
LEI N° 720, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004. 
 

 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR 

A CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS 

SERVIDORES NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GLORINHA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 

Darci José Lima da Rosa, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande do 

Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei Orgânica do 

Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte 

LEI: 

Art. 1º. Fica instituído o auxílio alimentação no âmbito da Administração Pública 

do Município, no valor de R$ 100,00 (cem reais) mensais. 

Art. 2º. Os servidores participarão a título de co-participação com o valor de R$ 10,00 

(dez reais) sobre o valor do auxílio alimentação, descontado em folha. 

Art. 3º. O auxílio alimentação será pago em pecúnia e terá caráter indenizatório. 

Art. 4°. O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores da Administração 

Pública Municipal direta, autárquica e fundacional, independentemente da jornada de 

trabalho, desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo. 

§ 1°. O auxílio alimentação destina-se a subsidiar as despesas com a alimentação do 

servidor, sendo-lhe pago diretamente. 

§ 2°. O servidor fará jus ao auxílio alimentação na proporção dos dias trabalhados, 

salvo na hipótese de afastamento a serviço, com período de férias do servidor. 

Art. 5°. Fica fixado em 22 (vinte e dois) o número de dias trabalhados mensalmente 

para efeito desta Lei. 

Art. 6°. O benefício será concedido uma única vez, em caso de acúmulo regular de 

cargos, empregos ou funções. 

Art. 7°. Está excluído das disposições da presente Lei o servidor que: 

I – estiver à disposição ou em exercício em quaisquer entidades estranhas ao quadro 

do Município, exceto quando cedido mediante permuta ou acordo expresso com ônus para o 

Município; 

II – estiver em gozo de licença não remunerada; 

III – estiver licenciado ou afastado temporariamente do emprego, cargo ou função; 

IV – estiver ausente do trabalho sem motivo justificado; 

V – estiver em gozo de licença-prêmio, licença de tratamento de saúde ou por motivo 

de doença em pessoa da família, por adoção, para desempenho de mandato classista e para 

concorrer a cargo eletivo. 

§ 1°. O restabelecimento da concessão de auxílio alimentação dar-se-á sempre com 

vistas ao mês subseqüente ao do retorno do servidor às atividades do cargo ou função. 
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§ 2°. A exclusão do benefício na hipótese do inciso IV e V ao art. 7° corresponderá ao 

número de dias afastados. 

§ 3°. Ao servidor em gozo de licença gestante, licença para tratamento de saúde ou 

auxílio previdenciário em decorrência de acidente no trabalho, vítima de agressão provocada 

no exercício das atribuições da função ou moléstia profissional é assegurada a percepção da 

quota mensal de auxílio alimentação durante todo o período de afastamento. 

Art. 8°. O auxílio alimentação não será em hipótese alguma: 

I – incorporado ao vencimento, remuneração, proventos, pensão ou considerado 

vantagem para qualquer efeito; 

II – configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição; 

III – caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 

IV – acumulável com outros de espécie semelhante ou vantagem pessoal pecuniária de 

qualquer forma de auxílio ou benefício alimentação; 

V – incluído no cálculo do teto remuneratório ou na base de incidência para a 

contribuição previdenciária e para o Imposto de Renda Retido na Fonte. 

Art. 9°. As despesas decorrentes da presente Lei, correrão a conta do orçamento 

vigente. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 11. Revogam-se as disposições em contrário. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA – RS, em 27 de dezembro de 2004. 

 

 

 

 

 

 

Darci José Lima da Rosa 

Prefeito Municipal 

 

 

 

Rafael Ely Stumpf 

Sec. Mun. da Fazenda 

 

 

 

Angela Cardoso Barcellos 

Sec. Mun. da Educação 

 

 

 

José Alfredo Bergmüller 

Sec. Mun. da Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo 
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Vilma Maria Oliveira da Silva 

Sec. Mun. de Assistência Social 

 

 

 

Milene Lempek da Silva Rosa 

Sec. Mun. de Saúde 

 

 

 

Antenor Knobeloch 

Sec. Mun. de Obras, Viação e Serviços Públicos 

 

 

 

 
 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

 
 

 

Darci José Lima da Rosa 

     Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 


