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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEmjRA MUNICIPAL DE CAR AZIN HO

LEI MUNICIPAL 7.866, DE 36 DE OUTUBRO DE 2014.

Autoriza o Poder Executivo a fornecer 
auxilio moradia, transporte e/ou vaie 
transporte e auxífio afiittentaçêo 
pecuniário aos médicos participantes do 
Projeto Mats Médicos para o Brasit o 
revoga as Leis Municipais n* 7.&12/14 e 
7.B20/14.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL

FAÇO SABER que o Legislais aprovou e eu sanciono 6 promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1a O Poder Executivo fica auiOfizado nos ternos desta Lei, a concede' 
benefícios aos rrèdicos çue pariicioam do Pro.'eto Mas Médicos para o Brasil, instituído pe'a 
Lei Federal n0 12.87L de 22 de outubro de 2013, designados para atuar no território municipal.

Parágrafo único. Os médicos faráo ]us aos benefícios deso'e que 
etetivamonte cumpram seus deveres e compromissos assumidos junto ao Município e ao 
Ministério da Saúde.

Art. 2? Os benefícios consistirão em:
I “ auxílio moradia.
II - transporte para recepção s desiocamcntos;
III - auxilio alimentação.

Parágrafo único. Os médicos residentes em imóvel próprio e/ou de familiar, 
local aado neste Município qj cm Municípios lir.deíros que fe4em divisa territorial, não terão 
direito ao auxífio moradie, de que ’rata o inciso I.

Art. 3o Será concecido auxílio moradia ein pecúlio no valor de R$ t.SDO.OO 
{un mil e quinhentos rea s) mensais, para cada pmfí&síoíial médico mseido no programs alé 
o 5o {quinto) dia útil ce cada mès de atividade do médico.

Art. 4° O transporte para recepção e deslocamento até o local de residência 
será realizado em veiculo do Município, mediante solicitação do Secretário Municipal de 
Saúde, com especificação de data. horário e poHo& de embarque e desembarque do médico

Parágrafo único. Ao médico também será ofertado transporte, por melo da 
trensoorle público, até a ur.idade de saúde na qual vier a desenvolver suas atvidades de 
lolina de acordo com a necessidade, nos casos em que situadas cm locais de d.fícil acesso
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Art 5° O auxílio alimentação será concedido em pecúnia, no valor de R$ 
700.00 (setecentos reais) mensais, e será disponibiíizado atè o 5° (quinto) dia útil de cada môs 
de at vtdade dc médico, a partir da data da afetivo exçrcicio ao Município.

Art. 6* Os benefícios, previstos nasta Lei poderão ser concedidos pelo prazo 
máximo da até 36 (Irinta a seia) meses, para o médico participante do Projeto Ma s Médicos 
para o Brasil.

Art 7° No caso de afastamento doe atividades do Projeto Mais Médicos cara 
o Brasil, por quafquer motivação, c mécico participante deverá comunicar â Secretaria 
Municipal de Saúde, que eusperderã de imediato a concessão dos benefícios previstos nesta
Lei,

Art. A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar ao médico 
participante do Projeto Mais Médicos para c B^sfl sobre a concessão dos benefícios 
estabeladdos nesta Lei e, 30 Ministério da Saúde, a modalidade ofertada, bem como o va'or. o 
prazo 9. a forna de rapasse.

Art. 9® As d*sp8$a$ decoi.'enles da presente Lei correrão á conta de 
dotações orçamentárias oa Secretaria Municipal da Saúde.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito 
retroativo a de outubro de 2014.

Art. 11. Revogam-se as disposições da$ Leis Municipais 7.812/14 e
7.820f14.

Gabin.ete do Prefeito, 30 de outubro de 2014.

RENATO SUSS 
Prefeito

Registre-se c publique-se no Painel de 
Publ cações da Prefeitura
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CECILIA BERTOLDf R. DOS SANTOS 
Secretaria da Administração
SV-S-DDV


