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      LEI Nº 2.267/2017 

MODIFICA O VALOR DA BOLSA AUXILIO 

ALIMENTAÇÃO E DA BOLSA AUXÍLIO 

MORADIA PARA OS PROFISSIONAIS DO 

PROGRAMA MAIS MÉDICOS,NA  FORMA QUE  

INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS 

 

ARGEMIRO SAMPAIO NETO, Prefeito Municipal de Barbalha/CE, em pleno exercício do 

cargo e no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e 

eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º - O valor da Bolsa Auxilio Alimentação, de que trata o art.   3º da lei municipal nº 

2.117/2014,  para os profissionais que atuam no programa  Mais Médicos neste 

Município, fica definido em R$ 700,00 ( setecentos reais) mensal  por profissional, em 

conformidade com o art. 10,  da portaria nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério 

da Saúde. 

Art.2º -  O pagamento do Auxílio Bolsa Moradia, de que trata  o art. 2º, da lei municipal 

nº 2.117/2014, fica condicionado à comprovação mensal da realização das despesas 

com locação de imóvel utilizado para moradia do profissional médico advindo de outra 

unidade da federação, ficando por força desta lei definido no valor mensal  de R$ 

500,00 ( quinhentos reais) por profissional, em conformidade com o art. 3º, § 3º, da 

portaria nº 30, de 12 de fevereiro de 2014, do Ministério da Saúde. 

Art. 3º - Servirá de recurso para atender a despesa de que trata a presente lei, a 

dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE,aos vinte  dias do mês de abril de 2017. 

 

Argemiro Sampaio Neto  

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


