/2013) 257035-00001-2013NE000024
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2013 - UASG 257035
Contrato n o- 2/2013. Processo n o- 25047000375201214. PREGÃO
SISPP N o- 12/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ
Contratado: 12326061000122. Contratado : M.R.H. LOCADORA DE
VEICULOS LTDA -ME. Objeto: Contratação de empra especializada
em locação de veiculos para o DSEI/MG-ES. Fundamento Legal: Lei
8.666/93 e 10.520/02. Vigência: 04/07/2013 a 03/07/2014. Valor Total: R$160.819,00. Data de Assinatura: 04/07/2013.
(SICON - 08/07/2013) 257035-00001-2013NE000024
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 6/2013 - UASG 255008
Contrato n o- 00005/2009, subrogado pelaUASG: 255008 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/ES Processo n o- 25150004084200912.
PREGÃO SISPP N o- 8/2009 Contratante: FUNDACAO NACIONAL
DE SAUDE -CNPJ Contratado: 07400941000161. Contratado: STAR
VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA -Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de vigilancia armada e
segurança patrimonial do Pólo Base Caieiras Velhas. Fundamento
Legal: Lei 8.666/93 e 10.520/02 . Vigência: 22/06/2013 a 21/06/2014.
Valor Total: R$141.698,64. Data de Assinatura: 22/06/2013.
(SICON - 08/07/2013) 257035-00001-2013NE000024

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
EM PERNAMBUCO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
N o- 1/2013 - UASG 257047
Processo n o- 25059001802201234 . Objeto: Locação de imóvel para
abrigar as instalações da sede do Distrito Sanitário Especial Indígena
de Pernambuco. Total de Itens Licitados: 00001 . Fundamento Legal:
Art. 24º, Inciso X da Lei n o- 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Devido a necessidade de imóvel destinado a instalação de órgão da
administração pública e da localização do mesmo. Declaração de
Dispensa em 08/07/2013 . MARCOS GONCALVES DE LIMA .
Chefe Substituto do Selog . Ratificação em 08/07/2013 . LUIZA
VANDERLEI LINS DE OLIVEIRA . Coordenadora Substituta do
Dsei-pe . Valor Global: R$354.000,00 . CNPJ CONTRATADA:
11.514.346/0001-24 VIVENDA COMERCIO IMOBILIARIO LTDA
- EPP.
(SIDEC - 08/07/2013) 257047-00001-2013NE800001

DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA
EM PORTO VELHO

Espécie: Termo de Doação n o- 89/2010. Doador: Ministério da Saúde,
CNPJ/MF sob n o- 00.394.544/0008-51. Donatário: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste-MT. CNPJ/MF: 01.974.088/0001-05. Objeto: 03 ( tres ) Micro computador Dual Core , processador core2
DOU 2.2 Ghz, 2 GB Ram , HD de 160GB, 03 ( três) monitores de
vídeo LCD 17", marca LG, 03 ( três ) estabilizadores progressive III
black, 03 ( três ) Pendrive 8GB, marca Kingston USB20, 01 (uma)
Impressora Laser colorida HP, modelo CP2025DN, e 01 (uma) maquina fotográfica, marca Samsung, modelo ES17, visando fortalecer
as ações de auditoria do Sistema Nacional de Auditoria -SNA da
Secretaria Municipal de Saúde, não podendo haver destinação para
quaisquer outros fins, com encargos no valor total de R$ 9.476,25.
os
Processos n25000.003655/2010-41, 25000.026764/2009-01,
25000.227123/2008-82, 25000.518317/2009-75. Signatários: Getulio
Gonçalves Viana, pela Prefeitura Municipal de Primavera do LesteMT e Luiz Odorico Monteiro de Andrade pela Secretaria de Gestão
Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde. Data de Assinatura: 10/03/2010.
Espécie: Termo de Doação n o- 4305/2008. Doador: Ministério da Saúde, CNPJ/MF sob n o- 00.394.544/0008-51. Donatário: Prefeitura de
Nova Brasilândia D'oeste CNPJ/MF: 15.884.109/0001-06 Objeto:
Doação de 01 computador, 01 monitor de vídeo, 01 estabilizador, 01
impressora, com encargos, no valor total de R$ 2.181,88. Processo n o25000.212840/2007-29 e 25000.229838/2008-99. Signatários: Valcir
Borges, pela prefeitura de Nova Brasilândia D'oeste, e Antônio Alves
de Souza pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do
Ministério da Saúde. Data de Assinatura: 26/03/2009.
Espécie: Termo de Doação n o- 1557/2010. Doador: Ministério da Saúde, CNPJ/MF sob n o- 00.394.544/0008-51. Donatário: Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE. CNPJ/MF: 07.954.605/0001-60. Objeto: 01 (
um) Aparelho de TV LCD 32" marca LG, acompanhada de suporte
mobile e cabo HDMI, com encargos no valor total de R$ 1.143,98.
Processo n o- 25000.028183/2010-39. Signatários: Luizianne de Oliveira Lins, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza-CE e Antonio Alves de Souza, pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do
Ministério da Saúde. Data de Assinatura: 10/03/2010.
Espécie: Termo de Doação n o- 750/2009. Doador: Ministério da Saúde, CNPJ/MF sob n o- 00.394.544/0008-51. Donatário: Prefeitura Municipal de Santo Antonio do Descoberto-GO. CNPJ/MF:
00.097.857/0001-71. Objeto: 01 ( uma ) Impressora Samsung ML3051ND, com toner ML-3050BADD e USB, e 01 ( um ) estabilizador
Verti 300 Plus Black, visando fortalecer a ação do Conselho Municipal de Saúde de Santo Antonio do Descoberto e promover o
processo de inclusão digital dos conselheiros de saúde, com encargos
no valor total de R$ 732,00. Processo n o- 25000.229838/2008-99.
Signatários: David Leite da Silva, pela Prefeitura Municipal de Santo
Antonio do Descoberto-GO e Antonio Alves de Souza, pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde.
Data de Assinatura: 21/01/2009.

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
EDITAL N o- 38, DE 8 DE JULHO DE 2013
ADESÃO DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS
NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N o- 1/2013 - UASG 257049
Contrato n o- 28/2012. Processo n o- 25061000474201218. PREGÃO
SISPP N o- 19/2012 Contratante: MINISTERIO DA SAUDE -CNPJ
Contratado: 10226121000100. Contratado: INVISEG RONDONIA
SEGURANCA LTDA-ME. Objeto: Primeiro Termo Aditivo tem por
objeto o acréscimo de 02 posto de trabalho de 12(doze) horas diurnas,
de segunda-feira a domingo, envolvendo 4 vigilantes em turnos de 12
x 36 horas e 1 posto de trabalho de horas noturno, de segunda-feira
a domingo, envolvendo 02 vigilantes em turnos de 12 x 36 horas,
visando atender as necessidas da nova Sede do DSEI Porto Velho/RO.
Fundamento Legal: Lei n o- 8.666/93 . Vigência: 5/7/2013 a 5/07/2014.
Valor Total: R$288.507,00. Data de Assinatura: 5/7/2013.
(SICON - 08/07/2013) 257049-00001-2013NE800319
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N o- 10/2013 - UASG 257049
Processo n o- 25061000438201327 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para prestar serviços externos de
lavanderia, especificamente rouparias de cama, mesa e banho nas
Casai s subordinadas ao Dsei de Porto Velho/RO. Total de Itens
Licitados: 00004 . Edital: 09/07/2013 de 08h00 às 12h00 e de 14h às
17h30 . Endereço: Rua Festejos 167 - Porto Velho/ro Costa e Silva PORTO VELHO - RO . Entrega das Propostas: a partir de 09/07/2013
às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
22/07/2013 às 09h00 site www.comprasnet.gov.br.

ELIZEO VIEIRA DA SILVA
Pregoeiro
(SIDEC - 08/07/2013) 257036-00001-2013NE800108

ISSN 1677-7069

ANTONIO JOSE DE RIBAMAR MONTEIRO
Pregoeiro
(SIDEC - 08/07/2013) 257049-00001-2013NE800319

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00032013070900125

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 53 do Anexo I do Decreto nº 7.797, de 30 de agosto de 2012, e
das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,
instituído pela Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, e
regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC, de 8
de julho de 2013, torna pública a realização de chamamento público
do Distrito Federal e de Municípios para adesão ao Projeto Mais
Médicos para o Brasil, conforme estabelecido neste edital.
1. DO OBJETO
1.1. Este edital tem por objeto realizar chamamento público
do Distrito Federal e dos Municípios, nos termos do art. 10 da
Portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, a
aderirem ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos estabelecidos no presente Edital.
2. DA FORMALIZAÇÃO DA ADESÃO E DO TERMO DE
COMPROMISSO
2.1. O Edital terá prazo de vigência para adesão pelos Municípios elegíveis a partir de 18:00 h do dia 09/07/2013 até o término
do Projeto.
2.2. São considerados Municípios elegíveis para participação
no Projeto Mais Médicos para o Brasil, aqueles classificados nos
termos do inciso III do art. 4º da Portaria Interministerial nº
1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, conforme os seguintes perfis:
a) PERFIL 1: regiões censitárias 4 (quatro) e 5 (cinco) das
Capitais, conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
b) PERFIL 2: regiões censitárias 4 (quatro) e 5 (cinco) dos
Municípios situados em região metropolitana, conforme Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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c) PERFIL 3: Municípios que estão entre os 100 (cem)
Municípios com mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes, com os mais
baixos níveis de receita pública "per capita" e alta vulnerabilidade
social de seus habitantes;
d) PERFIL 4: Município com 20% (vinte por cento) ou mais
da população vivendo em extrema pobreza, com base nos dados do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
disponíveis no endereço eletrônico www.mds.gov.br/sagi;
e) PERFIL 5: Município que está situado em área de atuação
de Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI/SESAI/MS); e
f) PERFIL 6: estar em regiões censitárias 4 (quatro) e 5
(cinco) dos demais Municípios, conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
2.2.1. Os Municípios classificados dentre os Perfis "1" a "5"
serão considerados prioritários para fins de indicação e seleção dos
médicos participantes do Projeto.
2.3. Para aderir ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, o
Município elegível deverá acessar o endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br e preencher o formulário disponível que contém
os campos relativos às informações do Município elegível e o termo
de adesão e compromisso, conforme modelo no Anexo deste edital.
2.3.1. Os Municípios poderão inserir no sistema até 3 (três)
fotos, em formato "jpg", das unidades básicas de saúde em que serão
desenvolvidas as ações de aperfeiçoamento no âmbito do Projeto,
assim como inserir texto sucinto com informações sobre o Município.
2.4. Após o preenchimento do formulário eletrônico, deverá
ser selecionada a opção "confirmar adesão" para fins de validar a
adesão do Município elegível no Projeto.
2.5. Após confirmar a adesão no Projeto Mais Médicos para
o Brasil, conforme item 2.4, o Município participante, no prazo de 10
(dez) dias, deverá encaminhar, por via postal, para a Coordenação do
Projeto, no endereço Edifício FIOCRUZ, 3º Andar, Prédio Administrativo, Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro,
Gleba "A", Campus da Universidade de Brasília (UnB), Brasília - DF,
CEP 70.910-900, com a indicação "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / SGTES / MS", os seguintes documentos:
a) Termo de Adesão e Compromisso, assinado pelo Prefeito
Municipal / Governador do Distrito Federal ou por quem o represente, em 2 (duas) vias, conforme modelo indicado no Anexo deste
Edital;
b) cópia do documento de identidade pessoal (RG) e do CPF
do subscritor do Termo de Adesão e Compromisso, com respectivo
ato de nomeação ou termo de posse; e
c) indicação do representante legal do Distrito Federal ou
Município responsável pelo acompanhamento da sua participação no
Projeto Mais Médicos para o Brasil, com os respectivos dados de
endereço funcional, telefone funcional e endereço eletrônico para
contato.
2.6. A assinatura do Termo de Adesão e Compromisso representa concordância, por parte do Município participante, com todas as condições, normas e exigências estabelecidas para o Projeto
Mais Médicos para o Brasil, especialmente as deste Edital.
2.7. As informações declaradas e documentos postados serão
de inteira responsabilidade do Município interessado em participar do
Projeto, dispondo a Coordenação do Projeto do direito de excluir
aquele ente federativo que não preencher o formulário ou não enviar
os documentos de forma completa, correta ou fornecer informações
comprovadamente inverídicas.
2.8. Após o recebimento dos pedidos de adesão pelo sistema
eletrônico, a Coordenação do Projeto procederá a análise dos Municípios interessados em participar do Projeto e a conformidade do
pedido com as regras do Edital para validar a sua participação.
2.9. Em caso de aprovação da participação do Município
interessado, o Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde do Ministério da Saúde celebrará Termo de Adesão e Compromisso com os Municípios participantes e os restituirá 1 (uma) via
devidamente assinada, conforme endereço funcional indicado na alínea "c" do item 2.5.
2.10. A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na
Saúde (SGTES/MS) publicará no Diário Oficial da União extratos dos
Termos de Adesão e Compromisso celebrados em decorrência deste
Edital.
2.11. Os Municípios participantes integrarão o sistema eletrônico do Projeto Mais Médicos para o Brasil para posterior escolha
pelos médicos interessados em participar do Projeto, conforme editais
específicos.
2.12. A Coordenação do Projeto periodicamente avaliará a
existência de vagas abertas no âmbito dos Municípios participantes e
os tornarão públicos por meio de ato específico publicado no Diário
Oficial da União e no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br
para fins de escolha nos períodos de seleção pelos médicos interessados em participar do Projeto.
2.13. Os Municípios elegíveis que aderirem ao Projeto entre
18:00 h do dia 09/07/2013 até 12:00h do dia 25/07/2013, conforme
horário oficial de Brasília-DF, e que atenderem as regras previstas
neste Edital, poderão ser contemplados na primeira seleção de médicos participantes do Projeto.
3. DO ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS
3.1. Pedidos de esclarecimentos e informações adicionais
sobre o Projeto deverão ser enviados por meio eletrônico para o email maismedicos@saude.gov.br.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Os direitos conferidos e as obrigações a serem executadas pelo Distrito Federal e Municípios participantes do Projeto
Mais Médicos para o Brasil encontram-se previstos na Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, na Portaria Interministerial nº
1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, neste Edital e no Termo de
Adesão e Compromisso.

4.2. O presente Edital poderá ser revogado ou anulado a
qualquer momento, no todo ou em parte, por motivo de interesse
público ou exigência legal, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
4.3. Para todos os efeitos do presente Edital deverá ser considerado o horário oficial de Brasília/DF.
4.4. À Coordenação do Projeto cabe a resolução de casos
omissos e situações não previstas neste Edital, nos termos da Portaria
Interministerial nº 1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, e demais
normas de regência.
4.5. Os prazos indicados neste Edital poderão ser alterados
ou prorrogados a critério da Coordenação do Projeto.
MOZART JULIO TABOSA SALES
ANEXO
MODELO DE TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO
TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O MINISTÉRIO DA SAÚDE E O DISTRITO FEDERAL / MUNICÍPIO DE __________________ PARA ADESÃO
AO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CNPJ nº 03.274.533/0001-50,
neste ato representado por MOZART JÚLIO TABOSA SALES, Secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, com endereço na Esplanada dos Ministérios, Bloco "G", 7º andar, sala 716 CEP 70.058-900, Brasília (DF), e o DISTRITO FEDERAL / MUNICÍPIO DE _______________, (endereço, CNPJ), neste ato representado por ______________, (qualificação), nos termos da Portaria
Interministerial nº 1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, que regulamenta a Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013, para
dispor sobre a implementação do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
resolvem celebrar o presente Termo de Adesão e Compromisso para
adesão ao Projeto, mediante as cláusulas e condições seguintes:
1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo tem por objeto a adesão do Distrito
Federal / Município de _______________ ao Projeto Mais Médicos
para o Brasil, bem como definir obrigações e responsabilidades mútuas com a finalidade de realizar aperfeiçoamento de médicos na
atenção básica em saúde em regiões prioritárias para o SUS, mediante
oferta de curso de especialização por instituição pública de educação
superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão, que terá componente assistencial mediante integração ensino-serviço.
2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS COMPROMISSOS
COM A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO BÁSICA
2.1. O Distrito Federal / Município executará suas ações no
Projeto orientado pelas premissas dispostas na Política Nacional de
Atenção Básica, definida nos termos da Portaria nº 2.488/GM/MS, de
21 de outubro de 2011.
3. CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO
DISTRITO FEDERAL / MUNICÍPIO NO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
3.1. Para consecução do objeto estabelecido neste Termo de
Adesão e Compromisso, o Distrito Federal / Município deverá atender os seguintes aspectos relativos aos médicos participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, além de outros que podem ser
estabelecidos pela Coordenação do Projeto:
a) inserir, pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, o médico
participante do Projeto em equipes de atenção básica nas modalidades
previstas na Política Nacional de Atenção Básica e em regiões prioritárias para o SUS, respeitando os critérios de distribuição estabelecidos no Projeto;
b) manter, durante a execução do Projeto, as equipes de
atenção básica atualmente constituídas com médicos não participantes
do Projeto;
c) não substituir médicos que já componham as equipes de
atenção básica pelo médico participante do Projeto;
d) priorizar a alocação dos médicos participantes do Projeto
nas equipes de atenção básica que não estejam constituídas com
médicos;
e)apenas constituir novas equipes de atenção básica após a
prévia inserção de médicos participantes do Projeto nas equipes em
funcionamento sem médicos no prazo máximo de 3 (três) meses da
chegada do médico do Projeto;
f) inscrever os médicos participantes do Projeto recebidos
pelo Distrito Federal / Município no Sistema Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) no mesmo mês da chegada dos
médicos participantes e identificá-los na respectiva equipe de atenção
básica em que atuará, de acordo com orientações expedidas pelo
Ministério da Saúde;
g) fornecer condições adequadas para a atuação do médico
participante, conforme exigências e especificações da Política Nacional de Atenção Básica disponíveis no endereço eletrônico
http://maismedicos.saude.gov.br, tais como ambientes adequados com
segurança e higiene, fornecimento de equipamentos necessários, instalações sanitárias e mínimas condições de conforto para o desempenho das atividades;
h) garantir moradia para o médico participante do Projeto
que tenha condições de habitabilidade e segurança e atenda o padrão
médio de moradia da localidade, podendo ser em forma pecuniária ou
oferta de acomodação pelo Distrito Federal / Município;
i)acolher e recepcionar os médicos participantes do Projeto e
adotar as providências necessárias para acomodá-los no Distrito Federal / Município;
j) oferecer transporte adequado e seguro para o médico participante do Projeto deslocar-se para o local de desenvolvimento das
atividades no âmbito do Projeto, em caso de difícil acesso;
k) garantir alimentação adequada e fornecimento de água
potável aos médicos participantes do Projeto;
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l) definir, em conjunto com o supervisor, a forma de cumprimento da carga horária de atividades do Projeto pelo médico;
m) exercer, em conjunto com o supervisor, o acompanhamento e a fiscalização da execução das atividades de ensino-serviço,
inclusive quanto ao cumprimento da carga horária de 40 horas semanais prevista pelo Projeto para os médicos participantes, ressalvadas as especificidades das equipes de saúde da família ribeirinhas e
fluviais, e das atribuições previstas na Política Nacional de Atenção
Básica, essenciais para a validação e recebimento da bolsa destinada
ao médico, por meio de sistema de informação disponibilizado pela
Coordenação do Projeto;
n) atuar em cooperação com os entes federativos, instituições
de educação superior e organismos internacionais, no âmbito de sua
competência, para as ações de execução do Projeto;
o) atuar em parceria com a instituição de educação superior
responsável pelo curso de especialização do médico participante do
Projeto, inclusive na definição e execução das atividades de ensino,
pesquisa e extensão a serem desenvolvidas no âmbito do Projeto Mais
Médicos para o Brasil;
p) comunicar imediatamente à Coordenação do Projeto qualquer intercorrência, irregularidade ou denúncia que tenha ciência em
razão de atos de terceiros ou de ofício para que sejam adotadas as
providências pertinentes e necessárias ao bom andamento e execução
do Projeto;
q) aderir ao Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde (Requalifica UBS), do Ministério da Saúde, em caso
de infraestrutura inadequada para a execução das ações do Projeto;
r) garantir à médica gestante: mudança das ações de aperfeiçoamento, quando as condições de saúde o exigirem, retomando-se
as atividades anteriormente exercidas logo após a sua melhora; dispensa das ações de aperfeiçoamento pelo tempo necessário para a
realização de, no mínimo, 7 (sete) consultas médicas e demais exames complementares; e mediante atestado médico, o direito ao desligamento do Projeto, desde que este seja prejudicial à gestação; e
s) autorizar a retirada pelo médico do Projeto de qualquer
documento ou objeto do local de realização das ações de capacitação.
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA COORDENAÇÃO DO PROJETO
4.1. Constituem obrigações do Ministério da Saúde e da
Coordenação do Projeto:
a) selecionar e encaminhar, segundo os critérios estabelecidos no Projeto, médicos para aperfeiçoamento nos Municípios participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil;
b) garantir o pagamento da bolsa-formação ao médico participante do Projeto, durante todo o período de participação nas ações
de aperfeiçoamento;
c) garantir o pagamento de ajuda de custo destinada a compensar as despesas de instalação dos médicos participantes e das
passagens do médico participante e de sua família, conforme definido
em ato conjunto dos Ministérios da Saúde e do Planejamento, Orçamento e Gestão;
d) garantir, em conjunto com o Ministério da Educação, a
realização dos cursos de especialização aos médicos participantes do
Projeto, a serem oferecidos por instituições de educação superior
brasileiras vinculadas ao Sistema Universidade Aberta do Sistema
Único de Saúde (UNA-SUS); e
e) garantir aos médicos participantes do Projeto acesso à
inscrição em serviços de Telessaúde.
5. CLÁUSULA QUINTA - DAS SANÇÕES
5.1. O Distrito Federal / Município que deixar de cumprir
suas atribuições, estabelecidas conforme as regras do Projeto e no
presente Termo de Adesão e Compromisso, poderá ser descredenciado do Projeto Mais Médicos para o Brasil, observado os seguintes
termos:
a) O Distrito Federal / Município será notificado das irregularidades apuradas, sendo-lhe concedido o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentar manifestação e justificativas, para análise
pela Coordenação do Projeto;
b) Decorrido o prazo estabelecido na alínea anterior, com ou
sem manifestação por parte do Distrito Federal / Município, a Coordenação do Projeto decidirá quanto ao descredenciamento ou indicará a necessidade de adoção, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
de providências pelo Distrito Federal / Município;
c)Não sendo adotadas pelo Distrito Federal / Município as
providências determinadas pela Coordenação do Projeto no prazo
fixado na alínea anterior, o Distrito Federal / Município será descredenciado do Projeto Mais Médicos para o Brasil;
d) Na hipótese de descredenciamento de que trata a alínea
anterior, o médico participante do Projeto será remanejado para outro
ente federativo participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
preferencialmente na mesma região de saúde daquele que foi descredenciado; e
e) e) As impropriedades apuradas não eximem a Coordenação do Projeto de adotar outras providências que entender cabíveis,
especialmente enviar comunicações e dar conhecimento dos fatos aos
órgãos e entidades públicas competentes.
6. CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1. O presente Termo de Adesão e Compromisso terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da publicação no
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante celebração
de termo aditivo.
7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1. O presente Termo de Adesão e Compromisso poderá ser
rescindido, durante o prazo de vigência, por mútuo consentimento ou
unilateralmente por qualquer um dos partícipes, mediante manifestação encaminhada com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.
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8. CLÁUSULA OITAVA - DA PUBLICAÇÃO
8.1. O presente Termo de Adesão e Compromisso deverá ser
publicado em extrato no Diário Oficial da União, às expensas do
Ministério da Saúde.
9. CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
9.1. As eventuais alterações do presente Termo de Adesão e
Compromisso serão realizadas por meio de termo aditivo acordado
entre os partícipes.
10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
10.1. Eventual controvérsia surgida durante a execução do
presente Termo de Adesão e Compromisso poderá ser dirimida administrativamente entre os partícipes ou, em seguida, perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal da Advocacia-Geral da União e, se inviável, posteriormente perante o foro
da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal.
E por estarem de pleno acordo, firmam este instrumento em
2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos e
legais efeitos.
Brasília-DF, ___ de ____________ de 2013.
_______________________________________
MOZART JÚLIO TABOSA SALES
Secretário de Gestão do Trabalho
e da Educação na Saúde

_____________________________
DISTRITO FEDERAL / MUNICÍPIO

EDITAL N o- 39, DE 8 DE JULHO DE 2013
ADESÃO DE MÉDICOS AO PROJETO
MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso da atribuição que lhe confere o
art. 53 do Anexo I do Decreto nº 7.797, de 30 de agosto de 2012, e
das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,
instituído pela Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013 e
regulamentado pela Portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC, de 8
de julho de 2013, torna público o chamamento de médicos formados
em instituições de educação superior brasileiras e estrangeiras para
adesão ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, conforme estabelecido
neste edital.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1. Este edital tem por objeto realizar chamamento público
de médicos formados em instituições de educação superior brasileiras
e estrangeiras, nos termos do art. 7º da Medida Provisória nº 621, 8
de julho de 2013, e do art. 18 da Portaria Interministerial nº
1369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, para adesão ao Projeto Mais
Médicos para o Brasil, nos termos estabelecidos no presente Edital,
com a finalidade de aperfeiçoar médicos na atenção básica em saúde
em regiões prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante oferta de curso de especialização por instituição pública de
educação superior e atividades de ensino, pesquisa e extensão, que
terá componente assistencial mediante integração ensino-serviço.
1.2. Poderão participar do Projeto:
I - médicos formados em instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no Brasil, com habilitação para
exercício da medicina em território nacional;
II - médicos brasileiros formados em instituição de educação
superior estrangeira, com habilitação para exercício da medicina no
exterior; e
III - médicos formados em instituições de educação superior
estrangeiras, com habilitação para exercício da medicina no exterior.
1.3. Os médicos de que tratam os incisos II e III do subitem
1.2 são denominados médicos intercambistas.
1.4. A seleção e ocupação das vagas ofertadas no âmbito do
Projeto Mais Médicos para o Brasil observará a seguinte ordem de
prioridade:
I - médicos formados em instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no País, com habilitação para
o exercício da medicina em território nacional;
II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras, com habilitação para exercício da medicina no exterior; e
III - médicos estrangeiros com habilitação para exercício de
medicina no exterior.
1.5. Ao participarem do Projeto Mais Médicos para o Brasil,
os médicos se vinculam a todas as regras definidas para o Projeto,
inclusive as do presente edital e do termo de adesão e compromisso.
2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO
2.1. Constituem-se requisitos para a participação dos médicos formados em instituição de educação superior brasileira ou com
diploma revalidado no Brasil:
a) estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral;
b) sendo o médico do sexo masculino, estar em situação
regular com as obrigações militares; e
c) possuir certificado de conclusão de curso ou diploma de
graduação em medicina em instituição de educação superior brasileira
legalmente estabelecida e certificada pela legislação vigente; ou possuir diploma de graduação em medicina obtido em instituição de
educação superior estrangeira revalidado no Brasil.
2.2. Constituem-se requisitos para a participação dos médicos intercambistas:
a) estar em situação regular perante autoridade competente
na esfera criminal do país em que está habilitado para o exercício da
medicina no exterior;
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b) possuir habilitação em situação regular para o exercício da
medicina no exterior, a ser conferido pelo Ministério das Relações
Exteriores;
c) o país de exercício profissional do médico deve apresentar
relação estatística médico/habitante com índice igual ou superior a
1,8/1000 (um inteiro e oito décimos por mil), conforme Estatística
Mundial de Saúde da Organização Mundial da Saúde, a ser verificado
pelo Ministério da Saúde;
d) possuir conhecimentos de língua portuguesa;
e) possuir diploma de conclusão da graduação em medicina
em instituição de educação superior estrangeira; e
f) além do disposto nas alíneas anteriores, para os médicos
intercambistas brasileiros:
f.1) estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral; e
f.2) sendo o médico do sexo masculino, estar em situação
regular com as obrigações militares.
2.2.1. Os documentos referidos nas alíneas "b" e "e" do
subitem 2.2 deverão ser apresentados legalizados e acompanhados de
tradução simples, na forma da Medida Provisória nº 621, de 2013, até
a data definida pela Coordenação do Projeto.
2.2.2. Após a inscrição no processo seletivo do Projeto, o
candidato deverá apresentar, na representação consular, o original e a
cópia dos documentos previstos nas alíneas "b" e "e" do subitem
2.2.
2.2.3. O cumprimento do disposto na alínea "d" do subitem
2.2 será exigido em 2 (duas) etapas, sendo:
a) a primeira etapa, mediante declaração apresentada pelo
médico intercambista interessado no ato de inscrição no Projeto Mais
Médicos para o Brasil de que possui conhecimento mínimo da língua
portuguesa; e
b) a segunda etapa, após aprovação no módulo de acolhimento e avaliação.
3. DAS INSCRIÇÕES NO PROJETO
3.1. O Edital terá prazo de vigência para inscrição de médicos até o término do Projeto.
3.2. O prazo para inscrições será iniciado a partir de 18:00h
do dia 9 de julho de 2013, conforme horário oficial de Brasília-DF.
3.3. A inscrição vale, para todo e qualquer efeito, como
forma expressa de concordância, por parte do médico interessado, de
todas as condições, normas e exigências estabelecidas neste Edital e
que estará disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br.
3.4. As inscrições para adesão ao Projeto serão efetuadas via
"internet", através do endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br.
3.5. No ato de inscrição, o médico interessado deverá preencher formulário eletrônico com as informações constantes deste
Edital.
3.6. Ao preencher o formulário eletrônico, além de apontar
telefone e e-mail para contato, o candidato também deverá declarar e
anexar arquivos digitalizados para cada documento em formato PDF,
de tamanho máximo de 2,0 MB (dois MegaBytes), nos seguintes
termos:
3.6.1. Para médicos formados em instituição de educação
superior brasileira ou com diploma revalidado no Brasil:
a) cópia de documento oficial de identificação, com foto,
como: Carteiras e/ou Cédulas e Identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar,
pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para
Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos
ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como
documento de identidade, como por exemplo, a do CRM; Certificado
de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social,
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com foto, na forma da
Lei nº 9.503/97);
b) comprovante das situações de regularidade descritas nas
alíneas "a" e "b" do item 2.1;
c) cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso
descrito na alínea "c" do item 2.1;
d) cópia do registro no Conselho Regional de Medicina; e
e) "Curriculum Vitae".
3.6.2. Para médicos intercambistas:
a) cópia do passaporte ou, em caso de ausência, de documento oficial de identificação, com foto, nos termos da legislação
vigente em seu país de origem;
b) comprovante das situações de regularidade descritas na
alínea "a" do item 2.2;
c) cópia do documento de habilitação para o exercício da
medicina no exterior, expedido pelo respectivo órgão competente;
d) declarar que possui conhecimento mínimo da língua portuguesa;
e) cópia do diploma de conclusão da graduação em medicina
descrito na alínea "e" do item 2.2;
f) "Curriculum Vitae";
g) além do disposto nas alíneas anteriores, exceto para a
alínea "a", para os médicos intercambistas brasileiros:
g.1) estar em situação regular perante a Justiça Eleitoral;
g.2) sendo o médico do sexo masculino, estar em situação
regular com as obrigações militares; e
g.3) cópia de documento oficial de identificação, com foto,
como: Carteiras e/ou Cédulas e Identidade expedidas pelas Secretarias
de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar,
pelo Ministério das Relações Exteriores; Cédula de Identidade para
Estrangeiros; Cédulas de Identidade fornecidas por Órgãos Públicos
ou Conselhos de Classe que, por força de Lei Federal, valem como
documento de identidade, como por exemplo, a do CRM; Certificado
de Reservista; Passaporte; Carteira de Trabalho e Previdência Social,
bem como Carteira Nacional de Habilitação (com foto, na forma da
Lei nº 9.503/97).
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3.7. O ato de inscrição só será considerado válido quando
preenchidas todas as informações obrigatórias e anexados os documentos exigidos neste Edital.
3.8. O médico interessado poderá alterar os dados por ele
registrados no formulário eletrônico, porém será considerado como
válido apenas o último registro, com confirmação dos dados feita pelo
candidato no sistema.
3.9. Para os médicos formados em instituição de educação
superior estrangeira, após a confirmação da inscrição será necessária
a impressão do formulário eletrônico de inscrição gerado pelo sistema
eletrônico e a sua apresentação à representação diplomática brasileira
no país em que esteja habilitado para exercício da medicina, em
envelope lacrado com a indicação "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / SGTES / MS", incluindo-se os documentos indicados nas alíneas "a", "b", "c", "e", "f" e "g" do subitem 3.6.2 deste
Edital.
3.10. Para fins do disposto no subitem 3.9, o médico deverá
apresentar o original e a cópia dos documentos previstos nas alíneas
"c" e "e" do subitem 3.6.2.
3.11. Para fins do subitem 3.9 e 3.10, os médicos que se
encontrem no Brasil deverão entregar pessoalmente, ou por meio de
procurador regularmente constituído, os documentos diretamente na
Coordenação do Projeto, no endereço Edifício FIOCRUZ, 3º Andar,
Prédio Administrativo, Avenida L3 Norte, Campus Universitário Darcy Ribeiro, Gleba "A", Campus da Universidade de Brasília (UnB),
Brasília - DF.
3.12. O médico inscrito poderá requerer à Coordenação do
Projeto, a qualquer momento, a retirada de sua inscrição no Projeto
por meio do endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br.
4. DA SELEÇÃO E ADESÃO NO PROJETO
4.1. A seleção e a adesão de médicos no Projeto acontecerão
periodicamente, a depender da disponibilidade de vagas e a critério da
Coordenação do Projeto, conforme divulgação feita por atos específicos no Diário Oficial da União e, também, no endereço eletrônico
http://maismedicos.saude.gov.br e outros meios complementares.
4.2. As seleções acontecerão após a definição dos Municípios participantes no Projeto, cuja lista para cada seleção será divulgada no Diário Oficial da União e, também, no endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br, para fins de escolha, pelos
médicos, das localidades de seu interesse para executar as ações de
aperfeiçoamento.
4.3. A seleção acontecerá em 3 (três) etapas distintas para
assegurar que a ocupação das vagas ofertadas no âmbito do Projeto
observará a seguinte ordem de prioridade:
I - médicos formados em instituições de educação superior
brasileiras ou com diploma revalidado no País, com habilitação para
o exercício da medicina;
II - médicos brasileiros formados em instituições estrangeiras, com habilitação para exercício da medicina no exterior; e
III - médicos estrangeiros com habilitação para o exercício
de medicina no exterior.
4.4. O médico inscrito poderá alterar os dados por ele registrados na fase de seleção, porém será considerado como válido
para fins de seleção apenas o último registro com confirmação dos
dados feita pelo candidato no sistema.
4.5. A data e horário do último registro válido de confirmação no sistema de que trata o subitem 4.4 serão considerados
como um dos critérios para determinação da ordem de precedência
dos médicos para fins de determinação da localidade de atuação no
Projeto.
4.6. A primeira publicação de Municípios participantes no
Projeto ocorrerá no dia 26 de julho de 2013 e o período para a
escolha dos Municípios pelos médicos será de 08:00 h do dia 26 de
julho de 2013 até as 23:59 h do dia 28 de julho de 2013, conforme
horário oficial de Brasília-DF, cuja escolha será feita nos termos do
item 5 deste edital.
5. DAS REGRAS ESPECÍFICAS PARA SELEÇÃO E
ADESÃO NO PROJETO
5.1. O Ministério da Saúde publicará edital específico com
relação de Municípios participantes no Projeto e indicação da abertura
de prazo para os médicos inscritos realizarem a escolha das localidades de seu interesse para executar as ações de aperfeiçoamento.
5.2. Durante o período para indicação da localidade, os médicos inscritos deverão acessar o endereço eletrônico http://maismedicos.saude.gov.br e indicar os Municípios de seu interesse para realizar as ações de aperfeiçoamento.
5.3. Na fase de indicação dos Municípios, será oportunizada
pelo sistema eletrônico aos médicos inscritos a indicação de 6 (seis)
Perfis de Municípios participantes do Projeto , incluindo-se a listagem
dos respectivos Municípios que compõem cada Perfil.
5.4. Os Municípios participantes do Projeto foram definidos
conforme art. 4º da Portaria Interministerial nº 1369/MS/MEC, de 8
de julho de 2013, nos seguintes termos:
a) PERFIL 1: regiões censitárias 4 (quatro) e 5 (cinco) das
Capitais, conforme Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
b) PERFIL 2: regiões censitárias 4 (quatro) e 5 (cinco) dos
Municípios situados em região metropolitana, conforme Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE);
c) PERFIL 3: Municípios que estão entre os 100 (cem)
Municípios com mais de 80.000 (oitenta mil) habitantes, com os mais
baixos níveis de receita pública "per capita" e alta vulnerabilidade
social de seus habitantes;
d) PERFIL 4: Município com 20% (vinte por cento) ou mais
da população vivendo em extrema pobreza, com base nos dados do
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS),
disponíveis no endereço eletrônico www.mds.gov.br/sagi;

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

