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PARECER JURÍDICO Nº 0010/2013 

  

 

Referência:  

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde Ilicínea 

 

1. Relatório 

 

Trata-se de consulta, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde Ilicínea, para a análise jurídica da 

seguinte demanda: 

“(...)Atualmente, estamos utilizando o recurso como complemento salarial da 
farmacêutica responsável, pagando o piso salarial estabelecido pelo Conselho Regional 
de Farmácia. Ocorre que o município não possui plano de cargos e carreiras e nenhuma 
lei específica que trata o assunto e que a mesma alega ser obrigatório por ser a RT da 
Farmácia de Minas em Ilicínea /MG e que se não pagarmos o piso salarial, ocorrerá a 
suspensão dos repasses. Diante do exposto, solicito a emissão de parecer para que 
possamos prosseguir ou suspender o pagamento complementar dos vencimentos da 
referida servidora. Caso o pagamento seja indevido, gostaria de saber o que deve ser 
feito com os meses anteriores pagos indevidamente e se podemos adquirir 
medicamentos e/ou pagar a contrapartida municipal de medicamentos básicos.” 

 

2. Fundamentação 

A gestora relata diversas questões, e para melhor entendimento, trataremos por partes. 

a) Do incentivo para o custeio de Unidades da Rede Estadual da Assistência Farmacêutica - Rede 

Farmácia de Minas: 

Foi tratado, em última resolução publicada pela SES-MG, trazida sob o número 3.275, de 16 de 

maio de 2012, que  

 

Art. 3º O incentivo financeiro de que trata esta Resolução será destinado:  
I – à infraestrutura física das Unidades da Rede Farmácia de Minas para os municípios 
contemplados pelo Programa Rede Farmácia de Minas a partir do exercício janeiro de 
2012; e 
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II- ao custeio das Unidades da Rede Farmácia de Minas para a remuneração do(s) 
Farmacêutico(s) – Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) por essa, para os municípios 
constantes no Anexo I. 
§ 1º O incentivo para custeio da Unidade da Rede Farmácia de Minas deve ser utilizado 
para a remuneração do(s) Farmacêutico(s) – Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) por 
essa. 
§ 2º Quando o município possuir plano de cargos e salários e o(s) Diretor(es) 
Responsável(is) Técnico(s) pela Unidade da Rede Farmácia de Minas for ocupante do 
respectivo cargo definido na lei municipal, poderá utilizar o recurso para custeio citada. 
§ 3º O repasse do recurso de que trata o caput desse artigo está condicionado à 
assinatura do Termo de Responsabilidade Técnica. 

 

 

Nesse sentido observamos que o incentivo fornecido deverá ser utilizado para  “infraestrutura 

física das Unidades da Rede Farmácia de Minas para os municípios contemplados pelo Programa Rede 

Farmácia de Minas” E  “ao custeio das Unidades da Rede Farmácia de Minas para a remuneração do(s) 

Farmacêutico(s) – Diretor(es) Responsável(is) Técnico(s) por essa, para os municípios constantes no 

Anexo I.” o incentivo deve ser utilizado para duas finalidades, e não apenas para o pagamento do 

farmacêutico(s) – diretor(es) responsável(is) técnico(s) 

 

 

 

 

 

LEI Nº 8.142, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1990. 

 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS} e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

 

Art. 4° Para receberem os recursos, de que trata o art. 3° desta lei, os Municípios, os Estados e o Distrito 

Federal deverão contar com: 

 

        I - Fundo de Saúde; 
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        II - Conselho de Saúde, com composição paritária de acordo com o Decreto n° 99.438, de 7 de 

agosto de 1990; 

 

        III - plano de saúde; 

 

        IV - relatórios de gestão que permitam o controle de que trata o § 4° do art. 33 da Lei n° 8.080, de 

19 de setembro de 1990; 

 

        V - contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; 

 

        VI - Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo de dois 

anos para sua implantação. 

 

        Parágrafo único. O não atendimento pelos Municípios, ou pelos Estados, ou pelo Distrito Federal, 

dos requisitos estabelecidos neste artigo, implicará em que os recursos concernentes sejam 

administrados, respectivamente, pelos Estados ou pela União. 

 

 

Belo Horizonte,19 de setembro de 2013. 

 

 

 


