
Prefeitura Municipal de Turmalina
AVENIDA LAURO MACHADO, N. 230 - CENTRO 
CEP: 39.660-000- ESTADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.825, DE 24 DE MARQO DE 2.015

"Autoriza o Poder Executive a Conceder Auxilio 
Alimentagao a Medico Vinculado ao “Programa 
Mais Medicos" e D£ Outras Providencias."

O Povo de Turmalina - Minas Gerais, atravds de seus representantes na 
Camara Municipal, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°
AlimentapSo" a medico vinculado ao “Programa Mais Medicos", instituido pela 
Medida Provisoria n. 621, pela Portaria Interministerial n. 1.369, ambas, de 8 de 
julho de 2.013 e Portaria n. 30/MS, de 12 de fevereiro de 2.014.

Paragrafo Onico - Cabe a Secretaria Municipal de Saude analisar a concess3o 
ou revogagao dos beneflcios dispostos no caput deste artigo.

Art. 2° - O Bolsa Auxilio Alimentag§o compreendera o valor de R$ 700,00 
(setecentos reals) destmada a medico vinculado ao "Programa Mais Medicos", 
na seguinte proporgao:

Fica autorizado ao Poder Executive conceder "Bolsa Auxilio

§ 1° - Os beneflcios dispostos no caput deste artigo terao vigencia enquanto o 
medico vinculado ao "Programa Mais Medicos” atuar no Municipio de Turmalina.

§ 2° - O valor estipulado no caput sera reajustado, anualmente, no mesmo 
perlodo e Indice de reajuste dos salaries dos servidores publicos municipais.

Art. 3° - Nos termos do artigo 11 da Medida Provisoria n. 621, de 2.013, e do 
termo de adesao e compromisso celebrado entre o Ministerio da Saude e o 
Municipio de Turmalina, as atividades desempenhadas pelo profissional no 
ambito do “Programa Mais Medicos” do Governo Federal nao criam vinculo 
empregaticio de qualquer natureza com a Prefeitura Municipal de Turmalina.

Art. 4° - As despesas decorrentes da execugao da presente Lei ocorrerao por 
conta da dotag§o orgamentaria prevista para a Secretaria Municipal da Saude, 
suplementadas se necessario.

Paragrafo Onico - Fica autorizado a abertura de credito especial para a 
concessao da "Bolsa Auxilio Alimentag§o.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogando-se as 
disposigdes em contrario. 4*>
Turmalina/MG., 24 de margo de 2.015.

tffraT^Pmheiro Lopes 
Prefeito Municipal


