
 
Lei 1.068, de 14 de julho de 2014 

(Texto com alterações dadas pela Lei 1085, de 23/04/2015) 
 

“Dispõe sobre o cumprimento das obrigações de 
oferta de moradia e alimentação ao médico 
participante do Projeto Mais Médicos nos termos 
da Portaria nº 30, de 12/02/2014,  autoriza a 
abertura de Crédito Especial e dá outras 
providências” 

 
 
   O Prefeito do Município de Divisa Nova, José Luiz de Figueiredo, faz 
saber a todos os habitantes do Município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona 
a seguinte Lei: 
 
 
    Art. 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a assegurar o 
fornecimento de moradia e alimentação ao médico participante do Projeto Mais Médicos 
sob a modalidade de recurso pecuniário. 
 
    § 1º - O recurso pecuniário para moradia deverá ser repassado ao 
médico para locação de imóvel em padrão suficiente para acomodar o médico e seus 
familiares, tendo como valor mensal mínimo de R$ 500,00 e máximo R$ 800,00. 

 § 1º - O recurso pecuniário para moradia deverá ser repassado ao 
médico para locação de imóvel em padrão suficiente para acomodar o médico e seus 
familiares, tendo como valor mensal mínimo de R$ 500,00 e máximo R$ 900,00. 
(Redação dada pela Lei 1085, de 23/04/2015) 
 
 
     § 2º - O recurso pecuniário para alimentação deverá obedecer o valor 
mensal  mínimo de R$ 500,00 e máximo R$ 700,00. 
 
    § 3º - O Município deverá realizar pesquisa de mercado, mediante 
três cotações, para determinar os valores de moradia e alimentação a serem repassados 
ao médico. 
 
    Art. 2º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito 
Especial, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais),  para cobrir as despesas com moradia 
e alimentação do médico, nas seguintes dotações orçamentárias: 
 
02    Executivo 
07   Secretaria Municipal de Saúde 
01  Serviços de Saúde Médica e Odontológica 
10  Saúde 
301  Atenção Básica 
8573  Expansão e Cons. da Saúde da Família 



4.099 Concessão de Auxílio Pecuniário para moradia e alimentação de acordo com 
a Portaria MS 30/2014, de 12/02/2014 e Portaria Interministerial 1.369 de 
08/07/2013. 

3390.46.00  Auxílio Alimentação......................................................................R$ 4.200,00 
3390.48.00   Outros Auxílios Financeiros P.F.................................................. R$ 4.800,00 
 
Fonte de Recursos: 102 - Receitas de Impostos e Transf. vinculadas à saúde  
 
 
    Art. 3º - Para fazer face ao Crédito Especial criado por esta lei,  serão 
utilizados  recursos de excesso de arrecadação ou anulação de parte das dotações do 
vigente orçamento. 
 
    Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
   Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento e a execução 
da presente Lei pertencer, que a cumpra e a faça cumprir, tão inteiramente como 
nela se contém. 
 
 

Divisa Nova, 14 de julho de 2014. 
 
 
 
 

JOSÉ LUIZ DE FIGUEIREDO 
Prefeito Municipal 


