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D E C R E T O 

Nº 7734/2020 

 

“Dispõe sobre a prorrogação do prazo previsto no 

artigo 3º da Lei nº 2324 de 06 de maio de 2015 e a 

prevalência do reajuste concedido no valor do 

auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos 

vinculados ao Programa “Mais Médicos para o 

Brasil”.   

 

FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião no exercício de suas atribuições 

legais, de conformidade com os princípios gerais da Administração Pública, em especial as disposições próprias 

trazidas pela Lei Orgânica do Município,  

 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 2550/2018, e Lei Municipal nº 

2324/2015; 

 

CONSIDERANDO a renovação da adesão do Município ao Programa “Mais Médicos para o 

Brasil”, conforme edital nº 06, de 11 de março de 2020 (Renovação da Adesão de Municípios e do Distrito 

Federal ao Projeto Mais Médicos para o Brasil), do Ministério da Saúde; 

 

CONSIDERANDO que o art. 2º da Lei Municipal nº 2550/2018 elegeu o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo – IPCA/IBGE, para corrigir o valor, cuja aplicação anual se dará por Decreto do 

Executivo, sempre no mês de Junho;  

 

CONSIDERANDO que foi concedido reajuste no valor do auxílio moradia e auxílio 

alimentação aos médicos vinculados ao Programa “Mais Médicos para o Brasil”, através do Decreto Municipal n.º 

7292/2018. 

  

 

D E C R E T A: 

 

  Artigo 1°- Fica prorrogado o prazo de concessão dos auxílios moradia e alimentação 

pelo período que o Município mantiver adesão ao mencionado programa, sendo compatível com o disposto 

na Lei Federal nº 12.871 de 22 de outubro de 2013. 
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 Artigo 2º - Prevalece o reajuste concedido no valor do auxílio moradia e auxílio 

alimentação aos médicos vinculados ao Programa “Mais Médicos para o Brasil”, através do Decreto Municipal n.º 

7292/2018.   

 

Artigo 3°- As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de dotações 

orçamentárias próprias.  

 

Artigo 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 

17 de março de 2020. 

 

Artigo 5º- Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 

São Sebastião, 26 de março de 2018. 

 

 
FELIPE AUGUSTO 

Prefeito 
 

 


