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Lei n." 825, de 23 de julho de 201S.

Ementa: "Autoriza o Municipio de Vertentes-pE a

fornecer auxllio pecunierio para moradia, ou

moradia, e alimentaEao aos m6dicos alocados no

Municlpio por interm€dio do projeto Mais

M6dicos desenvolvido pelo Governo Federal e dii

outras providAncias."

O PREFETTO CONSTITUCIONAL DO MUNICiPIO DE
VERTENTES, ESTADO FEDEMDO DE pERNAMBUCO, no uso de suas atribuig6es
legais conferidas pela Lei Organica Municipal e em especial com supedaneo no
art.60 da florma antedita, faz saber que a Camara Municipai de Vereadores
aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPITULO I

DISPOSTC0ES cERAIS

Artigo 1e. Fica, o Executivo Municipal, autorizado a realizar
repasses, a titulo de auxilio moradia e alimentageo, aos profissionais medicos
atuantes no Municipio de Vertentes-pE, por intermodio do projeto Mais M€dicos
para o Brasil, conforme os seguintes valores:

l- Auxliio Moradia: nos valores minimo e mdximo de R$;
500,00 (quinhentos reais) a R$: 2,S00,00 (dois mil e quinhentos reais), podendo o
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gestor municipal adotar medidas de disponibilizar local apto a moradia em

substituigao aos valores referendados, conforme a realidade do mercado

imobilierio local, de modo a aplicar o principio da economicidade em favor da

administragao pIblica como forma de beneficiar o erdrio;

II- Auxilio Alimentacao: nos valores mfnimo e maximo de

R$:500,00 (quinhentos reais) a R$:700,00 (setecentos reais).

Artigo 2e.0s valores destinados a tais adimplementos serio

custeados pelo Fundo Municipal de Sa(de, atravds de abertura de cr6dito especial

a ser criado em Lei pr6pria;

Par{grafo Unico: Os valores acima previstos serao

repassados mensalmente aos profi ssionais;

Artigo 34. O repasse serd realizado mediante empenho

pr6vio, devendo os valores serem transferidos para os profissionais atd o quinto

dia ftilde cada mAs.

Aft. 44, Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio,

revogando-se as disposiEOes em contrdrio.

do PreFeito,22 deiunhO de 2015

Allan Karde
-Prefeito

Beze
onsti

Silva
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