
VALDECI GOMES DA SILVA, Prefeito Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 

 

Faço saber que o Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.810.17, de 12 de maio de 2017. 
 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.807/2017 E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 
Art. 1° Fica alterado o art. 2º da Lei Municipal nº 1.807/2017, 

passando a ter a seguinte redação: 
 

              Art. 2° Fica estabelecido o auxilio financeiro destinado ao 
custeio de despesas com moradia até o valor máximo de R$ 1.200,00 
(mil e duzentos reais) mensais. 

 
§ 1º. Fará jus ao auxílio financeiro para o custeio de despesas com 
moradia estabelecido na presente Lei o médico que comprovar a 
necessidade do repasse do recurso mediante apresentação à 
Secretaria Municipal de Saúde de contrato de locação de imóvel 
residencial, devendo o repasse ser equivalente ao valor especificado 
no contrato de locação além de despesas com água potável 
perdurando durante a sua vigência, devendo ainda limitar-se ao 
valor máximo estabelecido do caput deste artigo. 

 
§ 2°. As despesas com energia elétrica e acesso a internet não entrarão 
no limite estabelecido no caput deste artigo. 



 
§3º. O repasse do valor referente ao auxilio moradia se dará 
mensalmente até o 5° (quinto) dia útil do mês de utilização do imóvel 
locado, após aceite da Secretaria Municipal de Saúde do respectivo 
contrato de locação diretamente ao médico participante, de acordo 
com o estabelecido para execução do Projeto Mais Médicos para o 
Brasil. 

 
§ 4º. Fica o profissional médico participante obrigado a apresentar 
mensalmente comprovação do efetivo pagamento do aluguel, exceto 
se o mesmo for firmado diretamente com o Município. 

 

 

 
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito, 12 de maio de 2017. 
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   Registre-se e publique-se 

                 Data Supra 

 

 

   Virginia Quadros da Silva 

       Assessora de Projetos 

 

  


