


v EsidEITTE
Brntandrs rurrcípro DE pREstDExrE BERTARDE$HG

GIIPJ: 23.51 5.695/0(10í{O
^dr.ffiçjô2@12í8.

LEI }IUNICIPAL IIO.O22/ 2O2I

,jU LI
)ala

Servidor:

Matr. No

DTS6E SOERE A DESNNÁçÃO PARCIAL DO

INCENTIVO FIT{ANCEIRO DESTINADO AO

cusrElo DA UNIDADE DA neoe rlnuÁcIa or
MINAS PAR.A REMUNERAÇÃO DO

FARMAcÊuflco - DTREToR REspoNsÁvEL

rÉcuco, DA UNTDADE oa nror anHÁcn or
MINAS"-

1

Faço saber que a Câmara Municipal de Presidente Bernardes-Mc, por seus
representantes legais, aprovou, e eu, Prefeito Municipal, eu seu nome, sanciono e
promulgo a seguinte Lei:

Art. 10. Flca o Poder Executivo autorizado a utilizar parte do incentivo financeiro
previsto na Resolução SES no 5.920, de 18 de outubro de 2017, destinado ao
custeio da Unidade da Rede Farmácia de Minas. para pagamento da remuneração
do farmacêutico - Diretor Responsável Técnico da Farmácia de Minas do Município
de Presidente Bernardes-MG, na forma de gratificação salarial, sendo observado
como teto para o repasse o montante necessário para o atingimento do piso salarial
da categoria para farmácias e drogarias do Estado de Minas Gerais, levando-se
conta o vencimento já pago ao servidor pelo ente municipal.

Art. 2o.O incentivo financeiro a que se refere esta Lei tem por objetivo principal a

fixação do profissional farmacêutico que atuará como Diretor Responsável Técnico
pela Unidade da Rede Farmácia de Minas.

Art. 30. O incentivo financeiro regulamentado por esta lei não sená incorporado ao

vencimento, remuneração ou proventos, sendo inacumulável com outras espécies
remuneratórias, bem como não sení concedido ao servidor no período de licenças e

afastamentos legais,

Art. 40. O Farmacêutico Responsável Técnico pela Unidade Farmácia dê Minas terá
o incentivo financeiro cancelado quando:

I - Exonerado;

II - Aposentado;

III - Renunciá-lo;

IV - Houver dado causa ao desvirtuamento na utilização do benefício, ou o houver
recebido em duplicidade.

V - Caso o Estado de Minas Gerais não mais repasse o incentivo para custeio das

Unidades da Rede Farmácia de Minas.

Parágrafo único. No caso do disposto no inciso IV, o servidor estará sujeito às

medidas administrativas, cíveis e penais cabíveis.
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Art, 50. o valor eventual remanescente do incentivo financeiro regulamentado por
esta Lei sêrá utilizado no custeio do Programa Farmácia de Minas e/ou na compra
de medicâmentos, na forma normatizada pelo Estado de Minas Gerais.

Art.60. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão à conta das
dotações orçmentárias próprias do orçamento vigente.

Art. 70. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.

Presidente Bernardes-Mc, 29 de setembro de 202L.

Olívio Qu v Netoa9a

Prefeito Municipal
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