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Prefeitura Municipal de Turmalina

AVENIDA LAURO MACHADO, 230 - CENTRO 
CEP 39 660-000 - FS ADO DE MINAS GERAIS

LEI MUNICIPAL N. 1.701, DE 21 DE MAIO DE 2.013

"Dispde Sobre a Concessao de Auxitio - VALE 
FEIRA a Sen/idores da Prefeitura Municipal de 
Turmalina/MG. c Da Quires Proridencias."

O Sr. Zilmar Pinheiro Lopes. Prefeito Municipa1 da Cidade Turmalina - Estado 
de Minas Gerias, no uso de suas atribuigdes legais faz saber que a Camara 
Municipal aprovou e Ele, sanciona a seguinte lei:

Art. 1° - Pica instituido no ambito da Prefeitura Municipal de Turmalina/MG., o 
direito a percepgdo mensal de auxllio VALE-FEIRA aos sen/idores publicos, 
sob a forma de tickets mensais.

Art. 2° - O auxilio VALE-FEIRA sera conceuido mensalmente ao sen/idor 
publico municipal da ativa, sob a forma prevista no artigo anterior, fornecido 
pela Prefeitura Municipal em sua Secretaria e^oecifica.

Paragrafo Onico - No m£s subsequente a aprovagao desta Lei, o auxilio 
VALE- FEIRA sera concedido a todos os servidores do Poder Executive que 
receba remuneragdo mensal de ate 1.2 (urn vlrgula dels) salario minimo 
vigente no pals, sendo o beneficio sob a forma de VALE-FEIRA.

Art. 3° - O beneficio instituido por esta Lei ndo sera, em hipotese alguma:

I - pago em dinheiro;
II - incorporado ao vencimento, remuneracao ou pensao do servidnr;
III - caracterizado como salario-utilidade ou prestagao s a lari a. in nature.

Art. 4° - N§o far3 jus ao beneficio os servidores que estiverem em gozo de 
ferias regulamentares, ferias-pr£mio ou licen a maternidade, afastados sem 
remuneragSo ou a inativos e pensionistas, observada a proporcibnalidade de 
seu valor no caso de ferias.

Paragrafo Unico - Nos casos em que o sen/idor ©stiver afastaao em virtude de 
licenga-saude, o beneficio sera indevido ap6' ultrapassado o perlodo de 15 
(quinze) dias de afastamento.

Art. 5° - No caso de retorno de afastamentc sem remuneracao o beneficio 
auxilio VALE-FEIRA sera devido ao serv ior, aponas a p . !>r do m£s 
subsequente ao da comunicagao formal ao s- or dr. feit. .a 't.:v'ons^vel do 
programa.
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Art. 6° - O auxilio VALE-FEIRA sera usado, pelo servidor municipal, 
exclusivamente para adquirir produtos alimenticios na Feira Municipal de 
Turmalina realizada nas tergas-feiras e nos sabados.

Art. 7° - A AFITUR ser£ respons^vel pelo credenciamento dos agricultores 
familiares interessados em participarem deste programa. administragao dos 
recursos publicos destinados a este programa, pagamento dos agricultores 
credenciados e prestagao de contas do referido programa, podendo ser os 
mesmos associados ou nao a esta AssociagSo.

Paragrafo Unico - O Municlpio de Turmalina celebrara convenio com a 
AFITUR para a regulamentag§o deste programa com as respectivas normas 
para credenciamento. pagamento e prestagao de contas perante ao Erario.

Art. 8° - Os feirantes credenciados ao programa serao identificados de forma 
propria em suas bancas comerciais, assim como com documento pessoal de 
identificagao como tal.

Art. 9° - Os servidores beneficiados pelo programa e feirantes credenciados 
estao sujeitos ao cumprimento desta Lei, podendo ser excluidos ou 
descredenciados do programa auxilio VALE-FEIRA, caso infrinjam as normas 
nela instituldas.

Art. 9° A - O valor do VALE-FEIRA sera revisto anualmente, aplicando-se, 
para tanto, no mlnimo, o percentual de reajuste dos vencimentos dos 
servidores publicos municipals.

Art. 10 - As despesas decorrentes da execugSo desta Lei correrSo por conta 
de dotagao propria, consignada em Orgamento Municipal e suplementada se 
necessario.

Art. 11 - Esta Lei entrarS em vigor na data de sua publicagSo, revogadas as 
disposigdes em contr^rio.

Turmalina/MG., 21 de maio de 2.013.

UmaFPinheiro Lopes 

Prefeito Municipal
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