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LEI Nº 055/2015 

09 de outubro de 2015. 
 

Institui a Semana Municipal da Criança e do 

Adolescente no Município de Muniz Ferreira e dá 
outras providencias 

 
O PREFEITO MUNICIPAL de MUNIZ FERREIRA, Estado Federado da 

Bahia, no uso de sua atribuições legais faz saber que a Câmara de 
Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 
Art. 1º - Fica instituída a “Semana Municipal da Criança e do 

Adolescente”, que acorrerá anualmente na segunda semana do mês 
de outubro, data comemorativa do “Dia da Criança”. 

 Art. 2º - São objetivos da Semana Municipal da Criança e do 
Adolescente: 

I – sensibilizar crianças e o adolescente sobre os principais cuidados 

com a saúde que se fizerem necessários para seu bom 
desenvolvimento; 

II – esclarecer as crianças e aos adolescentes os riscos do uso de 
drogas e bebidas alcoólicas na adolescência; 

III – sanar dúvidas sobre sexualidade e orientar sobre os riscos da 
gravidez na adolescência; 

IV – Orientar sobre a importante função da família e seu papel para o 
desenvolvimento social e educacional; 

V – alertar sonre os perigos do uso das redes sociais. 
Art. 3º - Na Semana Municipal da Criança e do Adolescente o Poder 

Executivo deverá realizar palestras, eventos culturais, e outras 
atividades educacionais, por meio de ações integradas entre as 

Secretarias competentes ou em conjunto com as organizações da 
sociedade civil, desenvolvendo uma ampla divulgação destas 

atividades a fim de promover a participação efetiva de todas as 

crianças e adolescentes deste Município. 
Art. 4º - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a celebrar 

convênios e parcerias com instituições privadas, organizações não 
governamentais, visando a plena execução das atividades da Semana 

Municipal da Criança e do Adolescente. 
 

 
Art. 5º. As despesas oriundas da presente lei correrão por contas das 

dotações orçamentárias próprias do orçamento municipal 
suplementadas se necessário. 
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Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.. 
 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, em 09 de 
outubro de 2015    

  
CLÓVIS DOS SANTOS PENINE 

Prefeito Municipal 
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LEI Nº  056/2015 
  “AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONCEDER 

BENEFÍCIOS AOS MÉDICOS QUE PARTICIPAM DO 
PROGRAMA MAIS MÉDICOS, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”.  
O PREFEITO MUNICIPAL de MUNIZ FERREIRA, ESTADO DA BAHIA, Sr. 

Clovis dos Santos Penine, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
a todos os habitantes do Município, que a Câmara de Vereadores 

aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo do Município de Muniz Ferreira, Estado 

da Bahia autorizado a conceder auxílio-moradia e auxílio-alimentação 
aos médicos vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil no 

âmbito do Programa Mais Médicos, instituído pelo Governo Federal 
por meio da Medida Provisória nº 621, de 8 de julho de 2013 

convertida na Lei Federal nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e 

implementado por meio da Portaria Interministerial nº 1.369, de 8 de 
julho de 2013, dos Ministérios da Educação e Saúde.  

§ 1º Caberá à Secretaria Municipal de Saúde a análise para a 
concessão ou revogação dos benefícios previstos no caput deste 

artigo.  

§ 2º Os benefícios dispostos no caput deste artigo terão vigência 

enquanto o médico vinculado ao Projeto Mais Médicos para o Brasil 
atuar no Município de Muniz Ferreira.  

Art. 2º O auxílio-moradia e o auxílio-alimentação para os médicos 
vinculados ao Projeto Mais Médicos para o Brasil disponibilizados pelo 

Ministério da Saúde para atuar no âmbito do Município de Muniz 
Ferreira, ficam fixados nos seguintes valores: 

I – auxílio-moradia: R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais;  

II – auxílio-alimentação: R$ 700,00 (setecentos reais) mensais.  

§ 1º O auxílio-moradia de que trata o inciso I do caput deste artigo, 

destina-se ao custeio de acomodação, pagamento de água potável, 
luz elétrica e internet, dos médicos e de seus familiares.  

§ 2º O auxílio-alimentação de que trata o inciso II do caput deste 
artigo, destina-se ao custeio de despesas de alimentação dos médicos 

e de seus familiares.  

§ 3º O médico beneficiário deverá comprovar que o recurso 

pecuniário de que trata o inciso I do caput deste artigo está sendo 
utilizado tão somente para a finalidade de despesa com moradia.  
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§ 4º O repasse do valor referente ao auxilio moradia se dará 

mensalmente, no ultimo dia útil de cada mês. Fica o Profissional 
médico participante obrigado a apesentar mensalmente, á Secretaria 

Municipal de Saúde, comprovação do efetivo pagamento aluguel. 

 

§ 5º O repasse do valor referente ao auxilio moradia se dará 
mensalmente, no ultimo dia útil de cada mês. 

§ 6º Os recursos pecuniários serão pagos aos médicos participantes 
com atuação no município até o 5º dia útil do mês mediante deposito 

em conta corrente. 

Art. 3º A atualização dos valores pagos a título de auxílio-moradia e 

auxílio-alimentação aos médicos vinculados ao Projeto Mais Médicos 

para o Brasil serão alicerçados às portarias ministeriais que tratam 
sobre a matéria.  

Art. 4º Os auxílios concedidos por esta Lei:  

I – não têm natureza salarial, não constituindo salário-utilidade;  

II – não serão incorporados, para quaisquer efeitos, ao vencimento 
ou vantagens recebidas pelos profissionais do Projeto Mais Médicos 

para o Brasil.  

Art. 5º As atividades desempenhadas pelos profissionais do Projeto 

Mais Médicos para o Brasil não criam vínculo empregatício de 
qualquer natureza com o Município de Muniz Ferreira.  

Art. 6º Os auxílios concedidos por meio desta Lei não se caracterizam 
como contraprestação de serviço prestado ao Município de Muniz 

Ferreira.  

Art. 7º Em caso de afastamento do Projeto Mais Médicos para o 

Brasil, por qualquer motivação, o médico participante deverá 

comunicar à Secretaria Municipal de Saúde, que suspenderá de 
imediato o repasse dos auxílios concedidos nos termos desta Lei.  

Paragrafo Único: A ausência injustificada do médico participante de 
suas atividades, por prazo superior a 30 (trinta) dias, ensejará a 

suspensão do beneficio e a notificação do ocorrido a Coordenação do 
Projeto. 

Art. 8º Serão ofertadas, no máximo, 03 (três) vagas para a 
concessão dos benefícios dispostos nesta Lei.  
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Art. 9º Os auxílios tem caráter indenizatório e sobre eles não incidem 

quaisquer descontos patronais ou referentes ao imposto de renda.  

 Art. 10º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, 

correrão por conta do orçamento vigente.  

Art. 11º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Gabinete do Prefeito Municipal de Muniz Ferreira, em  21 de outubro 
de 2015 

 

Clovis dos Santos Penine 
Prefeito Municipal 

 


