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LEI Nº 2.109, de 13 de março de 2007. 
 

 
“Institui Auxílio Alimentação aos Servidores 
Públicos Ativos e dá outras providências.” 

 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SALINAS, faço saber que a Câmara Municipal 
aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipais autorizados a 
concederem auxílio-alimentação aos servidores públicos municipais ativos efetivos, 
nomeados e contratados, observadas as regras previstas na presente Lei. 
 
Art. 2º - O valor mensal do auxílio-alimentação será fixado por Decreto do Chefe do 
Poder Executivo Municipal e por Portaria do Chefe do Legislativo Municipal. 
 
Art. 3º - Não terá direito ao recebimento do auxílio alimentação de que trata esta Lei 
o servidor que: 
 
I – No respectivo período aquisitivo:  
a) tiver falta não justificada;  
b) tiver atrasos não justificados em seu registro de freqüência. 
II – Nos três meses anteriores, tiver sofrido qualquer penalidade ou sindicância ou 
processo disciplinar. 
III – Estiver prestando serviço em outro órgão, instituição ou entidade mediante 
cessão ou permuta. 
IV – Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 
 
Parágrafo único. O servidor não terá direito ao auxílio alimentação de que trata esta 
Lei no mês em que documentar as respectivas férias, bem como no período em que 
estiver de licença. 
 
Art. 4º - O auxílio-alimentação de que trata a presente Lei: 

 
I   - Não tem natureza salarial, nem se incorporará à remuneração do Servidor para 
quaisquer efeitos; 
II  - Não é acumulável com outros de espécie semelhante originária de qualquer 
forma de auxílio ou benefício para alimentação do servidor; 
III - Não será configurado como rendimento tributável e nem constitui base para 
incidência de contribuição previdenciária. 
 
Art. 5º - A presente Lei será regulamentada por Decreto, no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da vigência da mesma. 
 
Art. 6º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias. 
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Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
a 1º de fevereiro de 2007, revogadas as disposições em contrário. 
 
Salinas, 13 de março de 2007. 
 
 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 
Prefeito Municipal 

 
 
 


