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"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER
LEGISLATIVO, DETENTORES DE
CARGOS EM PROVIMENTO EFETIVO E
CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

Osvaldo Froner, Prefeito Municipal de Capão do Cipó, RS, no uso das atribuições
que lhe são conferi das pela Lei Orgânica vigente

FAZ SABER

que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1° É instituído o benefício do auxílio-alimentação aos Servidores Públicos do
Poder Legislativo, detentores de cargos em provimento efetivo e cargos em comissão, de

~ participação facultativa, na razão de um vale-alimentação por dia útil do mês.

Art. 20 O auxílio de que trata esta Lei poderá ser repassado em pecúnia ou através
de tickets/ cartão magnético e/ou mecanismo assemelhado, através de procedimento licitatório.

Parágrafo Único - Os servidores beneficiados por esta Lei, somente poderão fazer
uso dos tickets/ cartão magnético e/ou mecanismo assemelhado, nos estabelecimentos comerciais
devidamente credenciados pela empresa vencedora do processo licitatório.

Art. 3° Os auxílio-alimentação serão fornecidos através de empresa especializada
em refeições - convênio, ficando o Poder Legislativo, desde já, autorizado a firmar contrato com
pessoa jurídica desta natureza, observado as normas relativas à licitação.

Art. 4° O valor unitário do auxílio-alimentação será de R$ 12,50 (doze reais e
cinquenta centavos), por dia útil efetivamente trabalhado, para o ano de 2011, e a participação do
servidor, mediante desconto em folha devidamente autorizado, no percentual de 20% (vinte por
cento) do valor total do auxílio-alimentação.

§ 10
- O valor de que trata o Caput, corresponde ao dia trabalhado integralmente.

sendo considerado turno integral a carga horária igualou superior a 06 (seis) horas diárias.



§ 2° - O valor do auxílio-alimentação será reajustado anualmente através de Projeto
de Lei de autoria da Mesa Diretora.

Art. SO O pagamento indevido do auxílio-alimentação caracteriza falta grave,
sujeitando-se o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou da autoridade competente
as penalidades da Lei.

Parágrafo Único Os valores indevidamente recebidos serão restituídos ou
compensados no mês subsequente.

Art. 6° Para os dias em que forem concedidos aos servidores municipais,
adiantamentos, ressarcimentos de despesas e diárias de viagem, não será concedido, em hipótese
alguma, o auxílio-alimentação.

Art. 7° O benefício de que trata esta Lei não integrará a remuneração dos
servidores, bem como não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens
funcionais, não configurando rendimento tributável e nem integrando o salário de
contribuição previdenciário.

Art. 8° Não farão jus ao benefício instituído pela presente Lei, os servidores
municpais inativos, os que estiverem em férias, e aqueles que estiverem afastados do
exercício do cargo, inclusive nas hipóteses que a Lei prevê o afastamento como de efetivo
serviço público.

Art. 9° No exercício financeiro de 2011, as despesas decorrentes da execução desta
Lei serão suportadas pelo seguinte recurso consignado no orçamento do Município:
Projeto/Atividade: 2001 - Auxílio- Alimentação. Elemento de Despesa: 339046 00 00 00
- Auxílio - Alimentação.

Parágrafo Único - Para os exercicios financeiros subsequentes, o Poder
Legislativo consignará, nas respectivas Leis Orçamentárias, dotação orçamentária
suficiente para o atendimento das despesas decorrentes da presente Lei.

Art. 10 Fica revogada a Lei n° 402/2009, de 06 de janeiro de 2009, e demais
disposições em contrário.

Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO, CAPÃO DO CIPÓ,RS, 22 DE FEVEREIRO DE 2011.

Osvaldo Froner
Prefeito Municipal
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Senhores Vereadores:

o Projeto de Lei que ora submetemos a estudo e apreciação de Vossas Excelências,

versa sobre a concessão de auxílio-alimentação para os Servidores ativos do Poder Legislativo.

Cumpre salientar que tal beneficio já está sendo concedido aos Servidores do Poder

Legislativo, mas está sofrendo alterações, pois na Lei n° 402/2009 não há contrapartida do parte

do Servidor, a qual é obrigatória por Lei.

A contrapartida do servidor será efetuada para não configurar rendimento tributável

e nem seja integrado o salário de contribuição previdenciário.

Os Servidores já estão recebendo o valor de R$ 10,00 (dez reais) de auxílio-

alimentação, por dia útil trabalhado. Portanto, para que os Servidores continuem a receber esse

mesmo valor, apesar do contrapartida de 20% (vinte por cento) por parte do Servidor, o valor será

alterado para R$ 12,50 ( doze reais e cinquenta centavos) de auxílio-alimentação. por dia útil

trabalhado.

O projeto de lei não acarretará ônus para o Poder Legislativo, pois essa diferença

sairá da Folha do Servidor, com a devida autorização.

Deste modo, dispensa-se Impacto Financeiro Orçamentário uma vez que não haverá

ônus para o Poder Legislativo.

Pelo exposto, entendemos perfeitamente possível que Vossas Excelências, após o

devido estudo e criteriosa análise, aprovem o projeto ora ofertado.

À consideração e sensibilidade dos Senhores Parlamentares.

===-=====---==---==--==----====----========--- -



CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, CAPÃO DO CIPÓ, RS, 22 DE FEVEREIRO DE
2010.

SERG~
Presidente

REGINA A.~~J~·WEIDMANN
1a Secretária


