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DECRETO N. 118/2019 

 

    

REGULAMENTA A APLICAÇÃO DA LEI N. 

1096/2019, QUE “DISPÕE SOBRE 

AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS 

SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS 

ATIVOS DO MUNICIPIO DE 

GUATAMBU/SC E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

  

  

  

LUIZ CLÓVIS DAL PIVA, Prefeito do Município de Guatambu, Estado de Santa 

Catarina, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o disposto no inciso 

IV, do artigo 72, da Lei Orgânica do Município e tendo em vista a Lei Municipal n. 

1096/2019; 

  

CONSIDERANDO, a necessidade de regulamentar os procedimentos relativos à 

instituição do Auxilio Alimentação aos servidores municipais ativos, previsto na 

Lei Municipal n. 1096/2019; 

  

CONSIDERANDO, a prerrogativa da administração municipal prevista no artigo 

1º, § 2º, da Lei Municipal nº 1096/2019, para concessão do Auxílio Alimentação; 

  

CONSIDERANDO, a definição de outros critérios indispensáveis a aplicação da 

referida legislação; 

  

 

D E C R E T A: 

   

Art. 1º O auxílio alimentação será concedido a todos os servidores civis ativos da 

Administração Pública Municipal, inclusive contratados temporariamente e 

conselheiros tutelares, proporcionalmente a sua jornada de trabalho semanal, 

desde que efetivamente em exercício nas atividades do cargo, emprego ou função 

pública. 

 

§ 1º. O auxílio alimentação destina-se a subsidiar as despesas com alimentação 

dos beneficiários mencionados no caput, sendo-lhes pago mensalmente até o 5º 

dia útil do mês subsequente a competência, preferencialmente na mesma data da 

folha de pagamento. 
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§ 2º. O beneficiário fará jus ao auxílio alimentação na proporção da sua jornada 

semanal de trabalho, sendo considerada jornada integral a de 40 (quarenta) 

horas, com redução proporcional para as demais jornadas. 

 

§ 3º. Havendo acúmulo licito de cargo ou função pública, o auxílio alimentação 

será concedido uma única vez, limitado a carga horária de 40 (quarenta) horas 

semanais. 

 

§ 4º. O Executivo Municipal atualizará anualmente o valor do auxílio 

alimentação, nos mesmos índices concedidos na revisão anual dos servidores 

públicos municipais. 

  

Art. 2º O auxílio alimentação será concedido através de cartão magnético, não 

possuindo natureza salarial ou remuneratória, não se incorporará aos 

vencimentos ou proventos, não será computado para efeito de cálculo do 13º 

salário e não constituirá base de cálculo das contribuições devidas ao Regime de 

Previdência Social. 

 

§ 1º. O auxilio alimentação terá sua abrangência restrita ao comercio local 

instalado no território do município de Guatambu/SC. 

 

§ 2º. O uso do auxílio alimentação se restringe única e exclusivamente à 

aquisição de gêneros alimentícios e/ou refeições, vedado sua utilização para 

aquisições diversas, mormente, bebidas alcoólicas. 

 

§ 3º. Os proprietários de estabelecimentos que forem flagrados ou denunciados, 

com a devida apuração e comprovação dos fatos, poderão sofrer o 

descredenciamento do programa, sem prejuízo de outras medidas 

administrativas, civis e criminais. 

 

§ 4º. O benefício do auxílio alimentação deverá ser acessado/usado 

exclusivamente pelo servidor e, no período não superior a 06 (seis) meses, sob 

pena de bloqueio do mesmo. 

 

§ 5º. Havendo desligamento do servidor do quadro de pessoal, será 

imediatamente cancelado o cartão, porém, permanecendo ativo por 60 (sessenta) 

dias para que o usuário possa utilizar o saldo remanescente, se for o caso. 

 

Art. 3º. O benefício do auxílio alimentação não se aplica: 

 

I – Aos servidores e demais beneficiários em licença de qualquer natureza; 
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II – Aos servidores e demais beneficiários faltantes ao trabalho no mês 

correspondente e que não tenham apresentado a devida justificativa da ausência; 

 

III - Aos servidores e demais beneficiários que forem punidos em procedimentos 

administrativos; 

 

IV – Aos secretários municipais e ocupantes de cargos eletivos, exceto 

conselheiros tutelares em efetivo exercício da função; e 

 

V – Aos servidores e demais beneficiários em gozo de férias;  

 

Art. 4º. As situações não previstas neste Decreto obedecerão às regras previstas 

na legislação vigente, em especial a Lei Municipal nº 1096/2019. 

  

Art. 5º. As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta de 

dotações orçamentárias anuais próprias do Município, suplementadas se 

necessário, com recursos ordinários do tesouro municipal de Guatambu/SC. 

  

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário, com efeitos a contar de 01 de abril de 2019. 

 

 

 

Guatambu/SC, 22 de abril de 2019 

 

 

                                                                 LUIZ CLOVIS DAL PIVA 

                                                                           Prefeito Municipal 

 


