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LEI  
Nº 2930/2022 

 
 
“Regulamenta no âmbito do Município a ajuda 
de custo ao médico bolsista do Programa 
Médicos pelo Brasil.”  

 

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

legais que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele 

sanciona e promulga a seguinte Lei. 

 

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a pagar ajuda de custo mensal no valor de R$ 

3.564,90 (três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) aos médicos lotados no 

município de São Sebastião, vinculados ao Programa Médicos pelo Brasil, criado através da Lei 

Federal nº 13.958, de 18 de dezembro de 2019, e regulamentado por meio das Portarias GM/SM nº 

3.353, de 02 de dezembro de 2021 e nº 3.193, de 2 de agosto de 2022.  

 

§ 1º - Os valores estipulados no caput deste artigo serão reajustados anualmente, desde que 

haja disponibilidade orçamentária, a critério do Poder Executivo. 

 

§ 2º - Os valores devidos serão repassados mensalmente, até o 5º dia útil do mês 

subsequente, ao mês de atividades dos médicos participantes do Programa. 

 

Artigo 2º - Nos termos do artigo 22 da Lei Federal nº 3.353, de 02 de dezembro de 2021, as 

atividades desempenhadas pelos profissionais no âmbito do Programa “Médicos pelo Brasil”, do 

Governo Federal, não criam vínculo empregatício de qualquer natureza com a Prefeitura de São 

Sebastião. 

 

Artigo 3º - Em caso de desligamento do Programa os médicos participantes deverão 

comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, que suspenderá de imediato os repasses dos recursos 
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concedidos nos termos da presente Lei, sob pena de ressarcimento ao erário dos valores recebidos 

indevidamente.  

 

Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta da dotação 

orçamentária nº 02.11.02 – 10.301.1003.2.16 – 3.3.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoa 

Física.  

 

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo, caso seja necessário, autorizado a proceder a 

suplementação orçamentária até o limite indispensável à completa execução da presente lei.  

 

Artigo 6º - Os casos não previstos nesta lei relativos aos médicos participantes serão 

avaliados e orientados pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Divisão de Programas, do 

Departamento de Políticas Públicas.   

 

Artigo 7° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 

de junho de 2022. 

 

São Sebastião, 03 de novembro de 2022. 

 

 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito  

 

 

 

 

 


