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Vila Velha, ES, 05 de junho de 2018. 

 

MENSAGEM DE LEI Nº 013/2018 
  

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 
  

Submetemos à consideração de Vossa Excelência o Projeto de Lei, cuja proposta tem 

por finalidade a concessão de auxílio-alimentação aos servidores ativos da 

Administração Direta e Indireta do Município de Vila Velha. 
 

A referida proposta é um marco histórico para a Administração Municipal, pois 

representa o reflexo do trabalho que vem sendo desenvolvido pela Gestão no sentido 

de buscar o reconhecimento e a valorização do servidor. Esta é uma das inúmeras 

propostas que estão sendo avaliadas pela Administração para implementação.  
 

Assim, de forma simples e objetiva tem-se que o pagamento do auxílio-alimentação 

fundamenta-se em auxiliar o servidor, proporcionando ao mesmo uma verba para 

custear parte da alimentação. É, portanto, vantagem de caráter nitidamente 

indenizatória, condicional, cuja percepção exige o efetivo exercício da atividade, não 

se incorporando aos vencimentos. O valor definido nominalmente é fator de justiça 

social sem desprezar o equilíbrio financeiro do Município, posto que todos os 

servidores da administração direta e indireta do Município receberão o benefício, o 

mesmo será de grande valia para os servidores. 
 

Ademais, a concessão do benefício não onerará a dotação de pessoal e, portanto, não 

fere os princípios e exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não tem 

incidência de tributos e contribuições previdenciárias. 
 

O auxílio-alimentação tem natureza indenizatória, não possuindo natureza salarial, 

nem se incorporará a remuneração para quaisquer efeitos, sem qualquer configuração 

como rendimento tributável ou contribuição previdenciária. 
 

Importante ressaltar que, o Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), aprovou a 

Súmula nº 680, no sentido de que “o direito ao auxílio-alimentação não se estende 

aos servidores inativos”. 
 

Por fim, faz parte do presente Projeto de Lei a estimativa do Impacto Orçamentário e 

Financeiro. 
 

Por todo o exposto, tenho a certeza de que essa nobre Casa de Leis, apreciando o teor 

do Projeto, anexo, e as razões que o justificam, apoiará e aprovará esta iniciativa, por 

reconhecer o interesse público que ela traduz. 
 

Ao enviar a presente Mensagem, aproveito para solicitar, na forma da Lei Orgânica 

do Município, a apreciação deste Projeto de Lei, em regime de urgência, renovando 

expressões da mais alta estima e apreço. 
 

Atenciosamente, 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 
Prefeito Municipal 
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PROJETO DE LEI Nº 013/2018. 

 

Dispõe sobre a concessão de auxilio 

alimentação aos servidores ativos da 

Administração Direta e Indireta do 

Município de Vila Velha e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no 

uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele 

sanciona a seguinte Lei:  

 

Art. 1º Esta Lei institui o auxílio alimentação aos servidores ativos da 

Administração Direta e Indireta do Município de Vila Velha. 

 

Art. 2º Fica concedido auxílio alimentação aos servidores ativos da 

Administração Direta e Indireta do Município de Vila Velha, que se destina a 

subsidiar as despesas com a refeição do servidor. 

 

Art. 3º Os servidores ativos da Administração Direta e Indireta do Município de 

Vila Velha com vínculos efetivos, comissionados e contratados por designação 

temporária, farão jus ao auxílio alimentação no valor, em pecúnia, no valor 

nominal de R$ 100,00 (cem reais) mensais. 

 

§ 1º O pagamento do auxílio alimentação será concedido por cada cargo ocupado 

pelo servidor no município de Vila Velha, inclusive aqueles de acumulação legal.    

 

§ 2º O auxílio alimentação é de natureza indenizatória, não possuindo natureza 

salarial e não será incorporado ao vencimento, remuneração, não sendo 

considerado para efeito de 13º (décimo terceiro) salário, férias, nem será 

configurado como rendimento tributável. 

  
§ 3º O benefício será pago uma única vez, por mês, juntamente com a 

remuneração do servidor. 

  
Art. 4º Não farão jus ao auxílio alimentação, o servidor que se afastar pelos 

seguintes motivos: 

  

I - Licença para tratamento de saúde; 

II - Licença à gestante, à adotante e à paternidade; 

III -  Licença por motivo de doença em pessoa da família; 

IV - Licença para o serviço militar; 

V - Licença para concorrer a cargo eletivo; 

VI – Licença para exercício de mandato classista; 

VII – Licença para tratar de interesse particular. 
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Parágrafo único. O auxílio alimentação de que trata o caput do art.1º não será 

devido aos servidores cedidos de outros órgãos ao Município e nem aos 

estagiários da Administração Municipal. 

  

Art. 5º O servidor não fará jus ao recebimento do auxílio alimentação nos dias em 

que o mesmo estiver sem frequência e/ou com falta injustificada. 

  
Art. 6º Compete à chefia imediata do servidor a responsabilidade pelo 

apontamento dos afastamentos, faltas e mudanças de jornada de trabalho, quando 

for o caso. 

  
Art. 7º As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão por conta das 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

  

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a data de 01 de maio de 2018, revogando-se as disposições em contrário.  

 

Vila Velha, ES, 05 de junho de 2018. 

 

 

 

MAX FREITAS MAURO FILHO 

Prefeito Municipal 
 


