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Art. 30. O quantitativo dos integrantes dos projetos e pro-
gramas de aperfeiçoamento de que trata esta Lei observará os limites
dos recursos orçamentários disponíveis.

§ 1o O quantitativo de médicos estrangeiros no Projeto Mais
Médicos para o Brasil não poderá exceder o patamar máximo de 10%
(dez por cento) do número de médicos brasileiros com inscrição
definitiva nos CRMs.

§ 2o O SUS terá o prazo de 5 (cinco) anos para dotar as
unidades básicas de saúde com qualidade de equipamentos e in-
fraestrutura, a serem definidas nos planos plurianuais.

§ 3o As despesas decorrentes da execução dos projetos e
programas previstos nesta Lei correrão à conta de dotações orça-
mentárias destinadas aos Ministérios da Educação, da Defesa e da
Saúde, consignadas no orçamento geral da União.

Art. 31. Os Ministros de Estado da Educação e da Saúde
poderão editar normas complementares para o cumprimento do dis-
posto nesta Lei.

Art. 32. A Advocacia-Geral da União atuará, nos termos do
art. 22 da Lei no 9.028, de 12 de abril de 1995, na representação
judicial e extrajudicial dos profissionais designados para a função de
supervisor médico e de tutor acadêmico prevista nos incisos II e III
do art. 15.

Art. 33. A Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2o ....................................................................................
........................................................................................................

XI - admissão de professor para suprir demandas excep-
cionais decorrentes de programas e projetos de aperfeiçoamento
de médicos na área de Atenção Básica em saúde em regiões
prioritárias para o Sistema Único de Saúde (SUS), mediante
integração ensino-serviço, respeitados os limites e as condições
fixados em ato conjunto dos Ministros de Estado do Planeja-
mento, Orçamento e Gestão, da Saúde e da Educação.

.........................................................................................." (NR)

"Art. 4o ....................................................................................
.........................................................................................................

IV - 3 (três) anos, nos casos das alíneas "h" e "l" do inciso
VI e dos incisos VII, VIII e XI do caput do art. 2o desta Lei;

.........................................................................................................

Parágrafo único. ......................................................................
.........................................................................................................

V - no caso dos incisos VII e XI do caput do art. 2o, desde
que o prazo total não exceda 6 (seis) anos; e
.............................................................................................." (NR)

Art. 34. O art. 1o da Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981,
passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 3o, 4o e 5o:

"Art. 1o ....................................................................................
........................................................................................................

§ 3o A Residência Médica constitui modalidade de certi-
ficação das especialidades médicas no Brasil.

§ 4o As certificações de especialidades médicas concedidas pe-
los Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas
submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

§ 5o As instituições de que tratam os §§ 1o a 4o deste artigo
deverão encaminhar, anualmente, o número de médicos certi-
ficados como especialistas, com vistas a possibilitar o Ministério
da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e pa-
rametrizar as ações de saúde pública." (NR)

Art. 35. As entidades ou as associações médicas que até a
data de publicação desta Lei ofertam cursos de especialização não
caracterizados como Residência Médica encaminharão as relações de
registros de títulos de especialistas para o Ministério da Saúde, para
os fins previstos no § 5o do art. 1o da Lei no 6.932, de 1981.

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de outubro de 2013; 192o da Independência e
125o da República.

DILMA ROUSSEFF
Aloizio Mercadante
Alexandre Rocha Santos Padilha
Miriam Belchior
Luís Inácio Lucena Adams

DECRETO No- 8.126, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

Dispõe sobre a emissão do registro único e
da carteira de identificação para os médicos
intercambistas participantes do Projeto
Mais Médicos para o Brasil, de que trata a
Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo
em vista o disposto no art. 16 da Lei 12.871, de 22 de outubro de
2013,

D E C R E T A :

Art. 1º A inscrição do médico intercambista participante do
Projeto Mais Médicos para o Brasil será realizada no Ministério da Saú-
de, nos termos do art. 16 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.

§ 1º O Ministério da Saúde emitirá número de registro único
para cada médico intercambista e a respectiva carteira de identi-
ficação, que o habilitará para o exercício da medicina no âmbito do
Projeto Mais Médicos para o Brasil.

§ 2º Ato do Ministro de Estado da Saúde disporá sobre os proce-
dimentos para a emissão do registro único e da carteira de identificação pre-
vistos no § 1º, observados os requisitos previstos na Lei nº 12.871, de 2013.

§ 3º O Ministério da Saúde publicará o número de registro
único de cada médico intercambista no Diário Oficial da União.

Art. 2º O médico intercambista exercerá a medicina exclu-
sivamente no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, na
forma do disposto no art. 16 da Lei nº 12.871, de 2013.

Parágrafo único. A carteira de identificação do médico in-
tercambista conterá mensagem expressa sobre a vedação ao exercício
da medicina fora das atividades do Projeto Mais Médicos para o
Brasil.

Art. 3º O médico intercambista estará sujeito à fiscalização
pelo Conselho Regional de Medicina - CRM que jurisdicionar em sua
área de atuação.

Art. 4º A Coordenação do Projeto Mais Médicos para o
Brasil comunicará ao Conselho Regional de Medicina - CRM que
jurisdicionar na área de atuação a relação de médicos intercambistas
participantes do Projeto e os respectivos números de registro único.

§ 1º A comunicação de que trata o caput será acompanhada
das seguintes informações:

I - dados pessoais do médico intercambista:

a) nome;

b) nacionalidade;

c) data de nascimento;

d) registro nacional de estrangeiro ou documento de identidade; e

e) Cadastro de Pessoa Física - CPF;

II - país em que o médico intercambista obteve o diploma
expedido por instituição de educação superior estrangeira;

III - país em que o médico intercambista possui habilitação
para o exercício da Medicina;

IV - data de validade do registro único; e

V - local de atuação do médico intercambista.

§ 2º A Coordenação do Projeto Mais Médicos para o Brasil
comunicará ao CRM envolvido qualquer alteração relacionada ao
local de atuação do médico intercambista.

Art. 5º A Coordenação do Projeto Mais Médicos para o
Brasil comunicará ao Ministério da Saúde o desligamento do médico
intercambista do Projeto para o imediato cancelamento de seu registro
único e de sua carteira de identificação.

Parágrafo único. O desligamento de que trata o caput tam-
bém deverá ser comunicado pela Coordenação do Projeto Mais Mé-
dicos para o Brasil ao CRM que jurisdicionar na área de atuação.

Art. 6º Ficam revogados os arts. 6º e 7º do Decreto nº 8.040,
de 8 de julho de 2013.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de outubro de 2013; 192º da Independência e
125º da República.

DILMA ROUSSEFF
Alexandre Rocha Santos Padilha

DECRETO No- 8.127, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

Institui o Plano Nacional de Contingência
para Incidentes de Poluição por Óleo em
Águas sob Jurisdição Nacional, altera o De-
creto nº 4.871, de 6 de novembro de 2003,
e o Decreto nº 4.136, de 20 de fevereiro de
2002, e dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso das atribuições
que lhe conferem o art. 84, caput, incisos IV e VI, alínea "a", da
Constituição, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.966, de 28 de
abril de 2000,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1o Fica instituído o Plano Nacional de Contingência para
Incidentes de Poluição por Óleo em Águas sob Jurisdição Nacional -
PNC, que fixa responsabilidades, estabelece estrutura organizacional

e define diretrizes, procedimentos e ações, com o objetivo de permitir
a atuação coordenada de órgãos da administração pública e entidades
públicas e privadas para ampliar a capacidade de resposta em in-
cidentes de poluição por óleo que possam afetar as águas sob ju-
risdição nacional, e minimizar danos ambientais e evitar prejuízos
para a saúde pública.

Art. 2o Para os fins deste Decreto, adotam-se as definições da
Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e as seguintes:

I - ação de resposta - qualquer ação destinada a avaliar,
conter, reduzir, combater ou controlar um incidente de poluição por
óleo, incluídas as ações de recuperação da área atingida;

II - cartas de sensibilidade ambiental ao óleo - cartas des-
tinadas à caracterização das áreas adjacentes às águas sob jurisdição
nacional, por meio de documentos cartográficos, para planejamento e
condução das ações de resposta a incidentes de poluição por óleo;

III - comando unificado de operações - forma de atuação que
reúne os representantes de diversos órgãos e entidades públicos res-
ponsáveis pelas ações de resposta sob coordenação do Coordenador
Operacional, para compartilhar de gestão da emergência;

IV - incidente de poluição por óleo - ocorrência que resulte
ou possa resultar em descarga de óleo, inclusive aquelas de res-
ponsabilidade indeterminada, em águas sob jurisdição nacional e que
represente ou possa representar ameaça à saúde humana, ao meio
ambiente, ou a interesses correlatos de um ou mais Estados, e que
exija ação de emergência ou outra resposta imediata;

V - instalação - estrutura, conjunto de estrutura ou equi-
pamentos de apoio explorados por pessoa jurídica de direito público
ou privado, dentro ou fora da área do porto organizado, tais como
exploração, perfuração, produção, estocagem, manuseio, transferência
e procedimento ou movimentação;

VI - poluidor - pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por incidente de
poluição por óleo;

VII - Sistema de Comando de Incidentes - ferramenta de
gerenciamento de incidentes padronizada, que permite a seu usuário
adotar estrutura organizacional integrada para suprir complexidades e
demandas de incidentes únicos ou múltiplos, independente do local
em que ocorram; e

VIII - Manual do PNC - documento técnico que contém, de
forma detalhada, procedimentos operacionais, recursos humanos e
materiais necessários à execução das ações de resposta em incidente
de poluição por óleo de significância nacional.

Art. 3o Para os fins deste Decreto, são consideradas águas
sob jurisdição nacional:

I - águas interiores:

a) compreendidas entre a costa e a linha de base reta, a partir
da qual se mede o mar territorial;

b) dos portos;

c) das baías;

d) dos rios e de suas desembocaduras;

e) dos lagos, das lagoas e dos canais;

f) dos arquipélagos; e

g) entre os baixios, a descoberta e a costa; e

II - águas marítimas, todas aquelas sob jurisdição nacional
que não sejam interiores, a saber:

Atos do Poder Executivo
.
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