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LEI MUNICIPAL N. 1.794, DE 26 DE AGOSTO DE 2.014

“Cr/a Gratificagao de Incentive 
Financeiro para o FarmacGutico 
Responsavel TGcnico da FannAcia de 
Minas em Turmalina e Dd Outras 
Providencias."

O Prefeito Municipal de Turmalina, Sr. Zilmar Pinheiro Lopes, faz saber a 
todos, que a Camara Municipal, no uso de suas atribuipOes legais, aprovou e 
Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica criada a "Gratificapao de Incentive Financeiro" a ser paga ao 
FarmacSutico Responsavel T§cnico da Farrnacia de Minas em Turmalina no 
valor mensal de RS 1.200,00 (mil e duzentos reals) para atender a ResolugSo 
SES, n. 1.795. de 11 de maio de 2.009.

§ 1° - A gratificapao criada neste artigo vigorara apenas enquanto perdurar o 
repasse da Secretaria Estadual de Saude para esta finalidade.

§ 2° - A gratiftcapao sera a forma de complementapao para que o profissional 
tenha seu vencimento de acordo com a convenpSo Coletiva de Trabalho 
determinada pelo Sindicato dos Farmaceuticos do Estado de Minas Gerais, 
atendendo a Resolupao n. 1.795. de 11 de maio de 2.009, da Secretaria 
Estadual de Saude de Minas Gerais

§ 3° - O servidor efetivo ou o contratado tempordrio em cardter excepcional no 
exercicio das funpoes de que trata o artigo 1°, percebera a gratificapao 
especial de que trata esta Lei.

Art. 2° - Terd direito a gratificapao somente o FarmacSutico responsdvel pela 
Unidade Farmacia de Minas.

Art. 3° - A gratificapao especial nao sera:

I - incorporada ao vencimento, remunerapao ou provento;
II - acumuldvel com outras de especie semelhante;
III - concedida a servidor no periodo de licenpa e afastamentos legais;
IV - base para pagamento de ferias e adicionais de 1/3 (urn terpo).

Art. 4° - O FarmacSutico Responsavel Tecnico pela Unidade Farmdcia de 
Minas em Turmalina tera a gratificapao especial cancelada quando:
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I - exonerado;
II - aposentado;
III - renuncia-la;
IV - se houver dado causa ao desvirtuamento na utilizatjao do beneficio ou o 
houver recebido em duplicidade;
V - caso o Estado de Minas Gerais nao mais repasse o incenlivo para custeio 
das Unidades da Rede Farmacia de Minas.

Paragrafo Unico - No caso do disposto no inciso IV, o servidor estara sujeito 
ds medidas adminislrativas cabiveis.

Art. 5° - As despesas decorrentes da execupSo da presente Lei correrSo a 
conta das dotagoes orpamentarias prbprias do orgamento em vigor.

Art. 6° - Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicagao, retroagindo seus 
efeitos a 1° de janeiro de 2 014, ficando revogadas as disposigoes em 
contrario.

Turmalina/MG , 26 de agosto de 2.014

ttfmfFmheiro Lopes 
Prefeito Municipal
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