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Jardinópolis, 06 de janeiro de 2022. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Submeto à apreciação e votação desta Douta Edilidade, o Projeto de Lei que 
"Institui o Programa Municipal Cartão Auxilio Alimentação destinado aos «gentes 
públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal; revoga a Lei 3.367, de 31 de 
março de 2008 e Lei 4.624, de 03 de dezembro de 2019; e dá outras providencias ". 

De início, faz por bem esclarecer que a Lei Municipal 3.367/08 que instituiu o 
Programa Aumentar destinado aos servidores públicos, vem sofrendo sérias criticas de 
ordem jurídica tanto pelo Tribunal de Contas quanto pela Controladoria do Município, 
face ao vazio deixado pela norma e, sobretudo por se mostrar incompatível com a 
natureza do beneficio que tem caráter indenizatório e não remuneratório, conforme 
entendimento do TST e do TCE-SP, portanto extensível aos agentes públicos de modo 
geral. 

Nesse quadro esclarecedor, é oportuno que se traga à colação o enunciado da 
Sumula Vinculante n° 55 do Supremo Tribunal Federal que veda o pagamento do 
auxílio alimentação aos inativos e pensionistas, iii verbis: 

STF: Súmula n°55 - "O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos 
servidores inativos." 

Assim, pois, pela necessidade de se criar um ambiente jurídico seguro, divisor 
entre o que se pode e o que não é permitido, e, diante de inúmeras alterações 
implementadas na Lei Municipal 3.367/08 que criou o Programa Alimentar do 
servidor, porém, sem corrigir os vícios e distorções apontados pelos órgãos de 
controle, prefere este Poder Executivo substitui-lo, através da presente proposiftra, por 
um programa mais robusto, alinhado ao conceito jurídico próprio do beneficio e que 
estabelece novo valor do cartão. 

Trata-se, sem dúvidas, de valorização dos agentes/funcionalismo público, 
sobretudo pelo aumento do custo de vida vivenciado nos últimos anos, de sorte que a 
concessão de um incentivo ao quadro funcional proporcionará maior, qualidade de vida 
e motivação. Razão pela qual, a Administração Municipal encaminha o presente 
Projeto de Lei que além de prever reajuste ou novo valor da auxilio alimentação, 
disciplina os titulares beneficiados, criando melhor controle de seus gastos. 

No tocante ao impacto financeiro, levamos ao conhecimento dos nobres Edis, 
que atualmente o Poder Executivo efetua o pagamento de R$ 600,00 (seiscentos reais) 
no cartão alimentação, por mês, totalizando aproximadamente R$ 10.310.400,00 (dez 
milhões, trezentos e dez mil e quatrocentos reais) por ano. 
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Com a substituição do programa e o reajuste proposto de 
aproximadamente 3 8,33%, maior da história de Jardinópolis, haverá um impacto de R$ 
329.360,00 (trezentos e vinte e nove mil, trezentos e sessenta reais) mensais, sendo R$ 
3.952.320,00 (três milhões, novecentos e cinquenta e dois mil, trezentos e vinte reais) 
anuais. Informamos que está disponível na peça orçamentária para realização dessas 
despesas a importância de R$ 10.485.000,00 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e 
cinco mil reais), e para suportar o referido aumento a administração enviará novo 
projeto de lei para complementar as dotações necessárias para cumprimento da 
obrigação. Conforme consta do relatório de impacto orçamentário, a despesa com o 
reajuste proposto será de R$ 14.262.720,00, onde se retirarmos o já orçado na peça 
orçamentária (R$ 10.485.000,00) teremos que suplementar as dotações em 
aproximadamente R$ 3.777.720,00. Estas considerações são observadas no relatório 
de análise do impacto orçamentário que segue anexo ao presente Projeto de Lei. 

Sendo certo que o reajuste beneficiará, aproximadamente, 1432 
agentes/servidores. 

Diante do exposto, e por se tratar de um Projeto que tem como objetivo 
incrementar a alimentaço dos agentes públicos e proporcionar o aumento da 
produtividade e eficiência funcionais, esperamos a pronta acolhida da presente 
proposta e a consequente e célere aprovação do mesmo. 

Por fim, diante da urgência referente às ações contábeis e a necessidade de efetuar 
o pagamento ainda no mês de janeiro de 2022 com reajuste no Cartão Auxilio Alimentação, 
solicitando que a mesma seja apreciada e votada em REGIME DE URGÊNCIA 
ESPECIAL e SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, na qual fica desde já, pelo presente, 
solicitada. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Excelência e demais nobres 
Vereadores, os nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço. 

Atenciosamente, 

Assinado de forma digita' por PAULO PAULO JOSE 	
BRIGLIADORI:06257997801 

BRIGLIADORl:062579978Q1 -tja65.2022010513:o2:47-oro 

PAULO JOSÉ BRIGLIADORI 
Prefeito Municipal 

A Sua Excelência o Senhor 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS 
Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 
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PROJETO 	DE 	LEI N.°001/2022 
=De 06 de Janeiro de 2022= 

"INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL CARTÃO 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS 
AGENTES PÜBLICOS VINCULADOS AO PODER 
EXECUTIVO MUNICIPAL; REVOGA A LEI 3.367, DE 
31 DE MARÇO DE 2008 E LEI 4.624, DE 03 DE 
DEZEMBRO DE 2019; E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.":: :::: : ::::::: ::: ::::: : ::::::::::::::::::::::::::: 

O SENHOR PAULO JOSÉ BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE JARDINÕPOLIS, 
ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS 
POR LEI, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Jardinópolis, deste Estado, aprovou o projeto de 
Lei n. °  00112022, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1 0  Esta Lei institui o Programa Municipal Cartão Auxilio Alimentação destinado aos 
agentes públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal, em substituição ao Programa 
Alimentar dos Servidores e Funcionários Públicos do Executivo Municipal, Ativos, Inativos e 
Pensionistas, de que trata a Lei Municipal 3.367, de 31 de março de 2008, e define critérios 
para recebimento. 

Art. 20 . Fica instituído o Programa Municipal Cartão Auxílio Alimentação, destinado aos 
agentes públicos, assim compreendidos os detentores de cargos de provimento efetivo e em 
comissão, empregos e cargos em extinção do Quadro Geral do Poder Executivo, do Quadro 
do Magistério e do Quadro de Empregos da Área da Saúde, dos membros efetivos do 
Conselho Tutelar, dos Secretários Municipais e dos contratados em caráter excepcional na 
forma do art. 37, IX, da Constituição da República, exceto Prefeito e Vice-Prefeito. 

Parágrafo único. Os agentes públicos referidos no caput do presente artigo, estão 
automaticamente inclusos no Programa nele referido, uma vez que não existe contrapartida 
financeira do servidor ao Programa. 

Art. 30 . O Cartão Auxílio Alimentação, terá caráter indenizatório e destina-se a subsidiar 
parte das despesas com a refeição do agente/servidor público do Município. 

Art. 41. O Programa instituído pelo artigo 2 1  desta lei, consistirá na concessão de um 
benefício monetário indenizatório mensal, por agente/servidor público, independentemente 
de sua carga horária de trabalho semanal ou de cargos e empregos exercidos, no seguinte 
valor: 

- R$ 830,00 (oitocentos e trinta reais) 

Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, mediante decreto e valendo-
se do poder discricionário e da disponibilidade financeira/orçamentária, reajustar 
anualmente, o valor mensal do Cartão Auxilio Alimentação pelo índice do IPCA -índice 
Nacional de Preço ao Consumidor Amplo- (IBGE) ou aquele que vier a substituí-lo. 

Art. 50. 0 benefício do Cartão Auxilio Alimentação: 
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- será pago sempre após a verificação da efetividade do período/mês de competência, 
inclusive durante o período do gozo de férias, ainda que remunerada; 

II - não integrará a remuneração ou salário do agente público/servidor/empregado; 

III - não será incorporado ao vencimento ou salário do agente público/servidor/empregado; 

IV - não será computado para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais; 

V - não será configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de 
contribuição para o Plano de Seguridade Social; 

VI - não será caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 

VII - não será acumulável com outras espécies semelhantes ou dele próprio, tais como cesta 
básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou beneficio 
alimentação. 

Art. 60 . Não fazem jus ao auxílio instituído pela presente lei os agentes públicos/servidores 
que se encontrem nas seguintes ocorrências e/ou situações: 

- inativos, pensionistas e detentores de cargos eletivos que estejam afastados da função 
pública, exceto os conselheiros tutelares; 

II - que estiverem em disponibilidade remunerada; 

III - cedidos a outros órgãos, entes públicos ou mesmo instituições privadas e que deles 
recebam remuneração direta; 

IV - que estiverem em gozo de licenças não remuneradas, tais como: para o serviço militar, 
e para tratar de interesses particulares; 

V - que estiverem em gozo de licença para tratamento de saúde, a partir do décimo sexto 
dia; 

VI - Licenciados ou afastados do exercício do cargo, com remuneração, tais como: para 
concorrer a cargo eletivo; 

Parágrafo único. A periodicidade para fins de apuração do número de dias trabalhados 
deverá ser do primeiro ao último dia do período/mês de competência. 

Art. 71 . O Cartão Auxílio Alimentação que trata a presente lei, será pago preferencialmente 
até o dia 20 de cada mês, considerando-se o número de dias trabalhados de acordo com o 
estabelecido no artigo anterior. 

Art. 81. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão atendidas por dotações 
orçamentárias próprias da Lei Orçamentária, no elemento de despesa 3.3.90.46.00- Auxílio-
Alimentação-, coberta pelo r.saldo/  numerário reservado para finalidade prevista na Lei n° 
3.367108 e suas alterações, e caso não tenha dotações suficientes para atender as 
despesas em sua totalidade, estas poderão ser suplementadas posteriormente. 
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RELATÓRIO DE ANÁLISE DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO 
DO PROJETO DE LEI QUE INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL CARTÃO 
AUXILIO ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS AGENTES PUBUCOS 
VINCULADOS AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, REVOGA A LEI 3367, 
DE 31 DE MARÇO DE 2008 E LEI 4624, DE 03 DE DEZEMBRO DE 2019, E DÁ 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 

Premissas: 

O presente Projeto de Lei institui o Programa Municipal Cartão Auxilio. 
Alimentação destinado aos agentes públicos vinculados ao Poder Executivo Municipal, 
em substituição ao Programa Alimentar dos Servidores e Funcionários Públicos do 
Executivo Municipal, Ativos, Inativos e Pensionistas, de que trata a Lei Municipal 3.367, 
de 31 de março de 2008 

A receita corrente liquida prevista, na Lei Orçamentaria Anual - LOA, 
para o atual exercício totaliza o montante de R$ 178.718.000,00.  

No presente Projeto de Lei fica previsto o valor do Cartão Alimentação 
em R$ 830,00(oitocentos e trinta reais) a partir do mês de janeiro de 2022 

O montante de créditos orçamentários destinados ao empenho dessas 
despesas totaliza R$ 10 485 000,00 (dez Milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil reais) 

O município conta atualmente com aproximadamente 1432 
funcionários, entre servidores de carreira, funcionarios comissionados, alem dos agentes 
políticos. 

O presente estudo não considera o "Bónus Natalino", uma vez que sua 
concessão constitui uma liberalidade da administração, não havendo legislação que a 
obrigue. 

Em obediência aos artigos 15 a 17 da Lei 101/00 (Lei de 
Responsabilidade Fiscal) efetuaremos os cálculos destinados a comprovar ou não, sob o 
ponto de vista orçamentano/financeiro, se a Concessão do aumento no valor do cartão não 
afetara as metas fiscais previstas na Lei de Diretrizes Orçamentarias, para o exercício em 
que entrar em vigor e ainda para os dois subsequentes. 

A Receita Corrente Liquida para os exercícios de 2022 e 2023 estão 
previstas nos respectivos valores de • R$. 181.732.000,00 e R$ 189.952.000,00. 

A 


