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LEI MUNICIPAL N.0 1198 /2022 De 05 de Setembro de 2022 

Institui Ajuda de Custos para Medicois] 
participante(s) do Programa Medicos Pelo Brasil 
(PMpB) no ambito do Municipio de Brejo Santo- 
CE, e da outras providencias. 

A PREFEITA DO MUNICiPIO DE BREJO SANTO-CE, no uso de suas 
atribuicoes legais, 

FA(;O SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, Estado do 
.__,. Ceara., aprovou o Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal e EU sanciono a 

seguinte: 

LEI: 

Art. 1 ° Fica instituida no ambito do Municipio de Brejo Santo-CE, ajuda de 
Custo para os medicos bolsistas participantes do "Programa Medicos pelo Brasil - 
PMpB" criado pela Uniao, por intermedio do Ministerio da Saude, atravcs da portaria 
3353 de 02 de dezembro de 2021 com alteracoes feitas pela Portaria 3193 de 02 de 
agosto de 2022. 

Art. 2° Fica fixada a ajuda de custo a que se refere o inciso VII do art. 8° da 
Portaria 3353 de 02 de dezembro de 2021 com alteracoes feitas pela Portaria 3193 de 
02 de agosto de 2022, do Ministerio da Saude, para os Medicos Bolsistas participantes 
do "Programa Medicos pelo Brasil - PMpB" disponibilizados pelo Ministerio da Saude 
para atuar no ambito do Municipio de Brejo Santo no valor de R$ 1.100,00 (um mil e 
cem reais). 

Art. 3° -Os medicos bolsistas farao jus ao beneficio, desde que efetivamente 
cumprarn seus deveres e compromissos assumidos junto ao Municipio e ao Ministerio 
de Saude. 

Art. 4° - No caso de afastamento das atividades do Projeto Medicos pelo Brasil, 
por qualquer motivacao, o medico bolsista participante devera comunicar a Secretaria 
Municipal de Saude, que suspendera de imediato a concessao do beneficio previsto 
nesta Lei. 
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Art. 5° 0 beneficio instituido por esta Lei nao se caracteriza como pagamento por 
contraprestacao de service prestado ao Municipio de Brejo Santo, sendo de carater 
indenizat6rio com dispensa da prestacao de contas por parte do Medico beneficiado e 
vigorando apenas e quanta durar a deterrninacao do programa Medicos pelo Brasil. 

Art. 6° As despesas com a instituicao da Ajuda de Custos para os medicos 
bolsista participantes do "Programa Medicos pelo Brasil - PMpB" criado por esta Lei, 
correrao a conta de dotacoes pr6prias consignadas no orcamento vigente, 
suplementadas caso seja necessario. 

Art. 7°. As despesas decorrentes desta Lei correrao a conta de rubricas 

constantes no orcamento de 2022. 

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacao, 

PA(;O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO-CE, aos 05 de 

Setembro de 2022. 
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