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PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 1.873/2013, de 18 de dezembro de 2013

Concede ajuda pecuniária de moradia e alimentação aos médicos
participantes  do  Programa  Mais  Médicos  para  o  Brasil  que
exercerem atividades do Município de Formigueiro e dá outras
providências.   

        Gildo Benjamin Bortolotto, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber
em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal
aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º  Esta Lei dispõe sobre a concessão de ajudas pecuniária de moradia e

alimentação aos médicos participantes do “Programa Mais Médicos para o Brasil” que

exercerem atividades no Município de Formigueiro.

Art.  2º O Município  concederá aos médicos  participantes do “Programa Mais

Médicos para o Brasil” que exercerem atividades no Município de Formigueiro, ajudas

pecuniárias mensais para a moradia e para alimentação, nos seguintes valores:

I – Moradia:          R$ 700,00 (setecentos reais);

II – Alimentação:   R$ 900,00 (novecentos reais); 

          Art.  2º O Município concederá aos médicos participantes do “Programa Mais

Médicos” que exercerem atividades no Município de Formigueiro,  ajudas pecuniárias

mensais para moradia e alimentação, nos seguintes valores:

I – Moradia: ....................R$ 900,00 (novecentos reais);

II – Alimentação: ............ R$ 1.100,00 (um mil e cem reais);

(Art. alterado pela Lei nº 2.221/2019, de 10 de outubro de 2019)

Art. 3º A manutenção da prestação de ajuda pecuniária para a moradia ficará

vinculada a comprovação mensal de despesas e pagamentos respectivos e relativos a

cada mês imediatamente anterior, a execução do primeiro.

Parágrafo único: Os beneficiários das ajudas de que trata o artigo anterior deverão

efetuar  as  comprovações  por  documentos  hábeis  das  despesas  de  moradia,  que

compreendem  custos  de  locação,  energia  elétrica,  água,  condomínio  e  outras

relacionadas à habilitação e outros pertinentes.
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Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão pro conta

de dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei para sua fiel execução.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 18 de dezembro de 2013.

   Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO
AV. JOÃO ISIDORO LORENTZ, 222

CNPJ: 97.228.126/0001-50 FONE: (55)3236-1200  CEP:97.210-000



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Projeto de Lei n.º 078/2013, de 13 de Dezembro de 2013.

JUSTIFICATIVA:

O Município de Formigueiro está sendo atendido Pelo Programa Federal

denominado “Mais Medico para o Brasil” sendo que com isso o Município assume o

atendimento de necessidades do profissional com moradia e alimentação.

Assim com o intuito de atender os dispositivos constantes da Portaria nº

23, de 1º de outubro de 2013, que dispões sobre o cumprimento de oferta de moradia

e alimentação pelo Distrito Federal e Municípios aos Médicos participantes do Programa

Mias Médicos para o Brasil, nos termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC,

de 8 de julho de 2013.

Portanto  há  a  necessidade  da  criação  da  presente  Lei  para  podermos

adequar nosso Município às normas deste importante Programa, o qual é explícito na

Portaria 23/2013, nos que se refere aos custos de manutenção deste profissional que

os Municípios receberem, ficando a cargo do Poder Executivo as despesas de moradia e

alimentação.

   Gildo Benjamin Bortolotto
Prefeito Municipal
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