OFICINA DE ACOLHIMENTO
AOS NOVOS GESTORES
PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL

Superintendência de Atenção Primária à Saúde
Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde

Marcos Normativos do Programa Mais Médicos para o Brasil

Panorama do PMMB hoje no Brasil
Oferta de Vagas do PMM no Brasil - Total 18459 vagas
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Panorama do Programa Mais Médicos para o Brasil no ERJ
Adesão Anual de Médicos no PMM de 2013 a 2021
(Total de 1257 Médicos)
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Panorama do Programa Mais Médicos para o Brasil hoje no ERJ
Oferta de Vagas do PMM no Estado do RJ - Total 726
vagas
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Comissão da Coordenação
Estadual do Programa Mais
Médicos para o Brasil (CCE-RJ)

Comissão da Coordenação Estadual para o Programa Mais
Médicos para o Brasil (CCE-RJ)
Portaria nº 2921, de 28 de novembro de 2013 dispõe sobre a constituição das Comissões Estaduais
e Distrital do Programa Mais Médicos para o Brasil.

São instâncias de coordenação, orientação e execução das atividades necessárias à execução do
Programa no âmbito da respectiva Unidade da Federação.

A composição da CCE-RJ é formada por:
I- Representação do Ministério da Saúde (MS)
II- Representação da Secretaria Estadual de Saúde (SES)
III-Representação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS)
IV – Representação das Instituições Supervisoras do Programa Mais Médicos para o Brasil
V- Representação do Ministério da Educação (MEC)

Contato da CCE-RJ: ccemaismedicos@saude.rj.gov.br

Tutoria e Supervisão

Médicos
Supervisores
Tutores
Municípios

Supervisão
Atividades:
Supervisão
presencial e à
distância

Supervisão a
distância:
Supervisão
constantemente –
presencial:
email, redes sociais,
Mensal: na UBS.
celular.
Trimestral: reuniões
Modalidade
loco regionais
exclusiva durante a
pandemia COVID-19

TUTORIA E SUPERVISÃO
Regiões

Municipios

Norte

Campos Dos Goytacazes, Conceiçao De Macabu, Carapebus, São Fidelis, São Joao Da Barra,
Quissama

Noroeste

Cambuci

Baixada Litoranea

Araruama, Arraial Do Cabo, Rio Das Ostras, São Pedro Da Aldeia, Iguaba Grande, Saquarema

Metropolitana 2

Itaborai, Marica, Niteroi, São Gonçalo, Silva Jardim, Tangua

Serrana

Carmo, Guapimirim, Macuco, Nova Friburgo, Petropolis, Teresopolis, São Jose Do Vale Do Rio Preto,
Sumidouro

Metropolitana 1

Mesquita, Nilopolis, Nova Iguacu, São Joao De Meriti, Seropedica

Noroeste

Aperibe, Bom Jesus De Itabapoana, Cardoso Moreira, Itaocara, Italva, Itaperuna, Laje Do Muriae,
Miracema, Natividade, São Jose de Uba, Santo Antonio de Padua, Varre-sai

Metropolitana 1

Duque de Caxias, Belford Roxo, Queimados, Japeri,
Itaguai

Centro Sul

Paracambi

Metropolitana 1

Município do Rio de Janeiro

Baia da Ilha Grande

Angra Dos Reis, Mangaratiba, Parati

Médio Paraíba

Barra Mansa, Barra Do Pirai, Rio Claro, Pirai, Quatis, Rio Das Flores, Itatiaia, Volta Redonda

Centro Sul

Areal, Mendes, Comendador Levy Gasparian, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Paraiba do
Sul, Tres Rios

Serrana

São Sebastiao do Alto, Santa Maria Madalena, Trajano de Morais

Tutores

Luis Claudio

Jaqueline Ferreira

Michele Pedrosa

Valéria Romano

Amancio Paulino

Sergio Coelho

Denúncias

•
•
•
•

Não cumprimento de carga horária
Conduta Clínica/Ética Inadequada
Não pagamento da pecúnia (auxílio alimentação e moradia)
Não oferta de condições adequadas ao trabalho (água potável, EPI, etc)

ccemaismedicos@saude.rj.gov.br

Principais questões acerca do
regime de trabalho dos médicos
participantes e contrapartidas
municipais

● Editais - Acompanhamento, Validação, Homologação e Início das Atividades;
● Cumprimento de carga horária - 32h + 8h;
● Pecúnia (contrapartidas) - Moradia, Alimentação e Transporte;
● Licenças médicas e maternidade - Afastamentos;
● Ciclos Formativos - 1º e 2º Ciclo;
● e-Gestor;
● Registro em Prontuários - CNES/INE - Indicadores Previne
Brasil
● Dever do Médico;
● Vedado ao Médico;
● Compete a Gestão Municipal;

Editais (Chamadas Públicas de Adesão) - Acompanhamento
Validação e Homologação
Pergunta 1 - Em que local devo acompanhar os Editais?
Pergunta 2 - Em que local devo fazer a Validação e Homologação?
Pergunta 3 - Preciso fazer ofício para solicitar médico quando algum médico pediu desligamento voluntário?

Adesão
Prorrogação

http://maismedicos.gov.br/editais-abertos-anteriores

https://maismedicos.saude.gov.br/loginExt.php?denied=true

Edital - Acompanhamento - Validação e Homologação
Pergunta 1 - O que é Validação? Em que momento o gestor faz a Validação?
Pergunta 2 - O que é a Homologação? Em que momento o gestor faz a Homologação?
Pergunta 3 - Devo homologar o médico antes dele iniciar as atividades na Unidade de Saúde?

GESTOR

•Atualização dos dados do Gestor - Nome,
email e telefone (dados do SMS e do gestor
que gerencia/responsável diretamente o
PMM);
• Inserir/atualizar CNES e INE de lotação do
médico;
• 1º ao 10º dia do mês verificar a produção
dos profissionais - Justificar se não estiver
aparecendo, se necessário;
• Autorização do recesso do médico;
• Solicitação de desligamento do médico;

MÉDICO

• Atualização dos dados do Médico - Nome,
endereço residencial,
•email e telefone; quando tiver alteração;
• Solicitação de recesso; (pode ser dividido
em três períodos);
• 1º ao 10º dia do mês verificar a produção
dos profissionais – Justificar se não estiver
aparecendo, caso necessário;
• Solicitação de desligamento voluntário.

Cumprimento de carga horária - 32h + 8h;
Pergunta 1 - A gestão pode pactuar com o médico que as horas de estudo
sejam feitas outros dias?
Pergunta 2 - As 8h de estudo podem ser fracionadas?
Pergunta 3 - Como devo registrar a carga horária do médico na unidade?

-

-

32h de trabalho (em atividades da UAPS) + 8h de estudo
A pactuação do horário a ser cumprido na Unidade deve ser de
acordo com a necessidade da unidade;
8h de estudo - Também pode ser fracionadas em 02 períodos de
4 horas em dias diferentes ou 04 períodos de 2 horas;
REGISTRO de entrada e saída: Folha de ponto manual ou
registro em ponto biométrico.

AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS - DESCUMPRIMENTO DE
CARGA HORÁRIA
Pergunta 1 - Quem o médico precisa avisar/comunicar em caso de
ausência na Unidade de Saúde?

Conforme Art. 25. É vedado ao médico participante do Projeto:
I - ausentar-se das atividades a serem realizadas durante as ações
de aperfeiçoamento sem prévia autorização do Município ou do
supervisor; (Médico deve comunicar o gestor local e supervisor);

AUSÊNCIAS INJUSTIFICADAS - DESCUMPRIMENTO DE
CARGA HORÁRIA
Pergunta 2 - O que a gestão e/ou supervisor precisa fazer em casos de
descumprimentos de obrigações e deveres pelo médico?
O gestor local conjuntamente com o supervisor acadêmico deve fazer o gerenciamento com os
instrumentos que tiver, como: reunião com o médico para pactuar o cumprimento com ata e
assinatura dos presentes, advertência por escrito, folhas de ponto manual/ponto biométrico, etc.
Passo a Passo:
1º Fazer reunião com o médico para pactuar o cumprimento com ata e assinatura dos presentes;
2º Advertir formalmente o médico com documentação própria. Se houver negativa do médico para
receber a advertência, será preciso duas testemunhas, com CPF para fazê-lo;
3º Após todas as tentativas registradas, se o profissional continuar descumprindo, enviar ofício à
Coordenação Geral Nacional (A/C Coord. Alexandre Borges Fortes) contextualizando o
descumprimento com as folhas de ponto e as cópias de todas as medidas tomadas pelo gestor e
supervisor (atas das reuniões, advertências escritas aplicadas e relatórios do supervisor).
Em pdf único: Ofício do Gestor Municipal do Saúde com as folhas de pontos, atas das reuniões e
relatórios
dos
supervisores
para
email:
ccemaismedicos@saude.rj.gov.br;
maismedicos@saude.gov.br e analaura.pereira@saude.gov.br

Ciclos Formativos - 1º e 2º

Pecúnia/contrapartidas - Moradia, Alimentação e Transporte
Pergunta 1 - O Município tem Lei Municipal sobre o pagamento das contrapartidas?
Pergunta 2 - Quem tem direito ao auxílio moradia?
Pergunta 3 - Quando devo pagar o auxílio moradia - mês vigente ou subsequente ao trabalhado?

Portaria nº 300, de 5 de Outubro de 2017
Auxílio Moradia:

Auxílio Alimentação
(todos recebem):

Obrigatório, valor atual entre
R$ 550,00 e R$ 2.750,00;
Art.3. § 6º A oferta do auxílio
moradia não será concedida
aos médicos participantes
que já residiam no município
de alocação.

• Obrigatório, valor
atual entre R$ 550,00
e R$ 770,00 ou in
natura;

Transporte*:
• Em caso de difícil acesso
às ações na Unidade
Básica de Saúde.
• Art. 8º O Distrito Federal e os
Municípios devem
disponibilizar transporte
adequado e seguro para o
médico participante
deslocar-se ao local de
desenvolvimento das
atividades de rotina do
Projeto, para os locais de
difícil acesso, quando
necessário.

*PORTARIA Nº 30, DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sgtes/2014/prt0030_12_02_2014.html)
PORTARIA Nº 300, DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 https://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/19340343/do1-2017-10-06-portaria-n-300-de-5-de-outubro-de-2017-19340294

Licenças médicas e maternidade - Afastamentos
Licença médica < 15 dias - Bolsa não é suspensa;
Licença médica > 15 dias - Bolsa é suspensa a partir do 16º dia;

-

O profissional deverá ser orientado a dar entrada no INSS;

Ao retornar as atividades o gestor deverá encaminhar a seguinte documentação:

-

-

Ofício de solicitação de reativação da bolsa com nome completo, cpf e data de retorno
às atividades:
Assinatura e carimbo do Gestor Municipal/Secretário de Saúde.

• Atestados consecutivos sem retorno entre eles, será contabilizado o período do
afastamento de forma contínua.
• Atestados intercalados, que somados, contabilizem mais de 15 dias, dentro de um período
de 60 dias,
poderá ocorrer a suspensão da bolsa formação, conforme descrito no Manual da Previdência.
• Mesmo com o preenchimento mensal do e-Gestor deve-se enviar por email

(licencas.provimento@saude.gov.br) TODOS os atestados;
• Até o 5º dia útil do mês deve ser enviado um ofício com nome completo, cpf e os
atestados apresentados no mês anterior para o email (licencas.provimento@saude.gov.br)

Licenças médicas e maternidade - Afastamentos
Licença médica:

-

Atestado médico do período da licença;
Comunicado de decisão do INSS;
Ofício de retorno as atividades (caso a licença já tenha finalizado e o(a) profissional esteja exercendo as atividades);
Folhas de ponto (do período da licença e dos dias trabalhados).

Licença maternidade:

-

Atestado da licença maternidade;
Certidão de nascimento;
Formulário de prorrogação;
Formulário Gozo Benefício;
Comunicado de decisão do INSS.

Caso o profissional não estiver afastado por licença médica ou maternidade:
Ofício retificando a informação (deve conter a explicação do caso). Caso o profissional
se afastou por algum motivo o Ofício deverá contar a data de retorno as atividades e o(s) motivo(s)
do(s) afastamento(s).

-

Folhas de ponto do período do afastamento informado no e-Gestor.

Os Ofícios deverão ser assinados e carimbados pelo Gestor Municipal (SGP) ou Secretário Municipal.
Todas as documentações deverão ser encaminhadas para o e-mail licencas.provimento@saude.gov.br.
No campo assunto do e-mail deverá estar escrito: e-Gestor/ SUSPENSÃO / NOME DO PROFISSIONAL
As orientações da licença médica e maternidade, juntamente com os formulários a ser encaminhados estão no site: https://aps.saude.gov.br/ape/maismedicos (na aba manuais)

e-Gestor
Pergunta 1 - O que acesso no e-Gestor?
Pergunta 2 - Qual o período que devo validar o pagamento do Mais Médicos?
Pergunta 3 - Quando o sistema fica disponível para preenchimento?

Site público:
https://sisaps.saude.gov.br/pagamentomaismedicos/relatorio

e-Gestor

e-Gestor

e-Gestor

e-Gestor

CNES/INE - Registro em Prontuários dos Atendimentos - SGP
Indicadores Previne Brasil

CNES 07/2021

Carga Horária Cadastrada no CNES dos Médicos do
PMM (nº 609)
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DEVERES DOS MÉDICOS
Art. 24. São deveres dos médicos participantes do Projeto, além de outros estabelecidos nas regras definidas
para o Projeto, em editais e termos de adesão e compromisso:
I - exercer com zelo e dedicação as ações de capacitação;
II - observar as leis vigentes, bem como normas regulamentares;

III - cumprir as instruções dos supervisores e orientações e regras definidas pela Coordenação do Projeto;
IV - observar as orientações dos tutores acadêmicos;
V - atender com presteza e urbanidade o usuário do SUS;
VI - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;
VII - cumprir a carga horária fixada para as atividades do Projeto, conforme definido pelos supervisores e
pelo Município;
VIII - tratar com urbanidade os demais profissionais da área da saúde e administrativos, supervisores,
tutores e colaboradores do Projeto; e
IX - levar ao conhecimento do supervisor e/ou da Coordenação Estadual do Projeto dúvidas
quanto às atividades de ensinoserviço, bem como as irregularidades de que tiver ciência em razão
dessas atividades.

É VEDADO AO MÉDICO
Art. 25. É vedado ao médico participante do Projeto:
I - ausentar-se das atividades a serem realizadas durante as
aperfeiçoamento sem prévia autorização do Município ou do supervisor;

ações

de

II - retirar, sem prévia anuência do Município ou do supervisor, qualquer documento ou
objeto do local de realização das ações de aperfeiçoamento;
III - opor resistência injustificada à realização das ações de aperfeiçoamento que
envolvam atendimento ao usuário do SUS;

IV - para os médicos intercambistas, exercer a medicina fora das ações de
aperfeiçoamento desenvolvidas no âmbito do Projeto;
V - receber valores ou vantagens de qualquer espécie, em razão de suas atividades no
Projeto, diversas daquelas previstas para o Projeto; e
VI - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado pelos supervisores,
tutores acadêmicos ou Coordenação do Projeto.

DESCUMPRIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES E DEVERES - MÉDICOS

Art. 26. O descumprimento das condições, atribuições, deveres e incursão
nas vedações previstas no Projeto sujeitará o médico participante às
seguintes penalidades, aplicáveis isoladas ou cumulativamente:

I - advertência;
II - suspensão; e
III - desligamento do Projeto, com cancelamento do registro provisório
expedido pelo Conselho Regional de Medicina (CRM) e do registro de
estrangeiro.

POSSIBILIDADES DE DESLIGAMENTO DOS MÉDICOS

ENCERRAMENTO DAS
ATIVIDADES:

DESLIGAMENTO
VOLUNTÁRIO:

DESLIGAMENTO
ADMINISTRATIVO:

término do prazo de três anos,

o médico que queira se desligar

• casos de descumprimentos

e no caso de prorrogação,
término do período
prorrogado, sendo
responsabilidade do médico e

antes do término das atividades,

como abandono do Projeto,

deverá solicitar o seu

faltas, condutas clínicas

desligamento através do SPG. Na
hipótese de desligamento
voluntário em prazo inferior a 180

inadequadas e demais
condutas disciplinares, que
ensejam a aplicação da

da gestão municipal/DSEI

(cento e oitenta) dias, poderá ser

acompanharem a data para

exigida do médico participante a

penalidade de desligamento

interrupção das atividades.

restituição dos valores recebidos

administrativo ao médico.

para ajuda de custo e passagens
aéreas, acrescidos de atualização
monetária.

COMPETE AO MUNICÍPIO
Art. 10. Compete ao Distrito Federal e aos Municípios participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, sem
prejuízo de demais responsabilidades a serem definidas em editais específicos e termo de adesão e compromisso:
I - 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;
II - adotar as providências necessárias para a realização das ações previstas no termo de compromisso firmado;
III - inserir os médicos em equipes de atenção básica nas modalidades previstas na Política Nacional de
Atenção Básica, nos termos da Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21 de outubro de 2011, em regiões prioritárias para o
SUS, respeitando-se os critérios de distribuição estabelecidos neste Projeto;
IV - fornecer condições adequadas para o exercício das atividades dos médicos, 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;
V - inscrever o médico participante do Projeto recebido pelo Município no Sistema Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (SCNES) e identificá-lo na respectiva equipe de atenção básica em que atuará,
nos termos de ato específico do Ministro de Estado da Saúde; e
VI - exercer, em conjunto com o supervisor, o acompanhamento e a fiscalização da execução das
atividades de ensinoserviço, 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 Politica 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.

COMPETE AO MUNICÍPIO
Art. 11. A participação dos Municípios e do Distrito Federal na execução do
Projeto será formalizada com a celebração de termo de adesão e
compromisso, nos termos de edital a ser publicado pela Coordenação do
Projeto, que deverá conter, no mínimo, as seguintes clausulas:
I - não substituir os médicos que já componham as equipes de atenção
básica pelos participantes deste Projeto;
II - manter, durante a execução do Projeto, as equipes de atenção básica
atualmente constituídas com profissionais médicos não participantes do
Projeto;
III - oferecer moradia para o médico participante do Projeto, conforme
critérios estabelecidos no edital;
IV - garantir alimentação adequada e fornecimento de água potável; e
V - compromisso de adesão ao Programa de Requalificação de Unidades
Básicas de Saúde (Requalifica UBS), do Ministério da Saúde, em caso de
infraestrutura inadequada para a execução das ações do Projeto.

