
ESTft.DO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI MUNICIPAL W 7.S66, DE 30 DE OUTUBRO DE 2014.

A~toriza o Poder Eyecu~vo 8 fornece,
.uxilio moramo. transporto ofou vaie
transpor!e • a~xiJio alimontação
pecuniário aos m~<lico.participantes </o
Projeto Mai. Mé<lico. para o Brasil e
revoga as Leis Municipais n'" 7,811114 •
7.810/14.

o PREFEITO DO MUNICiplO DE CARAZINHO, ESTADO 00 RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER qlle o Legi,la'iv{) aprovou e eu sanciono" proOlulgo a
,eguiote L,i

A", 10O Poder E<ec"t,vo f,oa ""iO<izado oos terClos desl" Lei, a co,,,,dc<
bone'icio, oos rrédlcos ~ue panicioam do Pro:elo Ma 5 Meoieo, para o Brosil, inslltuiao pe 'a
lei Federal n" 12,87;, ae 22 de OC'lubrode 2013, designoaos para ,luar no torritório munio'paL

Parágrafo unico, Os medi,,,, far~o i'" aos beneficio, desd. que
efelivamo"t. cumpram seU5 devere, e oompromissos assumido5 i"nlO .0 Muoici~ia • ao
Mini'lérioa' S.uas

Art. Z' Os ;,ene'icios consistirão e11
1_ ouxiliomoradia.
11_ transoorte Dara recep.,ic • ",,,íocamontos;
111_a'J<ilioa!irr,entaç:;o

Parágrafo unico, O, med'Cc5 re,,'oanla ••. 11imo,'cl próprio elou de r,",ili""
local ""do n~5te Mu"icípio O' om Wunicipios lir.deíros que fa,em divisa territorial. não ler;;o
direito ao ,ux:lio mo",di" O. qu. ,rata a inci,o I

Art, 30 Ser; conceoido "",ilio ,noradia em pecu,i, no valor de R$ U~O,o]O
{u11".lI e quinhentos rea 'si men"i" para o.oa plo'i"io"al medico IOse1ao no prog',,"'" a'e
05" {q,inIO)di. Ulilco cada mes de ,tlvidade do meoico,

Art, 4' ° I,."sporte p.ra re""pçiio e deslocame",o o'e o local de residóncia
".rá raalizado em veiculo do Municioio, median'a solicitaçiio do Secretiirio Mur.icipal de
Saúde, com e'l"'cifjcaçõQ ae aata, horário e p0110Sde embarque e desemoarque do medioo

Par.grafo ooioo, Ao médica também sara o1enado lranspone, por melo as
Iw",orl~ ~ublico, até a ur.idade de ,aude .," qual ',ior a aesenvol,er slla, ",vid,de, d.
'oli"" de acardo com a necessid,de n05 CO,08~m que ,:tu,das em locoi, de d,,;ci!açesso

{



,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUl
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARA21NHO

Ar!. ," O ,uxil,o ,t,,"enlação ser; concedido em pecúo,a, no "Ior oe R$
I'JO,OO(5Etecentos roa,,) mensai,. e sera dlSponibiiizado "té o 5° {quiolol dia útil de cada mós
de ai '"dad. de I~éd;co, a pa~;r da 1al' 00 elol;vo o,erc,,,o no Mo"ic;pio,

Art. 6" Os beneficios previ,to, n""a Lei ."oderao ser coneecido. pelo prozo
má,imo d• .,. 36 (Irinla " ,eis) mese" pa,a o méOico participante do Projeto Ma 5 Médico,
para o Brasil.

Art. 7' No caso de afastamento dos ativid,de, do Proieto Mais Médicos Da,a
o 6",,1, po, qualquer motivação, c mécico participante de"erá comunicar. SecroWia
Munioipal do Saúdo q". su'perde,,, de imedialo a concessão dos benefício, previsto, ne,ta
Lei,

Art, $O A Secretaria MU1icipal de Saude devera informar ao medioo
participante do Projeto Mais Medico, para c Bca,'1 ,ohre a conce<s~o do, beneficios
esta""loddos ne".lei e, ao MiniSi;;,jo do Saúde, a modalidade ofertado. bem como o va'or. o
prazo" a fO""" de Cep"""

Art. 9" As d~'p"'"$ de'"""'l", da presente Le; correrão a conla de
<,018<;6e'c-'çomenlarios oa Secre'.arla Municipal da Saude

Art. 10. Esta Lei e.1tm em ,igo, na dota de ,ua publicaçáo. com efeito
relroBtivo a 1"de oJtubro de 2014

Art, 11. Revogam_so as dispo,jçO"" das Lei,
7.820/14

G,bi'.ete do Preleito, 30 de oUl'Jbro de 2G14

Registre.s" o p"bliq""_"" "" P";""1 de
P"bl cacõe, da Pc.tai,",.

{' cf4'., ,
CECILIA BEH'IOLDI R DOS SANTOS
Seoretária da AdOlinistração
>tI~'DDV

Munioipai, no' 7.812114 e

~'"P'efelto
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