
ADIR GIACOMINI, 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 2.146.21, de 01 de março de 2021. 
 

ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 
MUNICIPAL Nº 1.987.19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1° Ficam alterados os arts. 2º e 3º da Lei Municipal nº 1.987.19, 

passando a ter a seguinte redação: 
 
Art. 2° Fica estabelecido o auxílio financeiro destinado ao 
custeio de despesas com moradia até o valor máximo de 
R$ 2.000,00 (dois mil 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 energia elétrica, 
internet e água potável durante a sua vigência, devendo 
ainda limitar-se ao valor máximo estabelecido do caput 
deste artigo. 
 
§ 2°. O repasse do valor referente ao auxílio 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. 
 
§ 3º. Fica o profissional médico participante obrigado a 
apresentar mensalmente comprovação do efetivo 



pagamento do aluguel e demais despesas constantes do 
§1º deste artigo. 
 
Art. 3º - Fica estabelecido o auxílio financeiro mensal para 
o custeio de despesas com alimentação no valor máximo 
de R$ 1.000,00 (mil reais). 
 
Parágrafo único. Os recursos alusivos ao auxílio 
alimentação serão repassados mensalmente até o 5° 
(quinto) dia útil do mês subsequente, ao mês de atividade 
do médico participante e mediante aceitação pela 
Secretaria Municipal de Saúde, do Termo de Compromisso 
firmado entre o profissional médico e o Ministério da 
Saúde. 

 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Almirante Tamandaré do Sul, 01 de março de 2021. 
 
 
 
 

                                                                                               Adir Giacomini 
                                                                                                Prefeito Municipal 

  
  
  
  
  

 

Registre-se e publique-se no painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 

 
 
                    Greice Fátima Luft 
           Assessora Especial de Gabinete 
 


