
 

 

LEI MUNICIPAL Nº 1.258, DE 24 DE MAIO DE 2021. 
   

Institui auxílio-alimentação no âmbito 

da Câmara Municipal de Alto Garças – 

MT, e dá outras providências. 

O Prefeito do Município de Alto Garças, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuiço es 
que lhe confere a lei orga nica, no inciso IV, do artigo 71, faz saber que a Ca mara de 
Vereadores aprovou o presente Projeto de Lei, eu o sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Institui, no a mbito do poder legislativo de Alto Garças, estado de Mato Grosso, verba 
indenizato ria para custear despesas de alimentaça o neste municí pio aos servidores ativos 
da Ca mara Municipal de Alto Garças, independente da jornada de trabalho, que se 
enquadrem nas condiço es e formas desta lei. 
 
Art. 2º - Sa o beneficia rios da verba indenizato ria, auxí lio – alimentaça o, para despesas com 
alimentaça o todos os servidores efetivos, comissionados, e a disposiça o do poder legislativo 
de Alto Garças, que se encontrem em pleno exercí cio de suas atribuiço es. 
 
Art. 3º - A verba para custear despesas com alimentaça o, de natureza indenizato ria, sera  
concedida em pecu nia, no valor dia rio de R$ 30,00 (trinta reais) por dia u til de expediente. 
 
§ 1º - Para efeitos de acertos financeiros, sera  adotada 30 dias corridos por me s, apurando 
os dias u teis trabalhados.  
§ 2º - O valor que se trata o benefí cio podera  ser reajustado por conta da disponibilidade 
orçamenta ria. 
 
Art. 4º - A verba indenizato ria para as despesas com alimentaça o na o sera  em hipo tese 
alguma:  
 
I - Incorporada ao subsidio, aos proventos, a pensa o, a aposentadoria, ou considerada como 
vencimento, remuneraça o, proventos ou pensa o ou considerado vantagem para quaisquer 
efeitos; 
II – Caracterizada como sala rio utilidade ou prestaça o salarial “in natura”; 
III – Incluí da no ca lculo do teto remunerato rio ou na base de incide ncia para contribuiça o 
previdencia ria e para imposto de renda retido na fonte. 
IV – Acumula vel com outro benefí cio de espe cie semelhante, ou qualquer outra forma de 
auxí lio ou benefí cio de alimentaça o. 
IV – Considerado para efeito de 13º (decimo terceiro) sala rio. 
 
Art. 5º O servidor tera  o benefí cio suspenso, na o fara  jus ao auxí lio – alimentaça o quando: 
 
I - Licenciado ou afastado do exercí cio do cargo ou funça o, em decorre ncia de licença para 
tratar da sau de de pessoa da famí lia, co njuge ou companheiro, 
II - - licenciado ou afastado do exercí cio do cargo ou funça o, em decorre ncia de licença para 
atividade polí tica,  
III - - licenciado ou afastado do exercí cio do cargo ou funça o, em decorre ncia de licença para 
serviço militar, 
IV – Licenciado para tratamento de interesse particular; 
V – Licença me dia apo s o decimo quinto dia; 



 

 

VI – Afastado do exercí cio do cargo; 
VII – afastado para exercí cio de mandato eletivo; 
VIII – afastado para estudo. 
IX – Afastado por força de decisa o judicial. 
X – Mais de uma falta comprovada e na o justificada no me s. 
XI – Na o assinatura do livro ponto.  
XII - cedido para outro o rga o pu blico, exceto se houver Lei especí fica prevendo a 
manutença o do benefí cio; 
X - Suspenso em decorre ncia de pena disciplinar durante o perí odo de sua duraça o; 
XI – recluso. 
 
§ 1º - O disposto neste artigo na o se aplica aos servidores requisitados pela Justiça Eleitoral 
para o perí odo das eleiço es, quando convocados para participar do Tribunal de Ju ri e/ou 
para doar sangue. 
§ - 2º O benefí cio sera  automaticamente reestabelecido a partir da cessaça o do fato que deu 
motivo a sua suspensa o. 
 
Art. 6º Os servidores em fe rias licença pre mio, e/ou que tiverem suas faltas 
abonadas/justificadas pelo Secreta rio da pasta, tera o direito ao auxí lio-alimentaça o. 
 
Art. 7º O afastamento do servidor em decorre ncia da participaça o em cursos, treinamentos 
ou similares, por determinaça o da casa, sera  considerado como dia trabalhado para fins de 
recebimento do auxí lio-alimentaça o. 
 
Art. 8º O pagamento indevido do auxí lio-alimentaça o constitui falta grave, sujeitando o 
servidor responsa vel pelo apontamento da freque ncia ou a  autoridade que deu causa ao 
feito, a s penalidades previstas em Lei. 
§ 1º Os valores pagos indevidamente sera o restituí dos no me s subsequente, de uma so  vez, 
com o desconto na folha de pagamento. 
§ 2º Compete ao responsa vel pela gesta o de pessoas ou recursos humanos a 
operacionalizaça o e o acompanhamento os apontamentos de licenças, afastamentos e faltas, 
ficando a chefia imediata corresponsa vel pela comunicaça o de fatos eventuais que 
ocorrerem. 
 
Art. 9º - As despensas para pagamento da verba indenizato ria alimentar correra o com 
recurso oriundos de dotaça o pro pria, suplementadas se necessa rio. 
 
Art. 10º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário, sendo que sua aplicabilidade somente ocorrerá em janeiro de 2022, em 

consonância com a Lei Complementar n.º 173/2020. 

Gabinete do Prefeito, Ed. Sede do Poder Executivo, em Alto Garças, em 24 de Maio de 

2021. 

 

 

CLAUDINEI SINGOLANO 

Prefeito Municipal  

 
 


