
CÂMARA MUNICIPAL
DE JUSCIMEIRA
ESTADO DE MATO GROSSO

MENSAGEM N2 004/2021
DE: Q8DE NOVEMBRO DE 2Q21

PREZADOS EDIS DESTE PARLAMENTO:

Submetemos à apreciação dos Excelentíssimos
Senhores Vereadores, o Projeto de Resolução, que "INSTITUI O AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E
'-,.. ,
CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA E DA OUTRAS
PROVIDÊNCIAS".

A presente proposição que tem por objetivo a
concessão de Auxílio-Alimentação aos servidores da Câmara de Vereadores.
Somos conhecedores da realidade que envolvem a remuneração dos servidores
desta Instituição, o trabalho por eles desenvolvidos, a formação educacional e
profissional para atender todas as demandas que estão obrigados a realizar para
o bom desempenho e responsabilidade de suas atribuições, as despesas que
precisam realizar para custear as demandas pessoais e familiares tanto no
exercício da função, como na realização do atendimento familiar em suas
necessidades básicas.

O auxílio alimentação será concedido, a todos
servidores públicos efetivos, comissionados e contratados, ocupantes de cargos
do Poder Legislativo, cujo recurso encontra-se assegurado na Lei Orçamentária,
por sua natureza indenizatória, não será considerado na apuração do índice de
gastos com pessoal, e também, não servirá como base para previdência e imposto
de renda. Vale ressaltar que, sobre o tema há inclusive, posicionamento favorável
do Tribunal de Contas do Estado de MatoGrosso - TCE.

Pelo exposto e, contando com o apoio de Vossas
Excelências à proposta, aguardamos um voto de aprovação para que possamos
dar prosseguimento ao processo de reconhecimento laboral e valorização de
nossos servidores.
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Institui o auxílio-alimentação aos servidores públicos
efetivos, comissionados e Contratados da Câmara
Municipal de Juscimeira-MT, nas condições que
especifica, e dá outras providências.

A CÂMARAMUNICIPALDE JUSCIMEIRA,ESTADO DE
MATOGROSSO,no uso de suas atribuições legais APROVOU
e eu, Presidente, PROMULGOa seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica instituído o auxílio-alimentação, por dia
efetivamente trabalhado, concedido mensalmente aos servidores públicos
efetivos, comissionados e contratados da Câmara Municipal de Juscimeira-MT,
ocupantes de cargos ou funções públicas na condição de ativos.

Parágrafo 1s, A concessão do auxílio-alimentação terá
caráter indenizatório, com pagamento em pecúnia, com objetivo de subsidiar as
despesas de alimentação.

Parágrafo 2º- Ovalor do auxílio-alimentação será concedido
na folha de pagamento do mês de competência, no valor de R$ 500,00
(Quinhentos reais).

Parágrafo 3º - Considerar-se-à para desconto do auxílio
alimentação, por dia não trabalhado, injustificado, e no caso de exoneração,
rescisão contratual a proporcionalidade de 30 (trinta) dias, independentemente
da quantidade de dias no mês.

Artigo 2º- O servidor não fará jus ao auxílio alimentação
quando:

1- Decorridos 15 (quinze) dias, no caso de servidor comissionado e
contratado e 30 (trinta) dias, no caso de servidor efetivo, do início de licença
para tratamento de saúde e por acidente em serviço;

II- licenciado ou afastado do exercício do cargo ou função, de decorrência
de licença para tratar da saúde de pessoa da família, após o trigésimo dia;

111-cedido para outro órgão público;
IV-usufruindo de licença sem caráter remuneratório;
V- suspenso em decorrência de pena disciplinar;
VI-afastado a qualquer título;
VII-recluso.
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Parágrafo Único- Dos afastamentos a que se refere o inciso
VI deste artigo, se excluem aqueles cujos servidores foram requisitados pela
Justiça Eleitoral para o período de eleições; quando convocados para participar
de Tribunal de Júri ou para doar sangue e, ainda, os autorizados a se ausentarem
do serviço pelo chefe do Poder Legislativo.

Artigo 3º - O pagamento indevido do auxílio alimentação
caracteriza falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da
freqüência ou a autoridade às penalidades previstas em lei.

Parágrafo Único -Osvalores recebidos indevidamente serão
restituídos no mês subseqüente, de uma só vez, com o desconto efetuado em
folha de pagamento.

Artigo 4º- O auxílio alimentação instituído por esta
Resolução:

1-não detém natureza salarial ou remuneratória;
11-não configura rendimento tributável;
111-não constitui base de incidência de contribuição previdenciária nem

de base de cálculo para fins de margem consignável, pagamento de décimo e
terço de férias;

IV-não se incorpora ao vencimento ou a remuneração do servidor para
quaisquer efeitos.

V-Não se acumula com recebimento de verba indenizatória;

Artigo 5º- Cabe ao responsável pela gestão de pessoas ou de
recursos humanos do Poder Legislativo acompanhar os apontamentos de
licenças, afastamentos, faltas e mudanças de jornada de trabalho, quando for o
caso, ficando a chefia imediata co-responsável pela comunicação, de fatos
eventuais que ocorrerem.

Artigo 6º- As despesas decorrentes com a execução desta
Resolução correrão por conta da Atividade 01.001.01.031.0001.2.0000.
Manutenção e Encargos da Câmara Municipal, Elemento de Despesa
3.3.90.46.00.00 - Auxílio alimentação, do orçamento da Câmara Municipal de
Juscimeira-MT.

Artigo 7 - Esta Resolução poderá ser revisada anualmente
conforme disponibilidade financeira da Câmara Municipal de }uscimeira-MT.

--_._---
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Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de Janeiro de 2022.

Artigo 9º- Revogam-se as disposições em contrário.
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