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REGULAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA PARA MÉDICOS 

RESIDENTES 

 

Considerando a Lei Nº 12.514, de 28 de outubro de 2011: 

“§ 5o A instituição de saúde responsável por programas de residência médica 

oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: 

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; 

II - alimentação; e 

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.” 

 

A Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba oferecerá auxílio moradia na forma 

de repasse financeiro no valor de 300,00 reais por mês, na quantidade mínima de 4 

(quatro) auxílios por ano, podendo ser oferecido um número maior de auxílios conforme 

provimento financeiro da instituição no ano vigente.  

No momento da matrícula ou rematrícula, todos os médicos residentes que não 

sejam proprietários de imóvel na localidade da residência médica terão direito ao 

preenchimento do formulário de solicitação de auxílio moradia. Posteriormente, deverão 

preencher questionário socioeconômico caso existam mais solicitações do que os 

auxílios disponíveis naquele ano.  

No questionário é solicitado preenchimento com os dados da cidade onde o 

médico residente possui residência fixa, se a casa onde o médico residente mora é 

própria (ou de familiar) ou alugada, quantas pessoas moram na residência junto com o 

médico e renda mensal das pessoas residentes na mesma. Pede-se também para 

preencher, caso o médico residente possua em seu nome carro ou moto (marca, modelo 

e ano são solicitados para melhor avaliação das condições socioeconômicas), se possui 

dependentes ou paga algum tipo de pensão. E questiona-se se o médico residente já 

estudou algum ano letivo em escola pública ou recebeu bolsa para estudar em escola 

particular, e se possui financiamento estudantil (FIES), qual o valor e tempo faltante 

para a quitação do mesmo. Para validação do questionário, é necessário o anexo de 
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imposto de renda ou extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, caso seja isento da 

declaração do imposto de renda. 

Devido ao período de matrículas e possibilidade de cancelamentos no mês de 

março, o processo de seleção para recebimento do auxílio moradia, a ser realizado por 

membros da COREME, será efetuado no mês de abril de cada ano. 

A classificação de prioridade para recebimento do auxílio moradia será 

divulgada em mural da COREME e encaminhada à administração da Santa Casa de 

Misericórdia de Araçatuba, a qual avaliará o número de auxílios a serem pagos até o 

novo processo seletivo para auxílio moradia do ano seguinte.  

Araçatuba, 23 de abril de 2020. 
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          Dr. Rafael Saad 

         Coordenador da COREME 
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         Dr. Mauro Inácio da Silva 

              Administrador da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba 
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           Dr. Claudionor Aguiar Teixeira 

              Provedor da Santa Casa de Misericórdia de Araçatuba 


