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ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO DO TENENTE 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 
LEI Nº 1059/2022. (ORIGEM DO PROJETO DE LEI Nº 001/2022- 19 DE

JANEIRO DE 2022).

 
SÚMULA: “Institui o programa auxílio-
alimentação para os servidores do Município de
Campo do Tenente/PR e dá outras
providências”.
 

O Prefeito Municipal, Sr. Weverton Willian Vizentin, no uso de
suas atribuições legais, submete o presente projeto de Lei para
apreciação da Câmara de Vereadores de Campo do Tenente/PR:
 
Art. 1º – Fica instituído o programa de auxílio-alimentação
para os servidores municipais efetivos, comissionados,
conselheiros tutelares, agentes políticos e demais empregados
públicos do Poder Executivo do Municipio de Campo do
Tenente, exceto Prefeito e Vice-Prefeito. (Emenda Modificativa
n. 001/2022 – Poder Legislativo)
Parágrafo único - Os servidores acima mencionados, somente
terão direito ao benefício se não ultrapassarem o limite de 02
(duas) faltas injustificadas.
 
Art. 2º – O pagamento do auxílio-alimentação será efetuado
diretamente pela Administração Pública, por meio de crédito
em folha de pagamento.
 
Art. 3º - O valor do auxílio-alimentação será de R$ 120,00
(cento e vinte reais) mensais.
Parágrafo único: Para custear o pagamento do auxílio-
alimentação, serão utilizados os valores constantes na dotação
orçamentária anexa.
 
Art. 4º – Fica estabelecido que auxílio-alimentação instituído
por esta Lei:
I- não detém natureza remuneratória;
II- não se incorpora à remuneração do servidor, para quaisquer
efeitos legais;
III- não é considerado para efeitos de 13º salário, férias e seus
reflexos;
IV- não constitui base de cálculo para contribuição
previdenciária;
 
V- não configura rendimento tributável do servidor;
VI- não gerará efeitos de incorporação em proventos de
aposentadoria e pensões.
 
Art. 5º – Não farão jus ao recebimento do auxílio-alimentação
os servidores inativos, em gozo de licenças, afastados sem
remuneração, suspensos em decorrência de pena disciplinar ou
reclusos.
Parágrafo único: No mês da contratação ou da exoneração do
servidor público, este só terá direito ao auxílio-alimentação,
quando trabalhar o mês completo ou fração igual ou superior à
15 dias.
 
Art. 6º - O valor indicado no art. 3º desta Lei, será reajustado
na mesma data base da reposição salarial anual dos servidores,
seguindo igual índice, por ato do Chefe do Poder Executivo.
 
Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário, com efeitos retroativos
à 1º de janeiro do corrente ano.
 
Campo do Tenente, 16 de fevereiro de 2022.
 
WEVERTON WILLIAN VIZENTIN
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Prefeito Municipal
 
DÉBORA ADRIELLI JUSTUS
Secretária Municipal de Administração e Finanças.
 
Dê-se Ciência, Registre-se e Publique-se.
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