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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGÍSTICA

Of. n° 009/20 - GPC Carazinho, 11 de fevereiro de2020.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gian Pedroso
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

SAMARA MUNICIPAL ' 
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i v pev im

Proior.nlr. n* 
Horn

Encaminha Projeto de Lei n° 003/20

--
Res.;_„_ 
Ass.:. ...

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 003/20, 

desta data, que altera e revoga dispositivos da Lei Municipal n° 7.866, de 30 de outubro de 

2014.

Exposição de Motivos:

O presente projeto de lei, estabelece que os valores concedidos aos profissionais 

que integram o Programa “Mais Médicos” observarão os valores máximos estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde. Atualmente vigora a Portaria n° 30/SGTES/MS, de 12 de fevereiro de 

2014, com redação alterada pela Portaria n° 300/SGTES/MS, de 05 de outubro de 2017, 
estabelecendo o valor máximo de R$ 2.750,00 para o auxílio-moradia e R$ 770,00 para o 

auxílio-alimentação, sendo até então pago pelo Município R$1.723,11 e R$751,07, 

respectivamente. O Projeto Lei também visa estender estes benefícios aos profissionais 

médicos que aturarem no Município pelo “Programa Médicos pelo Brasil".
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PROJETO DE LEI N° 003, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2020.

Altera e revoga dispositivos da 
Lei Municipal n° 7.866, de 30 de 
outubro de 2014.

Art. 1° A Lei Municipal n° 7.866, de 30 de outubro de 2014, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3o Será mensalmente concedido auxílio-moradia em pecúnia 
para cada profissional médico inserido no programa, até o 5o (quinto) dia útil 
de cada mês de atividade do médico, a partir da data de efetivo exercício no 
Município.

Parágrafo único. O valor do benefício corresponderá ao valor 
máximo estabelecido pelo Ministério da Saúde.” (NR)

Art. 5° Será mensalmente concedido auxílio-alimentação em 
pecúnia para cada profissional médico inserido no programa, até o 5° (quinto) 
dia útil de cada mês de atividade do médico, a partir da data de efetivo 
exercício no Município.

Parágrafo único. O valor do benefício corresponderá ao valor 
máximo estabelecido pelo Ministério da Saúde.”(NR)

Art. 2o Estendem-se, no que couberem, os benefícios criados pela Lei 
Municipal n° 7.866/2014, aos profissionais que atuarem no Município de Carazinho 
por força da Lei Federal n° 13.958, de 18 de dezembro de 2019.

Art. 3o Fica revogado o art. 6o da Lei Municipal n° 7.866/2014.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2020.
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