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2013. 

A Cgmara Municipal de Vereadores na sua funcao de assessoramento e eu, r..embro 
desta casa, no exercicio regular do mandato a mim confcrido, .com fundamento no Art. 
do Regimento Interno, 
ao Executivo Municipal na pessoa do Excelentissimo Senhor Prefeito, D"rci Jose 
no verbete especi6co line trata das 
junho de 2013. 

JUSTIFICATIVA 

Considerando a Deliberaqao do Plendrio a Indicar;ao que ora apresento com lim de 
promover alterar;ao no verbete especifico que trata das despesas com vale-alimentaoao, da 
Lei n" 4.531 de 13 de junho de 2013. 

lnicialmente e pertinente ressaltar que a possibiliriade de concessao de auxilio ou 

subsidio a servidores publicos para sua alimentacao quando em labor n o encontra matrix 

t. 
39 da CF/88. Portanto, nao existc ;. orrrigar:ao r;onstitur:ronal expressa para que a 
Administral;ao Publica Direta, Autarquica e Funcracional, conceda e/ou promova o custeio 
do ref.rido beneficio trabalhista. No ;.rmtrhrr dos cmplegardrrs da iniciativa privada, a 
promo;,ao da "alimentaqao ao trplba::hadere pclaØ ' mpreØas tambem nao encontra 
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vinculacao constitucional ou legal. Assim, quando o beneficio e concedido pelas empre..as 
privadas ou e por ato de liberalidade ou por obrigaeao assumida em documento coletivo 
celebrado junto ao sindicato representativo da respectiva categoria profissional (Acordo 
Coletivo do Trabalho, Conven9ao Coletiva do Trabalho ou Dissidio Coletivo do Trabalho). 
Impende registrar que, quando as empresas privadas propiciam o beneficio aos seus 
empregados, o fazem, normalmcnte, mediante adesao ao Programa de Amparo ao 
Trabalhador (PAT). Esse programa foi instituido pela Lei no 6.321/1976 e garante as 
empresas participantes, em contrapartida, deduzir do Imposto de Renda devido, a titulo 
de incentivo fiscal, o valor correspondente k. aplicaeAo da aliquota do imposto sobre a soma 
das despesas de custeio realizadas com a alimentar, io dos trabalhadores. 

Feitas essas observa9oes iniciais„registra-se que a poss.'bilidade de concessao de 
auxilio ou subsidio a servidores publicos para sua alimentacao, em regra, materializa. I 
Art. 39 (...) I3 3 Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo publico o disposto no art. 7", 
IV, gll, VIII, IX, XII, XIII, Xg, Xgl, XVII, XViII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei 
estabelecer requisitos diferenciados de admissao quando a natureza do cargo o exigir. 
(Incluido pela Emenda Constitucional n' 19, de 1998). 2 se pclas seguintes modalidacles: 
fornecimento direto de alimentaqao ou generos alimenticios (in natura); auxilio-
alimentacao; vale-refeieao; e, vale-alimentaeAo. 0 auxilio-alimentaqao consiste em uma 
vantagem pecuniaria, prevista em lei, conferida diretamente ao servidor publico para 
subsidiar suas despesas com alimentaeao, quando este estiver em labor. Nesse sentido, 
cita-se como exemplo a seguinte legislacao do Poder Executivo Federal sobre o tema: Lei 
Federal n" 8.460/92 (...) Art. 22. 0 Poder Executivo disporA sobre a concessao mensal do 
auxilio-alimentacao por dia trabalhado, aos servidores pdblicos federais civis ativos da 
Administraeao Publica Federal direta, autdrquica e fundacional. (Redacao dada pela Lei 
n" 9.527, de 1997) Decreto Federal no 3.887/20012 Art. I" 0 auxilio-alimentaqao serd 
concedido a todos os servidores civis ativos da Administraeao Publica Federal direta, 
autarquica e fundacional, independentemente da jornada de trabalho, desde que 
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efetivamente em exercicio nas atividadcs do cargo. 6 l " 0 auxi)io-alimentaQao destina-se 
a subsidiar as despesas com a refeicao do servidor, sendo-lhe pago diretamente 

0 vale-refeieao, por sua vez, con siste en; um documento ou cal tao 
eletrolnico/magnetico que permite a troca de um valor ou crcdito por refeiqoes prontas, 
fornecidas em restaurantes ou similarcs, previamente credenciados. 0 vale-alimentacao 
representa um documento (tiquetes, vales, cupons) ou cartao eletronico/magnetico que 
permi<e a troca do valor nele inscrito ou creditado em produtos alimenticios vendidos por 
estabelecimentos credenciados (supermercados, panificadoras, merceal ias ou similares). 

Conforme consignado alhures, nao existern norrnas gerais disciplinando a 
concessao de beneficio a servidores publicos referente A sua alimentacAo, ressalvada a 
legisla<;ao especifica do PAT, que, em regra. destina-se As empresas privadas. Nesse 
contexto, no caso de a AdministraQao Public;, decidir por conceder vales alimentaqao a 
seus servidores, essa possibilidade deve scr autorizada por lei em sentido formal. lsso 
representa um beneficio que, nccessariamente, implica na 
realizaqao de despesas publicas e atribui dlreito subjetivo que deve assistir a todos os 
servidores, indistintamente, ressalvadas, justamente, as eventuais excecoes que a lei pode 
estabelecer. No que se refere a necessidade de lei formal especifica para autorizar a 
considerando ser esse um beneficio que pode sel 
dispensado a servidores publicos, 

Kntretanto, no caso especifico de o beneficio (vale-alimentaqao) ser concedido

1 espectiva lei instituidora da vantagem, em pr)v)legio a autonomia adrninistrativa 

Ademais, considerando-se que o va)e-aiimentaCao tern natureza indenizatoria, 
assim, de acordo com a jurisprudencia a concessao de beneficios ou vantagens a 
servidores municipais, seja de natureza indenizatolia ou remuneratoria, devem ser 
instituidas por meio de lei em sentido formal. 
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A lei ue eventualmente vier a autorizar a institui<:ao de beneficios a servidorcs q 

publicos, a exemplo de vales-alimcntacao, devera consignar regras, criterios e requisitos 
isonomicos para a concessao da vantagem. lsso significa que o beneficio nao podera. ser 
concedido a grupo certo e determinado de servidores, sem a observancia e a fixa<;ao de 
criterios razoaveis, proporcionais e legitimos, nem que possa haver a def!ni<;ao arbitrgria 
de valores entre os servidores. Em suma, os b<n!eficios podern ser conccdidos desde que 
alcancem a totalidade dos servidores do Poder Municipal concedente quc se enquadrem 
nos criterios e requisitos preestabelecidos em lei. 

Ademais, a lei, quando def lnir o valol do vale-alimentacao e dos demais criterios de 
alcance e acesso ao beneficio, devera observar os principios da razoabilidade e 
proporcionalidade, A lei, ainda, deve disciplinar a impossibilidade de acumulacao do 
mesmo f!m, a exemplo de ajuda de 
custos, diarias, verbas indenizatorias, dentre outras. Ha tambem a necessidade de se 
estabelecer as regras e as condiqf!es para que o benelicio nao seja concedido quando o 
servidor nao estiver na atividade do seu labor, a exemplo de faltas injustificadas ao 
trabalho, licenCas ou afastamentos, nos termos em que a lei dispuser. Ca!e A lei 
autorizativa de concessao do vale-alimenlaqho disciplinar todas essas questoes, dentre 
outras varias que se fizerem necessarias. Sempre observando os principios caros a 
Administracao Publica, mormente aqueles est;!mpados no alt, 87 da CF/88. 

Como toda e qualquer despesa pdblica, os gastos inerentes A concessao de 
beneficios a servidores (vale-alirnentt<eao) devem estar submissos e inseridos nas 
disposiCoes constantes da Lei de Diretrizes OrCament!rias e da Lei Orcamentaria Annal 
ou em eventuais creditos adicionais aulorizados para suportar as referidas despesas. 

Com as juslificativas apresentadas aqui, indico ao executivo a contrata<,ao dc 
empresa para a administra<;ao, o gerenciamento dos cartoes eletronicos de vale 
alimer<tacao devendo ser implantado no ambito da administrat:ao publica, com os 
cadastramentos de estabelecimentos comercias inelentes a alimentos. Ainda no escopo 
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Com essas alteraqoes acredito que haja uma movimevtacao em torvo dos comercios 
e proporciovavdo a possivel covtrataqao de mao de 
obra para o setor geravdo emprego e revda. 

rgtentIMos /go plelko, e que o+so petIIr mos trias 
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SERVlDGRES PU!SL!CQS DQ AAVN!C!P!O DE 
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JA CAAAARA AAUNiCiPAL. DE PARJAUAPEttJLS, ESTADO DQ PARA, APRQVQV E EU, 
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Art. h". 0 vaior do Auxillo Aiin";enta-„ao dx aue trata esta lei serd atualizado 
ar.ualuente no ues de Ianxirc, de aco:do cou a varia<;ao do Indice de Pregos ao 
',.'ons uidor - I 'C, da Purldaci~o Inst'tuto de Pesquisos ttconouicas â€” FIPE, oo outro gue vier Q o sutvsiltuX. 

Aft, 7 . Decrrs',o do Poxlc' I xxcUtlvo regulauenialQ Bsto Lei. 

Art. 8 . ESIQ ' X~ Xntlo Veul Xlgaf na data Oe S* 'Q XUI ICQXvaa, letfaaginda SXUS 

PafauapeXas, I3 Q6 XØtno de.:.Gi:... 
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P;efxito u; nlcigai 
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