CÂMARA DE VEREADORES DE QUEVEDOS
Estado do Rio Grande do Sul
“O Poder unido é mais forte.”

28º de Emancipação Político-administrativa. 27º de Instalação do Município.
RESOLUÇÃO
RESOLU
ÇÃO LEGISLATIVA Nº 003,
003, DE 18 DE MARÇO DE 2020.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE QUEVEDOS E ALTERA O VALOR. DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Presidente da Câmara de Vereadores de Quevedos, Estado do Rio Grande do Sul, no
uso das atribuições que lhe conferem o Regimento Interno, Art. 38, Inciso IV, alínea “g” e em
cumprimento ao Art. 14, Inciso IX da Lei Orgânica Municipal, promulga esta Resolução
Legislativa.
Art. 1º O Vale Alimentação, de natureza indenizatória e participação facultativa, a ser
operacionalizada sob a modalidade de fornecimento de cartão magnético, vales ou tickets,
aos servidores do quadro efetivo e Cargos em Comissão, para aquisição de gêneros
alimentícios, em conformidade com a Legislação de Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) de Empresas legalmente autorizadas.
Parágrafo único. Para efeito de concessão do Vale Alimentação, não serão
considerados servidores distintos aqueles com acúmulo regular de cargos, empregos ou
funções, que terá caráter individual a cada interessado que aderir ou desistir de perceber o
benefício.
Art. 2º O Vale Alimentação passa a ter o valor mensal total de R$ 200,00 (duzentos
reais), mediante desconto em folha de pagamento, formalizada previamente pelo
beneficiário, que contribuirá com o percentual de 10% (dez por cento) do respectivo custo.
§1º O total dos Vales Alimentação a ser concedidos a cada mês vincula-se ao número
de dias de efetivo trabalho, de acordo com sua categoria e carga horária semanal do cargo,
devendo ser descontados os dias em que estiverem percebendo diárias, feriados e datas
consideradas ponto facultativo, ressalvados casos em que, pela natureza das atribuições do
cargo, os serviços ocorram nestas datas.
§2º Para o cálculo do valor do Vale Alimentação e eventuais descontos, serão
considerados como de efetivo trabalho 20 (vinte) dias a cada mês, para todos os efeitos desta
Resolução.
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§3º A autorização do interessado em aderir ao benefício do Vale-Alimentação deverá
ser formalizada até o dia 15 (quinze) do mês que preceder ao da concessão, o que deverá ser
providenciado pessoalmente pelo interessado junto ao Departamento de Pessoal/Setor de
Recursos Humanos da Câmara, assim como a desistência em perceber o benefício.
Art. 3º O Vale Alimentação terá caráter pessoal e será concedido individualmente a
cada beneficiário que manifestar expressamente sua adesão, mantendo-se as já opções
formalizadas e já vigentes até a data da edição desta Resolução.
Art. 4º O Vale Alimentação terá seu valor alterado por Resolução de Mesa sempre que
houver reajustes e aumentos aos servidores municipais, no mesmo percentual, índices e datas
em que se derem estes e regulamentado nos demais casos não previstos nesta Resolução.
Art. 5º O benefício do Vale Alimentação de que trata esta Resolução não tem natureza
salarial e não integrará a remuneração dos servidores nem será incorporada, para quaisquer
efeitos, aos vencimentos, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o
servidor, vedada, assim, sua utilização sob qualquer forma, para cálculo ou acréscimo de
outra vantagem pecuniária, inclusive cálculo da gratificação natalina e remuneração de férias.
Parágrafo único. O Vale Alimentação não configura rendimento tributável e nem
integra o salário de contribuição previdenciário.
Art. 6º O pagamento indevido do Vale Alimentação caracteriza falta grave, sujeitando
o responsável pelo apontamento da frequência ou ao Departamento de Pessoal às
penalidades previstas e serão restituídos ou compensados no mês subsequente.
Art. 7º Não farão jus ao benefício instituído os servidores que estiverem afastados do
exercício do cargo, inclusive nas hipóteses que a Lei prevê o afastamento como de efetivo
serviço público, a saber:
I - inativos e pensionistas.
II - que estiverem em disponibilidade remunerada.
III - cedidos para outros órgãos, entes públicos ou mesmo instituições privadas, ou
colocados à disposição do Município por outros entes públicos, situação em que o pagamento
obedecerá os termos do convênio de cedência ou permuta.
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IV - que estiverem em gozo de licenças, remuneradas ou não, por período superior a 6
(seis) dias no mês, ou, concomitantemente com percepção de diárias.
V - não terão direito ao Vale Alimentação, de que trata esta Resolução, os servidores
que apresentarem 6 (seis) ou mais faltas não justificadas ou justificadas ou atrasos e/ou saídas
antes do horário de trabalho, sendo que em ocorrendo mais 5 (cinco) eventos destas
naturezas e independente de serem faltas ou atrasos, estarão sujeitos ao desconto
proporcional do valor que corresponderia a integralidade, assim considerado como sendo 20
(vinte) dias.
VI - não perceberão o benefício os servidores contratados em caráter temporário e
agentes políticos.
Art. 8º O Vale Alimentação custeará as despesas conforme créditos constantes da Lei
Orçamentária Anual do Município de Quevedos para o Exercício de 2020, com a discriminação
constante das rubricas orçamentárias e Impacto Econômico Financeiro que integram a
presente Resolução na forma de seu anexo único.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor no primeiro dia subsequente a data de sua
publicação.
Gabinete do Presidente da Câmara de Vereadores de Quevedos. Estado do Rio Grande
do Sul, em 18 de Março de 2020. 27º de Instalação do Município. 28º de Emancipação
Político-administrativa.
VER. HÉLIO DUARTE MENEZES
PRESIDENTE
Ver. Jandir Polenz Arend
1º Secretário
João Antonio Dias Nágera
Assessor Jurídico - OAB/RS Nº 71.618
Portaria Legislativa nº 1, de 2.1.2017

RegistreRegistre-se. PubliquePublique-se.
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ANEXO 1
ESTIMATIVA DE IMPACTOIMPACTO-ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO Nº
N 03/20
03/202
/2020
FINALIDADE: Estudo de adequação orçamentária e financeira para a finalidade de autorizar a
criação do vale alimentação, de natureza indenizatória e participação facultativa, a ser
operacionalizada sob a modalidade de fornecimento de cartão magnético, vales ou tickets aos
servidores do quadro efetivo e Cargos em Comissão do Poder Legislativo do Município, para
aquisição de gêneros alimentícios, em conformidade com a Legislação de Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) de Empresas legalmente autorizadas.
JUSTIFICATIVA: A atualização do vale-alimentação de que trata o presente estudo de
viabilidade orçamentária e financeira tem por objetivo proporcionar uma melhora na
qualidade de vida, especificação na alimentação dos servidores.
ESTIMATIVA DE GASTOS: Vale alimentação conforme Resolução nº
n 2, de 22 de Abril de 2013.
Discriminativo
O vale alimentação terá valor mensal total de até R$
200,00 (duzentos reais), sendo a concessão
condicionada à participação dos servidores, mediante
desconto em folha de pagamento, formalizada
previamente pelo servidor beneficiário, que contribuirá
com o percentual de 10% (dez por cento) do respectivo
custo, sendo a parte da Câmara de R$ 180,00 (cento e
oitenta reais) multiplicados por uma estimativa de 3
(três) funcionários corresponde ao valor de R$ 540,00
(quinhentos e quarenta reais) multiplicados por 10 (dez)
meses no ano de 2020 e 12 (doze) meses nos anos
seguintes.
TOTAIS ....................

2020

2021

2022

5.400,00

6.480,00

7.128,00
7.128,00

ORIGEM DOS RECURSOS
Discriminativo

2020

2021

2022

Recursos Próprios – 100%

TOTAIS
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
ÓRGÃO
ATIVIDADE
01
–
Câmara 2001 – Manutenção,
Municipal
de Conservação,
Vereadores
Equipamentos
da
Câmara Municipal

5.400,00

6.480,00

7.128,00

ELEMENTOS
3.3.90.46.00.00.00.00 – Auxílio Alimentação
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Observações: Os valores das despesas com pessoal estão distribuídos nas dotações
orçamentárias acima, conforme valores constantes do Projeto de Resolução.
Quevedos, RS, 18 de Março de 2020.

HÉLIO DUARTE MENEZES
PRESIDENTE
JOSÉ MAURO R. PIGATTO
CONTADOR/CRC/RS 073.125/0-3
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ANEXO 2
ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTÁRIOTÁRIO-FINANCEIRO PARA GASTO COM PESSOAL Nº
N
03/20
03/2020
/2020.
20.
Estimativa do impacto orçamentário-financeiro para a finalidade de autorizar a criação do
vale-alimentação conforme Declaração de Despesa e Recurso nº 01/2013, emitida pelo
Presidente do Poder Legislativo, em cumprimento ao disposto no Inciso I do Art. 16 da Lei
Complementar nº 101/2000 e, no §1º e Incisos do Art. 169 da Constituição Federal.
FINALIDADE: Estudo de adequação orçamentária e financeira para a finalidade de autorizar a
criação do vale-alimentação, de natureza indenizatória e participação facultativa, a ser
operacionalizada sob a modalidade de fornecimento de cartão magnético, vales ou tickets aos
servidores do quadro efetivo e Cargos em Comissão do Poder Legislativo do Município, para
aquisição de gêneros alimentícios, em conformidade com a Legislação de Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) de Empresas legalmente autorizadas.
JUSTIFICATIVA: A criação do vale alimentação de que trata o presente estudo de viabilidade
orçamentária e financeira tem por objetivo proporcionar uma melhora na qualidade de vida,
especificação na alimentação dos servidores.
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO EM CURSO CONFORME PROJETO DE
RESOLUÇÃO:
RESOLUÇÃO:
ÓRGÃO
ATIVIDADE
ELEMENTOS
01 – Câmara 2001 – Manutenção, 3.3.90.46.00.00.00.00 – Auxílio Alimentação
Municipal
de Conservação,
Vereadores
Equipamentos
da
Câmara Municipal
Diante do Resultado do Impacto, temos:
a - Atende ao exigido pelo Art. 59 Inciso IV, da LC nº 101/2000, que o montante das
dívidas consolidadas não ultrapassa a 108% , da RCL.
b - Atende ao exigido pelo Art. 31, da LC nº 01/2000, não ultrapassar os 90% do
estabelecido na Resolução do Senado Federal n º 40/2001, Inciso II do Art. 3º.

IMPACTO
ORÇAMENTÁRIO/
FINANCEIRO
Fonte de Recursos:
Orçamento Total Provável
Dotação
Orçamentária
Atualizada
Empenhado no Exercício
Reservado para Empenho
Comprometido
Custo

2020

2021

2022

Xxxxxxxxxxxxxxxxx (+) R$ 1.160.000,00 (+) R$ 1.280.000,00
R$ 1.060.000,00
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
(-) R$ 131.438,05
(-)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
(-) R$ 696.000,00

Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
(-) R$ 768.000,00
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Administração
Valor da Operação
Saldo Livre Resultante

(-) R$ 5.400,00
(=) 923.161,95

(-) R$ 6.480,00
(=) R$ 457.520,00

(-) R$ 7.128,00
(=) R$ 504.872,00

Quevedos, RS, 18 de Março de 2020.

HÉLIO DUARTE MENEZES
PRESIDENTE
JOSÉ MAURO R. PIGATTO
CONTADOR/CRC/RS 073.125/0-3
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ANEXO
ANEXO 3

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA

Eu, Hélio Duarte Menezes, Presidente do Poder Legislativo e ordenador de
despesa, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento às
determinações do Inciso II do Art. 16 da Lei Complementar nº 101/2000, na
qualidade de Ordenador de Despesas, e à vista da estimativa do Impacto
Orçamentário-Financeiro nº 03/2020, datado de 18 de Março, DECLARO existir
recursos para realizar o gasto, cuja despesa correrá por conta das atividades
mencionadas na DECLARAÇÃO DE DESPESA E RECURSOS Nº 03/2020, estando
adequada à Lei Orçamentária Anual e compatível com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e o Plano Plurianual.
Quevedos, RS, 18 de Março de 2020.

HÉLIO DUARTE MENEZES
PRESIDENTE/ORDENADOR DE DESPESAS
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