
 

Lei Municipal nº 632/2014, de 23 de abril de 2014. 

 

AUTORIZA O MUNICIPIO DE SANTA 

CECÍLIA DO SUL A ADERIR AO PROGRAMA 

MAIS MÉDICOS E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

A Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul/RS, no uso 

de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, FAZ SABER que o Poder Legislativo Municipal 

aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

            Art. 1º. Fica autorizado o Município de 

Santa Cecília do Sul a: 

I -  a aderir ao Programa Mais Médicos, instituído pela 

Lei nº 12.871, de 22.10.2013, que contempla a contratação de 

médicos; 

II – instituir o repasse de bolsa auxílio moradia e 

bolsa auxílio alimentação para os médicos destinados para 

execução dos serviços do inciso anterior. 

§ 1º - A Bolsa Auxílio Moradia compreenderá o valor 

mensal de até R$ 1.000,00 (um mil reais) por profissional, 

devendo ser empregado na locação ou outro meio de obtenção da 

moradia pelo beneficiário e terá prazo de vigência enquanto o 

profissional vinculado ao Programa Mais Médicos atuar na 

cidade de Santa Cecília do Sul, desde que mantida a 

necessidade do benefício e que haja disponibilidade 

financeira e orçamentária. 

§ 2º - A Bolsa Auxílio Alimentação compreenderá o valor 

mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) por profissional e 

terá prazo de vigência enquanto o profissional do Programa 



Mais Médicos atuar na cidade de Santa Cecília do Sul, desde 

que mantida a necessidade do benefício e que haja 

disponibilidade financeira e orçamentária. 

§ 3º - Os valores mencionados nos parágrafos anterior 

serão corrigidos anualmente de acordo com o percentual 

concedido de reajuste aos servidores municipais, ou com 

índice oficial estabelecido em contrato de locação para a 

bolsa de auxílio moradia. 

§ 4º - O valor do auxílio moradia corresponde exatamente 

a quantia gasta pelo médico, incluída as despesas de água, 

luz e encargos do contrato de locação, quando for o caso. 

Art. 2°. O “Bolsa Auxilio Moradia” e “Bolsa Auxilio 

Alimentação” serão repassados durante todo o período da 

execução do Projeto na proporção da efetividade mensal do 

médico participante, sendo considerado como efetivo exercício 

eventual recesso que faça jus. 

Art. 3° - Cabe a Secretaria Municipal de Saúde a análise 

para a concessão ou revogação do “Bolsa Auxilio Moradia” e do 

“Bolsa Auxílio Alimentação” de que trata a presente Lei. 

Parágrafo único – No caso de afastamento e/ou 

desligamento dos médicos inscritos no Projeto, a Secretaria 

Municipal de Saúde deverá comunicar o setor de empenho para 

suspender o pagamento dos auxílios. 

Art. 4° - As despesas decorrentes da presente lei 

ocorrerão à conta de dotações orçamentárias a seguir: 

09.01 - Secretaria Municipal da Saúde 
33.90.48 – Outros auxílios financeiros a pessoa 

física 
2006 – Manutenção dos Serviços de Saúde 
  
09.01 - Secretaria Municipal da Saúde 



44.90.52 – Aquisição de veículo e equipamentos para 

saúde 

1006 – Aquisição de equipamentos de saúde 

 Art. 5º. O transporte para a execução dos serviços, 

assim como o material necessário para tal finalidade, serão 

disponibilizados pelo Executivo Municipal. 

§ 1º – Caso haja disponibilidade de imóvel do Município 

para o médico, as despesas de água e luz serão igualmente 

suportadas pelo Município de Santa Cecília do Sul, mas não 

será devido a bolsa de auxílio moradia. 

§ 2º – Em qualquer condição de habitação, caberá ao 

executivo disponibilizar os equipamentos necessários para o 

médico indicado pelo programa mais médicos.  

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

publicação, e seus efeitos retroagem a data da adesão. 

 

Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Cecília do Sul, 23 de 

abril de 2014. 

 

Jusene C. Peruzzo, 

Prefeita Municipal 

 

Registre-se e publique-se.                

 

Jones Ademar Rech 

Secretário Municipal de Administração 


