SERVIÇO PUBLICO IÍUNICIPAL

PREFEITURÂ MUNICIPAL DE MORÂDA NOV.A
GÂBINETE DO PREFEITO
LEI

NO

í.835, Oí DE NOVEMBRO DE 2Oí7.
Dispõe sobre a alteração da Iei í,645, de

't8 de dezembro dê 20í3, para fixar os
valores de ajuda de custo dêstinadâ a

médicos do píograma "mais médicos", e
dá outlas providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE MORADA NOVA. Faço sâber que a Câmara
Municipalde lvlorada Nova aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Leli
Art.'1o- O artigo 30, letra'b", item 3.4, da Lei
passa
2013,
a vigorar com a seguinte redação:

n'

1.645, de 18 de dezembro de

"3.4 Fica estabelecida a concessáo de ajuda de custo, de
cunho compensatório e sem natureza salarial, no valor de
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), com a Íinalidade
especifica de compensar as despesas com moradia,
evitando locação e manutenção de imóveis ás expênsas do
Município."

Art. 2'. Ficam acrescidos os parágrâfos

30 e 4o ao

art.

30

da Lei 'í.645, de 18

de dezêmbro de 2013, com a sêguintê redação:
"§ 3'. A ajuda de custo, de igualcunho compensatório e sem
natureza salarial, destinada á alimentação, fica limitada ao
valor máximo de R$ 700,00 (setecentos reais).

40. Apenas em relaÉo aos lugaGs ou dislritos que
guardem maior distância territorial da sede do Município,
poderá ser destinâda ajuda voltada a compensar dêspesas
de deslocamento, no limite máximo de R$ 500,00
(quinhentos reais), através de portaria de competência do

§

Secretário lvlunicipal dâ Saúde."

AÉ. 30. Revogam-se as disposições em contrário, entÍando em vigor esta Lei
na data de sua publicaÉo. lendo seus êfeitos financeiros retroativos ao dia 01 de
agosto de 2017.

PAçO DO GOVERNO MUNICIPAL DE MORADA NOVA, em 01
novembro de 20í7.
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