
LEI MUNICIPAL Nº 3.187/2016

REGULAMENTA A CONCESSÃO DE VALE
ALIMENTAÇÃO AO SERVIDOR DO PODER
LEGISLATIVO  E  DÁ  OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. 

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal aprovou Projeto de Lei  de autoria dos
Vereadores Vinildo Flores Mostardeiro,  Artêmio Figueiredo, Eldiro Ceolin e Abel Oliveira
dos Santos e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Autoriza o Poder Legislativo a conceder a todos os seus servidores públicos
vale-alimentação, de caráter indenizatório, para ressarcimento de despesas com alimentação, não
sendo considerado verba remuneratória para qualquer efeito. 

Art. 2º Não será concedido vale-alimentação:

I – aos servidores aposentados; 

II – aos Agentes Políticos, assim definidos pela Emenda Constitucional nº 19, de 04 de
junho de 1998;

III –  aos  servidores  em deslocamento  com diárias  integrais,  relativo  aos  dias  que
perceberem as mesmas;

IV – o servidor que estiver em licença:

a)Para tratar de interesse particular;
b)Para tratamento de pessoa da família quando superior a 30 (trinta) dias;
c)Para o serviço militar;
d)Para atividade política ou para concorrer a cargo eletivo;
e)Para participar de cursos de pós-graduação, especialização ou capacitação técnica ou

profissional.

Art. 3º O vale-alimentação será no valor diário de R$ 12,14 (doze reais e quatorze
centavos),  o servidor participará financeiramente do benefício no percentual  de 5% (cinco por
cento) do valor diário estabelecido, mediante desconto em folha.

Parágrafo único. Para o cálculo do auxílio alimentação serão considerados como de
efetivo trabalho 20 dias a cada mês, para todos os efeitos desta lei.

Art. 4º O valor total do auxílio alimentação será pago em única parcela na mesma data
da folha de pagamento de cada mês.

Art.  5º O  valor  do  auxílio  alimentação  será  revisado  com  valor  a  ser  fixado
anualmente  por  lei  específica,  na  mesma  forma  e  data  em  que  ocorrer  a  revisão  anual  dos
vencimentos para os servidores do Poder Legislativo. 
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Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta lei  serão cobertas  pela  dotação
orçamentaria própria, previstas no orçamento do Poder Legislativo.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, aos 24 de junho de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

LUCAS IDALÉCIO LEMOS DA SILVA
      Sec. Municipal de Administração
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