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LEI COMPLEMENTAR NO 2.637, DE 25 DE JANEIRO DE 2023.

"lNSTlru¡ o AUXíLIO-AL¡MENTAqÁO AOS

SERVIDORES PÚBLICOS E CONSELHE!ROS

TUTELARES DO PODER EXECUTIVO E DÁ

OUTRAS PROUDÉNCIAS".

A Cámara Municipal de Rio Piracicaba/MG, por seus representantes legais aprovou,

e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte Lei:

Art. 10- Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, mensalmente, parcela

indenizatória a título de auxílio-alimentagáo.

s1". O auxílio-alimentagáo será devido ao servidor público efetivo, contratado

temporariamente, comissionado, secretário municipal, ao servidor estabilizado nos

termos do art. 19 do Ato das Disposigóes Constitucionais Transitórias da

ConstituiEáo da República, e aos Conselheiros Tutelares, desde que estejam em

efetivo exercício de suas fungóes.

s2o. Cada servidor receberá apenas um auxílio-alimentagáo por més,

independente do nÚmero de vínculos que possuir com o Município.

s3o. O valor do benefício a que se refere o caput será de R$ 250,00 (duzentos

e cinquenta reais) mensais, consideradas as necessidades básicas de alimentagáo e

as disponibilidades do erário.

s4o. O auxílio alimentagáo será disponibilizado mensalmente pela Prefeitura

Municipal, através de cartáo magnético ou meio equivalente que poderá ser utilizado

nos estabelecimentos credenciados.

sbo. O crédito do valor referente ao auxílio-alimentagáo será efetuado em

benefício do servidor na mesma data do pagamento de sua remuneraEáo mensal'

Art. 2o- O benefício será devido em fungáo dos dias efetivamente trabalhados,

conforme apurado no registro do ponto.
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s1o. Considera-se dia efetivamente trabalhado as folgas compensatÓrias

decorrentes de jornada especial ou extraordinária.

§2o. Considerar-se- á, para os fins de concessáo do auxílio alimentaEáo aos

Servidores do Poder Executivo, o més com 22 (vinte e dois) dias úteis.

§3o. Seráo descontadas:

| - Na rescisáo, o valor correspondente a eventuais faltas do período e aos

dias úteis correspondentes á data do desligamento e o encerramento do més;

ll - No més subsequente, as faltas ocorridas apÓs o fechamento do ponto do

servidor.

Art. 3o- O benefício de que trata esta Lei será suspenso nos seguintes casos:

I - Afastamento do exercício do cargo, com ou Sem remuneragáo;

ll - Licenga especial para missáo ou estudo de interesse do Município;

lll - Afastamento para o desempenho de mandato eletivo;

lV - Licenga para tratar de interesses particulares;

V - Faltas do servidor, inclusive as abonadas;

Vl - Licenga para tratamento de saúde, inclusive os 15 (quinze) primeiros dias

custeados pelo Município, exceto os afastamentos com ClDs relacionados á COVID-

19;

Vll - Licenga maternidade e paternidade;

Vlll - Afastamento por férias prémio;

lX - Afastamentos decorrentes de acidente de trabalho ou doenqa profissional;

X - Licenga por motivo de doenga em pessoa da família e licenga luto;

Xl - Afastamento preliminar em razáo de pedido de aposentadoria;

Xll - Outras hipóteses de falta do servidor ou de presenqa ficta.

Art.40- O benefício de que trata esta Lei náo se aplica nos seguintes casos:

I - Aos servidores inativos e pensionistas;

ll - Aos servidores que tiverem sido punidos administrativamente pelo

Município, enquanto durarem os efeitos da punigáo;

lll - Ao Prefeito Municipal e Vice-Prefeito'

Art. 50- O auxílio-alimentagáo de que trata esta Lei náo possui natureza salarial,

nem se incorpora á remuneragáo do servidor para quaisquer efeitos'
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Art. 60- O auxílio-alimentagáo será reajustado, anualmente, mediante portaria,

observada a variagáo da inflagáo no período, calculada pelo índice Nacional de

preEos ao Consumidor (INPC), do lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE) e, na sua falta, por outro índice que o substitua.

Art. 7o- Os recursos necessários á execugáo desta Lei correráo por conta de

dotagáo própria consignada na Lei Orqamentária Anual.

Art.8o- Fica revogada a Lei Municipal no 2.56912022.

Art. 9o- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicagáo, retroagindo seus

efeitos a 1o de janeiro de 2023.

Rio PiracicabaiMG, 25 de janeiro de 2023.

AUGUSTO

Prefeito MuniciPal

UE DA SILVA


