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Lei Municipal n.º. 479/2020.           De 08 de Dezembro de 2020 

 
Dispõe sobre o Programa Mais Médicos para o 
Município de São João do Tigre e dá outras 
providencias. 

 

O Prefeito Constitucional do Município de São João do Tigre, Estado da Paraíba, no uso 
de suas legais atribuições, na forma estabelecida na Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte Lei. 

 

Art. 1º Esta Lei institui, no âmbito do Poder Executivo Municipal, o Programa de 

Apoio Financeiro – Bolsa de Estudo Universitário no Exterior, denominado oficialmente 

de “Mais Médicos para o Município”, tendo como potenciais beneficiários os jovens do 

Município em idade universitária. 

Parágrafo Único: Os critérios a serem observados pela Administração Pública 

Municipal, bem como as condições para o ingresso no Programa Mais Médicos para o 

Município, ficam estabelecidos na presente Lei e na sua regulamentação por decreto 

do Chefe do Poder Executivo e por atos normativos das Secretarias competentes. 

 

Art. 2º São objetivo do Programa Mais Médicos para o Município: 

I - ampliar o acesso da população de baixa renda ao curso de graduação em 

medicina; 

II - estimular a formação de recursos humanos especializados no segmento de 

saúde, especificamente em medicina, ampliando a oferta local e a qualidade dos 

serviços de saúde; 

III - fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde pública no 

Município. 

Art. 3º Para o ingresso no Programa Mais Médicos para o Município de que trata 

esta Lei, serão considerado as condições socioeconômicas do interessado, bem como: 

I - ser ou ter seus genitores domiciliados em São João do Tigre (PB) e residir no 

município há pelo menos 05 (cinco) anos da data da inscrição no Programa; 
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II – integrar núcleo familiar com renda não superior a dois salários mínimos; 

III - comprovar mediante declaração, se maior, ou dos pais, se ainda não alcançou a 

maioridade civil, que ateste não possuir renda suficiente para custear o curso de graduação em 

medicina; 

IV - confirmar via declaração ou mediante documento formal da instituição de ensino, 

que tenha sido selecionado para o curso de graduação em medicina; 

V – comprovar que a Instituição de Ensino Superior está localizada em algum país da 

América Latina; 

VI - não ter diploma universitário superior e não ser beneficiário de qualquer 

auxilio, programa ou financiamento de fonte pública ou privada que custeie os estudos. 

Art. 4º O apoio financeiro de que trata esta Lei será concedida na modalidade 

bolsas de estudo, no valor mensal inicial de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais) 

até R$ 3.000,00 (três mil reais), destinada ao custeio pelo estudante beneficiário da 

mensalidade escolar, de material didáticos, de livros, de moradia e de transporte, 

conforme orçamento individual proposto e previamente aprovado pela Administração. 

Art. 5º A quantidade de bolsas a serem concedidas no âmbito do Programa Mais 

Médicos para o Município será definido periodicamente por decreto do Chefe do Poder 

Executivo, de acordo com a disponibilidade financeira do Município e demanda por 

profissionais médicos no Município. 

Parágrafo Único: A Administração Municipal concederá apenas uma bolsa de 

estudo por família na forma da legislação civil. 

Art. 6º As bolsas concedidas no âmbito do Programa Mais Médicos para o 

Município de que trata esta Lei são inacumuláveis com qualquer auxílio ou benefício de 

outra fonte, com a mesma finalidade, ressalvadas as bolsas, auxílios ou descontos 

concedidos pela própria instituição de ensino. 

Art. 7º O ingresso do candidato ao Programa para obtenção da bolsa de estudos 

far-se-á mediante aprovação em procedimento de seleção publica e condicionada a 

assinatura de termo de compromisso de exercício futuro da profissão de medicina 
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perante os serviços de atenção básica em saúde do Município de São João do Tigre 

(PB). 

 

Art. 8º O Poder Executivo, regulamentará, por meio de decreto, o procedimento 

de seleção pública periódica de beneficiários e o ingresso pós-conclusão do curso no 

serviço público de saúde para fins de ressarcimento do investimento ao Município. 

§ 1º Os interessados nas bolsas do Programa farão sua inscrição no prazo 

estabelecido no edital do respectivo processo de seleção pública, iniciado após a 

definição do número de vagas na forma do artigo 5º desta Lei. 

§ 2º O critério da seleção pública será o de análise do rendimento escolar 

individual nos anos do ensino médio, sendo selecionados os que obtiverem melhor 

pontuação segundo as regras do respectivo edital, até o número previsto de bolsas. 

§ 3º Caso haja empate na somatória dos pontos conforme o critério do parágrafo 

anterior, terá preferência àquele: 

I – que possuir menor renda per capita familiar; 

II – que possuir maior número de pessoas que coabitem na mesma residência; 

III – definido por sorteio público caso persista o empate quando da aplicação dos 

critérios dos incisos anteriores. 

§ 4º O ingresso pós-conclusão do curso ocorrerá no prazo de até três meses do 

ato de diplomação, nas funções de médico do serviço de atenção básica em saúde, por 

meio de contrato temporário com prazo de cinco anos. 

§ 5º A devolução atualizada do investimento financeiro ocorrerá através de 

descontos na folha de pagamento no período da contratação previsto no parágrafo 

anterior, podendo o beneficiário optar pelo pagamento integral do valor para os fins de 

dispensa da obrigação de prestação de serviço ao Município, vedada a concessão de 

descontos ou parcelamento para este fim. 

§ 5º O não comparecimento do beneficiário do Programa para os fins dos 

parágrafos anteriores constituir-se-á em mora legal, tendo como consequência a 
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inscrição do valor a ser ressarcido na Dívida Ativa do Município e promovido a sua 

cobrança judicial.  

 

Art. 9º O beneficiário deverá apresentar à Secretaria Municipal de Educação, em 

períodos semestrais durante o curso, a comprovação da frequência às aulas na 

instituição de ensino superior, bem como a correta aplicação dos recursos recebidos 

conforme previsto no artigo 4º desta Lei. 

Art. 10. Importará em perda do direito ao benefício: 

I – a reprovação do aluno no ano letivo em qualquer dos termos do curso; 

II – a frequência as aulas inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) em qualquer 

termo do curso, salvo se houver justificativa plausível e expressa. 

Art. 11. A orientação normativa, a supervisão, e a coordenação do Programa 

Mais Médicos para o Município compete a Secretarias Municipais de Educação, 

conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde e com a Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Social e Segurança Alimentar. 

Parágrafo Único: As Secretarias Municipais mencionadas no caput, criarão 

mecanismos de controle para a fiscalização da concessão do benefício, bem como 

emitirão relatório anual com os dados financeiros, de evolução e de desempenho 

individual dos beneficiários. 

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional do tipo 

especial ao Orçamento do exercício e ainda adicionar o presente crédito a 

programação constante do vigente Plano Plurianual e metas estabelecidas na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias para 2021, objetivando atender as despesas do Programa 

que trata esta Lei, no valor total de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), com a utilização de 

recursos próprios. 

Parágrafo único - O crédito de que trata o caput deste artigo será distribuído com 

a seguinte denominação e classificação contábil: 

- Unidade Orçamentária: 03.000 Secretaria: Secretaria de Educação 

- Classificação Funcional Programática:  04.364.2017 
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- Elemento de Despesa: 3.3.90.18 Auxílio Financeiro a Estudantes  

Fonte de Recurso:  Ordinário 

  - Valor: R$ 100.000,00 

 

Art. 13. Esta Lei revoga as disposições em contrário. 

Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito de São João do Tigre em, 18 de Dezembro de 2020 

 

 

 
 


