
 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

LEI MUNICIPAL N° 775, DE 21 DE AGOSTO DE 2014. 

 

   

“Altera disposições da Lei Municipal n° 759/2014 que 

Autoriza o custeio de despesas de estadia e alimentação de 

médicos contratados no Programa Mais Médicos, e dá 

outras providências.” 

 

 

   O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CANUDOS DO VALE, 

Estado do Rio Grande do Sul, 

 

   FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte 

 

L  E  I 

 

 

  Art. 1° - Fica alterada a redação do artigo 2º, da Lei Municipal n° 759, de 

29 de abril de 2014, que passa a vigir com a seguinte redação: 

  “Art. 2º - Fica também autorizado o Executivo Municipal a repassar 

mensalmente uma ajuda financeira a título de bonificação, no valor de R$ 900,00 

(novecentos reais) ao médico posto a disposição ao Município pelo Governo Federal para 

pagamento de despesas de sua alimentação.”NR. 

 

  Art. 2° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

  GABINETE DO PREFEITO DE CANUDOS DO VALE 

  Em 21 de Agosto de 2014. 

 

 

     LUIZ ALBERTO REGINATTO 

     Prefeito Municipal 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 

 

MARCIUS JOEL CORBELLINI 

Secretário da Administração  

e Planejamento 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MUNICÍPIO DE CANUDOS DO VALE 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

 

 

Mensagem Justificativa 

Ao Projeto de Lei n° 023/2014 

 

 

 

Senhor Presidente 

e Senhores Vereadores: 

 

 

 

 

  Como bem sabem os Nobres Vereadores em nosso município temos 

trabalhando conosco um médico cubano que nos auxilia nos serviços de responsabilidade 

municipal na área da saúde. Sabem também os Senhores que os custos de salários são 

todos pagos pelo Governo Federal e que cabe ao Município onde o profissional estiver, 

arcar com suas despesas de estadia e alimentação. Assim ocorrendo, enviamos projeto de 

lei em abril deste ano solicitando autorização legislativa para o custeio destas despesas. 

Ocorre que passado um tempo, verifica-se que o valor repassado ao médico para cobrir 

suas despesas de alimentação ficam aquém ao que realmente é necessário para tal fim,  

tendo em vista pedido do próprio profissional, que diz não estar sendo suficiente o valor 

dispendido por nosso município.  

  Esta portanto Senhores, é a razão do pedido de alteração do artigo 2º, da Lei 

Municipal nº 759/2014, qual seja, passar de R$ 650,00 para R$ 900,00 mensais o valor da 

bonificação repassada ao médico cubano posto a disposição do Município pelo Governo 

Federal., com o objetivo de suprir as despesas de sua alimentação.  

  Contando com a costumeira atenção de Vossas Senhorias, submetemos a 

presente matéria a vossa apreciação, análise e julgamento. 

 

 

       Atenciosamente. 

 

 

 

    LUIZ ALBERTO REGINATTO 

    Prefeito Municipal 


