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LEI Nº 1.752, DE 09 DE ABRIL DE 2015. 

 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 
 

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE 

ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER 

LEGISLATIVO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

RENATO RAUPP RIBEIRO, 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. 1° O Programa Municipal de Alimentação dos Servidores do Poder 
Legislativo de Glorinha, instituído pela Lei nº 1.460/2012, passa a ser regulado nos 
termos da presente Lei. 

Art. 2º O Programa Municipal de Alimentação dos Servidores do Poder 
Legislativo de Glorinha, de caráter indenizatório, compreende a percepção de 01 
(um) Cesto Básico in natura, e de Vale Alimentação no valor de R$ 18,52 (dezoito 
reais e cinquenta e dois centavos), a ser pago em pecúnia ou através de vale 
alimentação, fornecido por empresa especializada, devidamente contratada. 

Parágrafo único. O Programa beneficiará todos os servidores municipais do 
legislativo. 

Art. 3° O Auxílio Alimentação de que trata o art. 2º desta Lei, será concedido 
ao servidor entre os dias 10 (dez) e 20 (vinte) de cada mês, mediante empenho, 
sendo calculado por dia de trabalho a ser exercido no período da efetividade relativa 
ao mês seguinte. 

§ 1º O servidor não fará jus a percepção do Auxílio Alimentação em razão de 
férias, de licença saúde, de licença maternidade, paternidade e adotante, de licença 
interesse, inclusive de outros afastamentos legais. 

§ 2º Nos casos de faltas, ainda que em razão de compensação de carga 
horária e de atestado médico, odontológico ou psicológico, o servidor somente fará 
jus ao Auxílio Alimentação se laborar, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua 
carga horária diária. 

§ 3º O recebimento de diária afasta o direito à percepção de Auxílio 
Alimentação, devendo ser descontado do servidor que houver recebido 
antecipadamente. 

§ 4º O servidor que exercer atividade extraordinária em sábados, domingos e 
feriados, quando a natureza do cargo, emprego ou função exigir, fará jus a 
percepção do Auxílio Alimentação somente mediante convocação prévia e expressa 
do superior imediato, devidamente autorizada pelo Chefe do Legislativo, e desde 
que a carga horária trabalhada corresponda a, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) de sua carga horária normal diária. 
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§ 5º Com base na efetividade do mês anterior, o servidor sofrerá os devidos 
descontos no Auxílio Alimentação do mês seguinte, do valor da quota do ente 
público, quando enquadrado em qualquer das situações constantes nos parágrafos 
primeiro, segundo e terceiro. 

§ 6º O servidor que acumule cargo ou emprego na forma da Constituição 
Federal fará jus a percepção de um único Auxílio Alimentação e de um único Cesto 
Básico mensal. 

Art. 4º O Cesto Básico de que trata o art. 2º será distribuído até o 5º dia útil de 
cada mês a todos os servidores do Legislativo Municipal, independentemente do 
número de dias trabalhados no mês, sendo devido, inclusive, nos casos de 
afastamentos legais remunerados pelo ente público. 

Parágrafo único. O Cesto Básico deverá ser retirado pelo servidor até o 5º dia 
útil após o recebimento pelo ente público, sob pena de, após este período, ser 
suspenso o benefício no mês seguinte. 

Art. 5º Os benefícios de que trata esta Lei, pelo seu caráter indenizatório, não 
se incorporam à remuneração do servidor para quaisquer efeitos e sobre eles não 
incidirá contribuições fiscais, tributárias e ou previdenciárias. 

Art. 6º O Programa de Alimentação dos servidores será custeado 80% (oitenta 
por cento) pelo ente público, cabendo ao servidor beneficiário o custeio de 20% 
(vinte por cento), através de desconto em folha de pagamento. 

Art. 7º As disposições constantes nesta Lei se aplicam aos servidores efetivos, 
detentores de cargo em comissão e de contrato temporário ou emergencial.  

Art. 8º O Programa Municipal de Alimentação dos servidores poderá ser 
cadastrado no PAT – Programa de Alimentação do Trabalhador, no Ministério do 
Trabalho. 

Art. 9º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta do 
Orçamento do Legislativo. 

Art. 10. Esta Lei será regulamentada, no que for necessário, por resolução, 
bem como no que diz respeito ao elenco de itens que comporão a cesta básica. 

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

Art. 12. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei 
Municipal nº 1.460/2012.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 09 de abril de 2015. 

 
 

 

 

RENATO RAUPP RIBEIRO 
Prefeito Municipal 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
 
 
                 Luciana Soares Raupp                                                                        
 Sec. Mun. de Administração e Planejamento  


