AO EXMO. SENHOR HELTON RODRIGO PRANDO - DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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Requerente: vereador HERNANI DA BAHIA

Requerido: Prefeito Municipal de Andradina

Assunto: sugere estudos visando a permitir legalmente o pagamento do auxílio-alimentação
durante o período de férias do servidor público municipal, alterando-se a Lei Municipal ne
3.557/20t9 conforme anteprojeto em anexo.

JUSTIFICATIVA

Considerando que o vereador HERNANI DA BAHIA, após conversas com servidores
públicos municipais, tomou conhecimento de que o não pagamento do auxílio-alimentação
durante o período de férias tem causado impacto negativo na vida do servidor público, em
especial o servidor com piso salarial mais baixo;

Considerando que o auxílio-alimentação passou a ser regulamentado pela Lei
Municipal ns 3.557/2019, fixado em valor de R$ 435,00 mensais e pago conforme a jornada
efetiva de trabalho do servidor no mês, proporcionalmente a 22 dias;
Considerando que a legislação prevê, para fins trabalhistas e previdenciários, que os
períodos de afastamento para férias, licenças dentre outros são considerados como de efetivo
exercício, para todos os efeitos legais. É o que preceitua, por exemplo, o art. 102 do Estatuto
dos Servidores Públicos Federais (Lei8.tL2/90) e o art.78 do Estatuto dos Servidores Públicos
Estaduais de São Paulo (Lei Estadual 10.26t/68), havendo jurisprudência sobre o pagamento
durante férias;

Considerando que o antigo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje integrado à
Economia, vinha consolidando entendimento de que a finalidade do vale-alimentação é a saúde
do empregado, e por esse motivo o empregador poderia fornecê-lo, por sua liberalidade, em
situações de licença, por exemplo;
Considerando que, desde o ajuste da jornada de trabalho para 8 horas diárias/4O
semanais para todos o serviço público do Poder Executivo em 2013, o governo municipal optou
por compensar os gastos extras dos servidores, em especial os de alimentação, com a
majoração gradual do auxílio-alimentação;
Considerando que essa opção possibilitou ao Poder Executivo um menor impacto
financeiro com encargos da folha de pagamento;
Considerando que a política salarial dos últimos anos corroeu o salário dos servidores
públicos devido aos reajustes abaixo da inflação acumulada, inclusive com a desatualização da

I EXPEDTENTBì
Sala

sões
Sec

0B

l'4AR

"?

?021

PROTOCOLO N'

SECRETARIA

gllzt

tabela de referências salariais, que passou a ter referências iniciais em valor muito baixo
complementadas para alcançar o salário mínimo.

e

Ante tais considerações, é que o vereador HERNANI DA BAHIA vem sugerir à
Administração Municipal promover estudos em relação ao assunto, para o que encaminha
anteprojeto de lei em anexo.
Do exposto, o vereador HERNANI DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, IND¡CA,
com fundamento no arts. L4L e 159 do Regimento lnterno, seja oficiado à Sua Excelência Sra,

Prefeita Municipal de Andradina, sugerindo estudos visando

a

permitir legalmente o

pagamento do auxílio-alimentação durante o período de férias do servidor público municipal,
alterando-se a Lei Municipal ne 3.557 /2019 conforme anteprojeto em anexo.

Sala das Sessöes

"Ver. ManoelTeixeira de Freitas"
Andradina, SP, 08 de março de
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ANTEPROJETO DE LE¡

"Altera a Lei Municipal no 3.557, de L5 de moio de 20L9, para
permitir o pqgamento do auxílio-alimentqção no período de
fériøs do servidor p(tblico municipol",

MARIO CELSO LOPES, Prefeito Municipal de Androdina, Estodo de Sõo Paulo, no uso de suas
atribuições legais, FAÇO SABER que a Câmoro Municipal de Andradina aprovou e eu sqncíono e
promulgo o seguinte lei:

Art. 7e O art.

7e do Lei Municipol ne 3.557, de L5 de mqio de 20L9, pqssq a vigorar com q

seguinte olteração:

"Art. 7e O ouxílio-alimentoção, de caráter indenizatório, nõo seró computodo paro efeito
cálculo do 73e @écimo terceiro) solário.
5

le O pogamento do auxílio-alimentoção poderá ocorrer

de

no período de férias do servidor público

municipol, que poderá optar pelo recebimento de valor proporcionol nas férias."
5 2e A opçdo pelo pogamento nøs

férias teró efeito paro o exercício finønceiro subsequente. (NR)

Art, 2s Esto lei entra em vigor na data de suo publicoçõo.

Câmara Municipal de Andradina
Sala das Sessões "Vereador ManoelTeixeira de Freitas"

Andradina, SP, 08 de março de 2021..

HERNANI DA BAHIA
- vereador -

JUSTIFICATIVA

Cuida-se na presente proposta legislativa de permitir a percepção do auxílio-alimentação pelo
servidor público também no período de férias regulares.
O valor do auxílio-alimentação varia conforme a jornada de trabalho do servidor, sendo pago na
razão dos dias trabalhados no mês, proporcionalmente a 22 dias.

A legislação prevê, para fins trabalhistas, que os períodos de afastamento para férias, licenças
dentre outros são considerados como de efetivo exercício, para todos os efeitos legais. É o que preceitua,
por exemplo, o art. 102 do Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei8.1,1,2/90) e o art. 78 do Estatuto
dos Servidores Públicos Estaduais de São Paulo (Lei Estadual LO.Z6I/68).
Desde de o ano de 2013, a Prefeitura Municipal buscou uniformizar a jornada de trabalho dos
servidores, passando todos para a jornada de 8 horas diárias/40 horas semanais. Tal medida aumentou
as despesas do servidor público municipal com alimentação, transporte e outras, as quais foram
parcialmente compensadas mediante a majoração gradual do valor do auxílio-alimentação nos anos
seguintes.

A opção por remunerar o servidor com o auxílio-alimentação evidentemente contribui com um
menor impacto em folha de pagamento dada a não incidência de encargos e contribuições sociais sobre
o valor desse benefício,

Além disso, a política salarial das últimas administrações tem afetado a remuneração dos
servidores. O auxílio-alimentação é essencial atualmente para o complemento da remuneração de
servidores com as menores referências salariais, em especial aqueles cujo salário-base é complementado
para atingir o salário mínimo. Tal fato evidencia a desatualização da tabela de referências e a política
salarial que corroeu o poder de compra do salário dos servidores em decorrência de anos de reajustes
abaixo da inflação acumulada.

Quanto ao impacto orçamentário devido ao pagamento do auxílio-alimentação nas férias, o
vereador HERNANI DA BAHIA entende que não ocorreria aumento de despesa tendo em vista que não se
estaria criando uma nova parcela do auxílio-alimentação, visto que o pagamento nas férias ocorreria em
valor proporcional ao número de parcelas e o valor anual máximo. Tampouco, dada as consequências
fiscais do atual crise sanitária, estar-se-ia incorrendo em transgressão ao impeditivo do art. 8e, inciso l, da
Lei Com plementa r Federal 17 3 /2020.
Ante estas consideraçöes, é que o vereador HERNANI DA BAHIA apresenta este anteprojeto de lei,
na expectativa de que ela venha ser analisado e acatado pelo Sr. Prefeito Municipal, e a respectiva
mensagem e projeto de lei de sua autoria sejam encaminhados para discussão e votação deste Poder
Legislativo.

Câmara Municipal de Andradina
Sala das Sessões "Vereador Manoel Teixeira de Freitas"
Andradina, SP, 08 de março de 2021.

HERNANI DA BAHIA

Vereador (Podemos)
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"Concede Auxílio-Alimenloçõo, de
indenizolório, no ômbito do Poder

nqturezo
Execulivo

Municipol e dó oulros providêncios",
TAMIKO INOUE, Prefeito Municipol de Androdinq, Estodo de Sõo Poulo, no uso de
suqs otribuiçöes legois; FAZ SABER que o Cômoro Municipol APROVOU e elo
SANCIONA e PROMULGA o seguinte Lei;

Art. 1o Fico o Chefe do Poder Executivo Municipol outorizodo o conceder AuxílioAlimentoçõo, como verbo indenizotório, destinodo òs despesos com refeiçöo e
olimentoçõo, o todos os empregodos e servidores públicos otivos, ossim
compreendidos os efetivos e comissionodos que integrom q estruturo
odministrolivo do Município.

S 10 O Auxílio-AlimentoçÕo seró concedido mensolmente otrovés de

cortõo olimentoçöo ou vole olimentoçöo, umo vez vedodo seu pogctmento em
dinheiro, nos termos do $ 2o do ortigo 457 dq CLT, e nõo se incorporo qo conirqto
de trobqlho e nõo constitui bose de incidênciq de quolquer encorgo trobolhisto e
previdenciório.
.|005ó88S 2o Enquonto nöo tronsitor em julgodo o processo no

58.2017.8.26.0024, que lroto-se de Mondodo de Seguronço impefrodo contro o
Processo Licitotório no 62/2012, Pregõo n" 40/2017, fico o Município outorízodo q
conceder o Auxílio-Alimentoçöo em dinheiro, juniomente com o solório de codq
mês, sendo que o Auxílio AlimentoçÕo, mesmo pogo em dinheiro, por trotor-se de
verbo indenizotóriq, nöo se incorporq qo coniroto de trobolho e nõo constitui
bose de incidêncio de quolquer encqrgo trqbolhisto e previdenciório.

Arl.2o O volor do benefício previsto nestq leí seró de R$ 435,00 (quotrocentos e
trinto e cinco reois) mensqis.
Porógrofo rfnico. O volor fixqdo neste ortigo poderó ser oiuolizodo por lei
especifico, de preferêncio no mesmo lei que reojusto os solórios dos empregodos
e servidores públicos municipois.

Art.

3o

O

qfostomento

do

empregodo

ou

servidor

em decorrêncio dq

porticipoçÕo em cursos, treinomentos ou similqres, por determinoçõo do titulqr do
posto, seró considerqdo como dio trobqlhodo poro fins de recebimento do
referido benefício.

Os empregodos e servidores que qcumulorem corgos, empregos oU
funções públicos, no formo do Constituiçõo Federol, forõo jus ò percepçõo de
Art.

4o

um único benefício,
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Porógrofo único. O empregqdo ou serv¡dor que nöo esliver em otividode
sofreró desconto proporcionol oos dios nõo trobolhodos no mês, independente
do modqlidqde de foltq.
Arl.5o O Auxílio-Alimentoçõo de que troto o presente Lei:

- |-

nöo seró computodo poro efeitos
percebo
servidor
ou venho o perceber;

ll - nöo estó sujeito o

incidêncio

de quoisquer vontogens que

de

o

quoisquer contribuiçöes de

competêncio do Executivo Municipol.
Arl.6o O Auxílio-Alimentoçõo nöo poderó:
|

ll

-

-

ser incorporodo oo vencimenlo, remuneroçõo ou proventos do servidor;
ser ocumulóvel com benefícios de espécie ou noturezo símilor.

Art. 7o O Auxílio-Alimentoçõo, dodo seu coróter indenizqfório, nõo seró pogo q
funcionório em férios e nöo seró computodo poro efeilo do cólculo do l3o
(décimo ierceiro) sqlório.
Art.

8o As

despesos decorrentes do presente lei conerÕo por conto do orçomento

municipol vigente, ficondo

o

Executivo Municipol outorizodo
olteroções orçomentórios indispensóveis ò execuçõo desto lei.

o promover os

Art. 9o Esto lei entro em vigor no doto de suo publicoçõo, sendo que seus efeitos
finqnceiros vigororöo o portir de I o de moio de 20,l9.
os disposições em contrório, em especiol qs Leis Municipois nos
2.287 /2006 e 2.291/2007 .

Art.

l0 Revogom-se

Prefeituro Municipol de Androdino
15 de moio de 2019.

S^A^{g-.^t-,t
TAMIKO
- Prefeitcl Municìpal
'NOUE -

FILHO

SERGIO

de Administroção PUBLICADA no Se

do Prefeituro, no doto supro, medionte oflxoçõo no lugor

público de costume.
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