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LEI Nº 259/2012, DE 10 DE ABRIL DE 2012. 
 

“Dispõe sobre a contratação por prazo determinado para 
atender o disposto na Portaria Interministerial MS/MEC nº 
2.087/2011, que institui o Programa de Valorização do 

Profissional da Atenção Básica – PROVAB”, e dá outras 
providências”.  

 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA, prefeito municipal de Iporanga, Estado de São Paulo, usando 
das atribuições que lhe são conferidas por Lei;  

 

Considerando a Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.087/2011, que institui o Programa de 
Valorização do Profissional da Atenção Básica; e, Considerando que o município de Iporanga aderiu ao 
referido programa; 

 
 

FAZ SABER que, a Câmara Municipal de Iporanga APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a 
seguinte Lei: 
 

 

Art. 1º Fica o Executivo Municipal de Iporanga, autorizado a efetuar as contratações 
necessárias de profissionais da área de saúde para atendimento ao Programa de Valorização do 
Profissional da Atenção Básica – PROVAB, nos termos da Portaria Interministerial MS/MEC nº 2.087/2011. 

 

Art. 2º As contratações referidas no artigo anterior serão realizadas dentro do número de 
vagas disponíveis no programa e previamente aceitas pelo município, pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo ser prorrogado por igual período em caso de continuidade do programa, e de acordo com a 
relação de profissionais habilitados em processo seletivo realizado pelo Ministério da Saúde. 

 
Art. 3º - Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a tomar as providências necessárias à 

execução do referido Programa (PROVAB). 
 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 

próprias, suplementadas se necessárias. 
 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em 

contrário.  
 

 

Iporanga, em 10 de Abril de 2012. 
 

 

 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 

Prefeito Municipal 
 

Registrado em livro competente e publicado em Mural, na data supra. 
Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga. 

 
 

 

ELENICE MACIEL DE OLIVEIRA 

Diretora do Dept. Administração 
 


