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LEI COMPLEMENTAR Nº 1.574, DE 17 DE AGOSTO DE 2017. 

 
“Ementa: Fica autorizado o reajustaste de valores do auxílio moradia e auxílio 
alimentação/água potável aos médicos vinculados ao Programa Mais Médicos e 
dá outras providências.”. 
 
 
ANTONIO CLÁUDIO FALCHI, Prefeito do Município de Cândido Rodrigues, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faz 
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte... 

 
LEI: 

 
Art. 1º Atendendo aos parâmetros estabelecidos pela Portaria 30\2014 do 

Ministério da Saúde, à Medida Provisória 621, convertida na Lei Federal n. 12.871\2013, o artigo 2º, 
incisos I e II da Lei Municipal nº 1.454, de 17 de junho 2014, que fixou os valores mensais para Bolsa 
Auxilio Moradia e Auxilio Alimentação/Água Potável, aos médicos vinculados ao Programa Mais 
Médicos, fica alterado, passando a ter a seguinte redação: 

 
Art. 2º Os benefícios das Bolsas, Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação/Água 

Potável, compreenderão o valor mensal e total de R$ 2.270,00 (dois mil duzentos e setenta reais) 
destinados aos médicos vinculados ao Programa Mais Médicos, cuja proporção será a seguinte: 

 
I. Bolsa Auxílio Moradia: No valor mensal de R$ 1.570,00 (mil e quinhentos reais) 

e; 
 
II. Auxílio Alimentação/Água Potável: No valor mensal de R$ 700,00 (setecentos 

reais). 
 
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos 

financeiros retroativos a data de 01 de julho de 2017, mantendo inalteradas as demais disposições 
previstas na Lei Municipal n. 1.454/14, revogando-se apenas as disposições em contrário. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 

da dotação orçamentária consignada no Orçamento Geral do município. 
 

 
Cândido Rodrigues, 17 de agosto de 2017. 

 
 

ANTONIO CLAUDIO FALCHI 
Prefeito Municipal 

 
 
Registrada em livro próprio e publicada tanto por afixações no local de costume, 

na sede da Prefeitura Municipal, na mesma data, como por divulgação em órgão de imprensa escrita e 
regional, com circulação local, na data de sua edição, nos termos do artigo 76, da Lei Orgânica do 
Município. 
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