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LEI Nº 024, DE 13 DE MARÇO DE 2023. 

Dispõe sobre a concessão de Ajuda 

de custo aos médicos participantes 

do “Programa Médicos Pelo Brasil”, 

que exercerem atividades no 

município de Alto Parnaíba, e dá 

outras providências.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA, Estado do Maranhão, 

no uso de suas atribuições constitucionais e legais, na forma do art. 47, 

inciso II, c/c o art. 26, inciso XI, tudo da Lei Orgânica do Município de 

Alto Parnaíba, Portaria GM/MS Nº 3193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022, 

faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - Fica o Município autorizado a conceder aos médicos 

participantes do “Programa Médicos Pelo Brasil”, enquanto exercerem 

atividades no município de Alto Parnaíba – MA, auxílio pecuniário 

mensal, no seguinte valor: 

I – Ajuda de custo: R$ 1.100,00 (mil e cem reais); 

Art. 2º - Os auxílios pecuniários mensais tratados nesta lei terão a 

natureza de ajuda de custo, para as despesas normais de subsistência. 

Parágrafo único - Os benefícios pecuniários tratados no caput não 

configuram verbas trabalhistas, nem criam qualquer vínculo desta 

natureza. 

Art. 3º - Cabe à Secretaria Municipal da Saúde o acompanhamento 

mensal e a análise para a concessão ou revogação dos benefícios 

instituídos por esta lei.  

Art. 4º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta das 

dotações consignadas no orçamento vigente, autorizando-se a abertura 

de crédito adicional especial em caso de ausência de previsão. 

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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Dê-se ciência, registre-se e publique-se na imprensa oficial e sítio deste 

poder executivo (www.altoparnaiba.ma.gov.br) para que surta os efeitos 

legais.  

Gabinete do Prefeito do Município de Alto Parnaíba, Estado do 

Maranhão, aos treze dias do mês de março de 2023. 
 

 

 

ITAMAR NUNES VIEIRA 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.altoparnaiba.ma.gov.br/
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JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº 024/2023. 
 

 
Excelentíssimos Senhores Vereadores, Excelentíssima 

Senhora Vereadora: 

A Administração Municipal encaminha para apreciação de 

Vossas Excelências o Projeto de Lei Municipal nº 024, de 28 de 

fevereiro de 2023, que “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

CONCEDER AJUDA PECUNIÁRIA AOS MÉDICOS PARTICIPANTES 

DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL QUE ATUAREM NO 

MUNICÍPIO DE ALTO PARNAÍBA-MA, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS.”. 

O objetivo do Projeto de Lei em questão é solicitarmos 

autorização para conceder ajuda de custos aos médicos participantes 

do programa Médicos pelo Brasil, que atuarem no Município de Alto 

Parnaíba-MA, medida esta que faz-se necessária diante 

responsabilidade assumida pela Municipalidade, através da adesão ao 

Termo Aditivo de Compromisso com o Programa Médicos pelo Brasil 

(PMpB) via Edital SAPS/MS nº 13 de 17 de agosto de 2022. 

Importante destacar que o programa supra referido tem 

como objetivo principal incrementar a prestação de serviços médicos 

em locais de difícil provimento ou alta vulnerabilidade, bem como 

fomentar a formação de médicos especialistas em medicina de família 

e comunidade, no âmbito da atenção primária à saúde no Sistema 

Único de Saúde - SUS. 

A portaria GM/MS nº 3.193 de 2022, que alterou a 

portaria GM/MS nº 3.353 de 2021, criou responsabilidades para os 

municípios beneficiários, que deverão realizar uma contraprestação a 
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título de ajuda de custos aos médicos. Por este motivo, vimos por 

meio do presente projeto de lei a fim de autorizar o pagamento da 

ajuda de custo aos bolsistas. 

Em anexo, a Estimativa do Impacto Orçamentário-

Financeiro. 

Na certeza de que a relevância da continuidade dos 

atendimentos na área de saúde pública resta plenamente 

demonstrada, solicitamos que o presente Projeto de Lei seja recebido e 

votado por esta Casa EM REGIME DE URGÊNCIA, nos termos da Lei 

Orgânica, colocando a Secretaria Municipal de Saúde à disposição 

para prestar eventuais esclarecimentos. 

 

 

ITAMAR NUNES VIEIRA, 

 Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


