
                                                                      

 

 
LEI Nº 1038/2020 

De 24/08/2020 
 

Súmula: - “Institui Bolsa Moradia, Alimentação e Transporte para Médicos 
participantes do Projeto Mais Médicos para o Brasil, e, dá outras providências”.  
 

  O Prefeito do Município de Sulina, Estado do Paraná, Senhor PAULO HORN, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas, e pela Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os 
habitantes do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a 
seguinte 

 

  L E I: 

 

  Artigo 1º - Fica instituída no âmbito do município de Sulina - PR, a Bolsa Moradia, 
Alimentação e Transporte, para os médicos participantes do “Projeto Mais Médicos para o 
Brasil”, criado pela União, por intermédio do Ministério da Saúde, consoante Lei Federal nº 
12.871 de 22 de outubro de 2013. 

 
  Artigo 2º - Os Médicos participantes do “Projeto Mais Médicos para o Brasil”, 

serão selecionados, contratados e remunerados pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei nº 
12.871 de 22 de outubro de 2013, e da Portaria Interministerial nº 1.369 de 8 de Julho de 2013, 
estando estes profissionais vinculados ao Ministério da Saúde, competindo ao Município de 
Sulina, tão somente a responsabilização pelo custeio de despesas com moradia, alimentação e 
de transporte, quando necessário, dos referidos profissionais nos valores estabelecidos nesta 
Lei. 
 

  Artigo 3º - A Bolsa Moradia, Alimentação e Transporte, destinada a cada médico 
participante do Projeto e alocado no Município de Sulina, será fixada na seguinte forma: I – 
para auxílio moradia a importância de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais); e, II – para 
auxílio alimentação a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). 
 

  Parágrafo Único – O valor será repassado mensalmente até o 10º (décimo) dia 
de cada mês, diretamente ao médico participante, por meio de transferência eletrônica, sendo 
que o auxílio transporte será efetivado com os veículos da municipalidade, e em casos 
excepcionais e devidamente justificado pelo Secretário de Saúde, através do pagamento de 
Diárias, nos mesmos moldes  aplicados aos demais servidores efetivos do Município, conforme 
lei específica, sendo vedado a utilização para atividades afins ao programa. 
 

  Artigo 4º - A bolsa concedida ao profissional participante do programa, não se 
caracteriza como pagamento por contraprestação de serviços prestados ao município de Sulina, 
Estado do Paraná, sendo exclusivamente de caráter indenizatório, dispensando a prestação de 
contas. 



                                                                      

 

 
  Artigo 5º - As despesas com a instituição da bolsa para os médicos participantes 

do “Projeto Mais Médicos para o Brasil”, criada por esta Lei, será custeada pelo orçamento do 
Fundo Municipal de Saúde. 
 

  Artigo 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
demais disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal 800/2014. 

 
  Gabinete do Prefeito Municipal de Sulina, estado do Paraná, em 24 de agosto 

de 2020, 34º da Emancipação e 32º de Administração. 
 
 
 
 

PAULO HORN 
Prefeito 

 
 

Registre-se e publique-se 
Em 24 de agosto de 2020. 
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