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Orientações para deslocamentos do Programa Mais Médicos para o 
Brasil 

 

Informações que tratam da “ajuda de custo para visitas de supervisão - orientações para 
solicitações de reembolso” e “parâmetros para solicitação de ajuda de custo para 
deslocamento e visitação de vários médicos”. 

As seguintes orientações deverão ser observadas por todos os Tutores e Supevisores  

Ajuda de Custo para Visita de Supervisão — Orientações para solicitação de reembolso 

Reiterando comunicado enviado pela FIOTEC desde de 28 de fevereiro, quando da análise 
de solicitações de Reembolso, informamos que, para fins de pedidos de ajuda de custo e 
diárias para deslocamentos no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil - PMMB, 
deverá ser utilizado, como regra, a solicitações de Adiantamento de ajuda de custo, 
respeitando-se o prazo de 10 dias corridos para início do deslocamento. 

Serão concedidos reembolsos somente em caso excepcionais, conforme disposto na 
Portaria MPOG 98/2033, item I do artigo 2, no Decreto 5.992/2006 e no Manual de 
Execução da Fiotec e Tutorial. Portanto, alertamos que não serão concedidos reembolsos 
que não estejam amparados pelas normas acima descritas.  

Observe que antes da realização de qualquer viagem de supervisão, o beneficiário está 
obrigado a criar a respectiva Solicitação de Adiantamento, no Sistema de Diárias e 
Passagens da FIOTEC. 

Em caráter excepcionalíssimo, caso a supervisão ocorra fora do prazo de antecedência de 
10 dias ou no próprio dia da viagem, é necessária a criação pelo Sistema da Solicitação de 
Adiantamento, e, posteriormente quando da reprovação por uma das respectivas 
instâncias, utilizar a opção “Conversão para Reembolso”. Nestes casos, a solicitação 
deverá ser devidamente justificada e comprovada. A partir da conversão, o processo 
seguirá normalmente. 

IMPORTANTE: As referidas solicitações de Adiantamento não deverão ser canceladas para 
a criação de uma nova, pois tal procedimento se caracteriza, no entendimento dos órgãos 
de Controle, como Reembolso. Recomendamos sempre a conversão de Adiantamento para 
Reembolso. 

01. Ajuda de Custo para Visita de Supervisão - Parâmetros para solicitação de ajuda de 
custo para deslocamento e visitação de vários médicos 

Visando garantir a qualidade das atividades de supervisão, foram elencados os seguintes 
parâmetros para orientar as solicitações de deslocamentos por parte dos supervisores: 
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 A jornada diária máxima recomendada para atividades de supervisão é de 12 
horas, aí  incluído o tempo de supervisão e o deslocamento, especialmente nas 
situações em que o condutor do veículo seja o próprio supervisor; 

 Considerando uma duração mínima de 50 minutos para a visita de supervisão 
periódica individual, recomenda-se não ultrapassar o número de 6 médicos 
supervisionados em um mesmo dia, com exceção de situações de supervisão em 
encontros locorregionais; 

 O tempo de deslocamento é fator significativo para a jornada de supervisão, e 
soma-se ao tempo das visitas. Dessa forma, recomenda-se não ultrapassar o 
máximo de 4 municípios visitados e 500 km percorridos em um mesmo dia, no 
caso de visita do número máximo de médicos. 

Esses parâmetros serão considerados na análise das solicitações de ajuda de custo, e 
situações excepcionais, que ultrapassem o conjunto dos limites recomendados, deverão 
ser justificadas, levando em conta condições de logística e/ou especificidades regionais. 

Diante do exposto, reiteramos também a necessidade de análise prévia, por parte do 
respectivo tutor, das solicitações dos supervisores sob sua responsabilidade. Esta análise, 
considerando-se os critérios propostos no Manual de Execução da FIOTEC, auxilia na 
tramitação e aprovação do pedido com maior agilidade. 


