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PROJETO DE LEI Nº 050/2021 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Altera o Art. 1º, o Art. 2º e seu paragrafo único da 

Lei 2.563 de 28/08/2019 que dispõe sobre a 

concessão de vale alimentação. 

 

Art. 1º- O Art. 1º, o Art. 2º e seu paragrafo único da Lei Municipal nº 2.563 de 

28 de agosto de 2019, passam a ter a seguinte redação: 

........................Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 

conceder Vale-Alimentação para todos os servidores efetivos ativos, estatutários ou 

celetistas, contratos temporários e Agentes Comunitárias de Saúde do quadro funcional do 

Município. 

                       .........................Art. 2.º - O Vale Alimentação será concedido no valor mensal 

de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para os servidores com carga horária de 40 

(quarenta) horas semanais de trabalho e de R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) para os 

servidores com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 

.........................Parágrafo Único - O Vale Alimentação se dará na razão de 

um dia útil trabalhado, considerando a média mensal de 20 (vinte) dias, ao valor de R$22,50 

(vinte e dois reais e cinquenta centavos) por dia, para os servidores com carga horária de 40 

(quarenta) horas e ao valor de R$ 15,75 (quinze reais e setenta e cinco centavos) por dia, 

para os servidores com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais de trabalho. 

Art. 2.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

                       

Justificativa:  

 

             Senhores Vereadores (as), 

 

                       O presente projeto visa alterar a lei que dispõe sobre o vale alimentação, sendo 

incluso no rol de beneficiários também os contratados temporariamente. 

Em relação ao aumento do valor do vale, cabe ressaltar que o mesmo se 

justifica pelo aumento do custo de vida vivenciado nos últimos anos e consequentemente visa 

proporcionar maior qualidade de vida quanto à alimentação dos servidores. Atualmente, o 
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vale é pago a razão de R$ 303,00 para carga horária de 40 horas e de R$ 209,00 para carga 

horária inferior a 40 horas. 

O novo valor proposto neste projeto, de R$ 450,00 e R$ 315,00, é o que o 

Município pode se comprometer neste momento, auxiliando assim, na alimentação dos 

servidores. 

Certos da Colaboração dos Nobres Edis, aguardamos a análise e aprovação do 

Projeto. 

         

Atenciosamente 

 

 

                                                                            Clovis Alberto Montagner 

                                                                                   Prefeito Municipal 


