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LEI Nº 390/2014 DE 30 DE ABRIL DE 2014. 

Institui o Auxílio Alimentação e o Auxílio 

Moradia no âmbito do Município de 

Parazinho/RN aos Médicos participantes 

do Programa Mais Médicos para o Brasil. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE PARAZINHO/RN, no uso das suas atribuições legais, 

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:  

Art. 1º. – Fica instituído o Auxílio Alimentação e o Auxílio Moradia, no âmbito do 

Município de Parazinho, aos Médicos participantes do Programa Mais Médicos para o Brasil, 

instituído pela Medida Provisória nº 621/2013, e dá outras providências.  

Art. 2º. – os Auxílios Financeiros que trata esta Lei: 

I – Constituem valores indenizatórios, não se incorporando à remuneração 

percebida pelo Médico para quaisquer efeitos; 

II – Não são considerados rendimentos tributáveis; 

III – Não constituem base de incidência de contribuição previdenciária; 

IV – Serão repassados mensalmente até 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, 

através de crédito em conta corrente, enquanto o Médico permanecer em atividade no Município 

e vinculado ao Programa Mais Médicos para o Brasil. 

Art. 3º. – O Auxílio Alimentação será fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

mensal. 

Art. 4º. – O Auxílio Moradia será fixado no valor máximo de R$ 1.000,00 (hum mil 

reias) mensal, incluindo as despesas com energia elétrica, água e internet, devendo atender ao 

padrão médio de mercado para locação de imóvel praticado no Município. 

§ 1º Se o Município já dispuser de imóvel locado que atenda ao padrão médio de 

mercado para locação e atenda as exigências do Médico participante do Programa Mais Médicos 

para o Brasil, comtemplará o profissional em substituição ao Auxílio Moradia. 
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§ 2º O Médico deverá mensalmente comprovar documentalmente junto à 

Secretaria Municipal de Saúde que o valor percebido de Auxílio Moradia está sendo utilizado tão 

somente para a finalidade de despesas com moradia. 

Art. 5º – A Secretaria Municipal de Saúde deverá informar ao Médico participante 

sobre a concessão dos auxílios financeiros estabelecidos nesta Lei, e ao Ministério da Saúde a 

modalidade ofertada. 

Art. 6º – As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

recursos próprios consignados na Lei Orçamentaria. 

Art. 7º - Fica o executivo municipal autorizado a abrir Créditos Suplementares 

necessários para a cobertura das despesas geradas por esta Lei. 

Art. 8º A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a 1º de dezembro de 2013. 

 

Parazinho/RN, em 30 de abril de 2014.  

 

 
_________________________________________ 

Marcos Antônio de Oliveira 
Prefeito Municipal 
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DESPACHO 

 

 

 

Sanciono a presente Lei sem ressalvas. 

Parazinho, 30 de abril de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Marcos Antônio de Oliveira 

Prefeito Municipal 

 

 

 

CERTIDÃO 

 

 

 

Registrada e publicada de acordo com a Legislação vigente. 

Parazinho, 30 de abril de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Elvys Cosme de Miranda 

Técnico Administrativo 

 

 

 

DESPACHO 
 

 

 

Encaminhe-se cópia para a Câmara Municipal. 

Parazinho/RN, em 30 de abril de 2014. 

 

 

__________________________________ 

Marcos Antônio de Oliveira 

Prefeito Municipal. 


