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LEI No 3.820/2020, DE 26 DE MARCO DE 2020 

Altera a Lei no 3.284/2014, de 22 de maio de 
2014, que institui Bolsa Moradia, Alimentaçao e 
Transporte para Medico participante do 
Programa Mais Medicos para o Brasil. 

0 PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no uso das atribuiçoes que Ihe 

são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte 

LEI: 

Art. V. A Lei n° 3.284/2014, de 22 de rnaio de 2014, passa a vigorar corn a seguinte 
alteração: 

"Dispôe sobre o cumprimento das obrigacoes de oferta de moradia, deslocamento, 
alimentacão e água potável pelo Municipio de Chopinzinho aos medicos participantes do 
Programa Mais Medicos para o Brash, nos termos da Portaria Interministerial n° 1.369iMSIMEC, 
de 8 de juiho de 2013. 
Art. 10  Esta Lei estabelece parametros minimos e procedimentos a serem observados pelo Municfpio 
de Chopinzinho, devido a adesäo ao Programa Mais Medicos para 0 Brasil, no cumprimento dos 
deveres e exercIcio das competencias que Ihes são inerentes em con formidado corn a Portaria 
Interministerial n° 1. 369/MS/MEC, de 8 de ju/ho do 2013, em especial nos arts. 90,  10, 11, quanto a 
recepçao, des/ocamento, garantia de moradia, a//monte çao e agua potavel aos medicos participantes 
do Projeto. 
Art. 20  Os Medicos paiticipantes do "Programa Mais Médos para o Brasil"serão selecionados, contratados 
o remunerados pelo Ministério da SaUde, nos termos da Lei n" 12.871/2013, da Portaria 
Interministerial n 1.369, do 8 do lu/ho de 2013 e da Portaria n° 30/SC TESIMS, de 12 do fevereiro de 
2014, estando estes Pro fissionais vinculados ao Ministérlo da SaOde, competindo ao Municipio de 
Chopinzinho tao somente o cumprimonto des obngaçoes do oforta de moradia, deslocamento, allmentaçao 
e agua pofével, quando necessário, dos refer/dos profissionais nos va/ores estabelecidos nesta Lei. 
Art. 30  - A Boise Moradia e Aiirnentaçao para os medicos participantes do "Programa Mais Medicos pare o 
Brash" disponibilizados pelo Mm/steno da SaOde para atuar no ãmbito do MunicIpio de Chopinzinho fica 
fixada nos seguintes va/ores: 
I - pare auxllio moradia - R$ 1.600,00 (urn rn/I seiscentos reais); 
II - pare aux i/ho alimentaçao - R$770, 00 (setecentos e setenta reais); 
III - revogado. 
§10  - Será repassado aos medicos participantes do "Programa Mais Medicos para o Brash" o valor total 
mensal do R$ 2.370,00 (dois ml!, trezentos e setenta reais). 
§20  - 0 Municlpio de Chopinzinho deve disponibi/izar transporte adequado e seguro pare o medico 
participante deslocar-se ao local de desenvolvimento das atividades do rotma do Programa, pare os 
locals do difIcil acesso, quando necessário. 
§ 

30 0 gestor municipal podera adotar va/ores super/ores, con forme a real/dade do mercado 
irnobil/ário local, mediante comprovacao do valor med/ante 3 (trés) cotaçoes do custo no mercado 
imobiliário do Muriiclpio, con forme disposto na §30  do art. 30  da Portaria n° 30/SGTES/MS, de 12 de 
fovereiro de 2014. 
§ 40  0 Municlpio do Chopinzinho deveré assegurar me/os pare que o medico participante posse 
dispor de água potável no decorrer do sues atividades no "Programa Mais Medicos pare o Bras/I" 
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Art. 40 - 0 MunicIpio de Chopinzinho nâo está obrigado ao fornecimento do benefIcio de que trata o 
caput ao medico que ten/ia solicitado transferência do PRO VAB para o "Prctirarna Mais Medicos para o 
Brasil" e tenha permanecido alocado no mesmo municIpio. 
IJ 
Art. 60  - As despesas corn a instituiçao da Bolsa Moradia e Allrnentaçao para Os rnédicos participantes do 
"Prograrna Mais Medicos para o Brasil" cnado por esta Lei serão custeadas pelo Orcarnento da Secretaria 
Municipal de Saüde de Chopinzinho." 

Art. 20  - Os demais artigos da Lei no 3.284/2014, de 22 de maio de 2018, permanecem 

inalterados. 

Art. 30. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacão, revogando as disposiçOes que 

he sejam contrárias. 

GABINETE DO P 	ITO DE CHOPINZINHO, PR, 26 DE M r-9 DE 2020. 
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