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Mesópolis, 08 de abril de 2022. 

OFÍCIO Nº 083/2022 

Exma. Sr.2. 

MARIA INÊS RIBEIRO 
D.D. Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP 

  

Senhora Presidente, 

Venho através do presente cumprimentá-la e ao mesmo tempo 

dirigir a Vossa Excelência, para encaminhar o PROJETO DE LEI Nº 014, DE 08 DE 

ABRIL DE 2022, que “Dispõe sobre a concessão de Vale Alimentação aos 

servidores públicos do Poder Executivo do Município de Mesópolis e dá outras 

providências”, para apreciação. 

Certo de poder contar com atenção dos nobres Vereadores, 

para este Projeto de Lei, reiteramos a Vossa Senhoria, nossos sinceros protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 

Atenciosamente, |. 

  

Preféito Municipal 

  

| Câmara Mun. Mesópolis | 
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº 014/2022 

Mesópolis, 08 de abril de 2022. 

Senhora Presidente, Senhores Vereadores, 

Tenho a honra de submeter, por intermédio de Vossa 
Excelência, à apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, o Projeto de Lei que 
Dispõe sobre a concessão de Vale Alimentação aos servidores públicos ativos do 

Poder Executivo do Município de Mesópolis e dá outras providências ". 

O Projeto de Lei em tela é referente autorização ao Poder 

Executivo para conceder Vale Alimentação aos servidores públicos ativos do Poder 
Executivo de Mesópolis. 

O vale alimentação será destinado ao suplemento à renda dos 

servidores públicos ativos da Prefeitura de Mesópolis. É uma despesa de caráter 

indenizatório e não tem natureza salarial, não gerando implicações quanto à 

majoração de encargos previdenciários ou trabalhistas à fonte pagadora. 

Ele serve para uma melhor qualidade de vida aos beneficiários, 

privilegiando aqueles que estiverem em pleno exercício da profissão. 

O respectivo benefício será pago àqueles que estiverem 

trabalhando regularmente. 

Acerca do valor, esclareço que ele foi o resultado de pesquisas 

realizadas nas demais Prefeituras da região, onde foi apurado que a maioria também 

fornece Vale Alimentação aos servidores. No entanto, ao instituir benefícios e 

regalias em favor daqueles que servem a população, por meio da Administração 

Pública, não podemos perder de vista o interesse público primário, onerando 

demasiadamente os cofres públicos, razão pela qual o valor proposto se mostra 

condizente com orçamento e os limites constitucionais. 

Em tempo, esclareço que os servidores inativos não poderão 

fazer jus ao benefício, por força da Sumula nº 680 do Supremo Tribunal Federal. 

Dessa forma, caracterizando-se a proposição como de 

natureza essencialmente técnica, tenho a convicção de que esta Colenda Câmara 

dará o seu apoio incondicional, contribuindo assim para o aprimoramento dos 

serviços prestados pelos agentes públicos dessa Prefeitura Municipal.
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Assim, esperando haver justificado o interesse e a 

conveniência de aprovação deste projeto, agradecendo, ainda, o apoio, subscrevo- 

me com protestos de estima e consideração. 

Cordialmente, 

JOSÉ CARLOS DA SILVA 
Prefeito Municipal 

A Excelentíssima Senhora 

MARIA INÊS RIBEIRO 
Presidente da Câmara Municipal 

Mesópolis/SP
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PROJETO DE LEI Nº 014, DE 08 DE ABRIL DE 2022. 
  

  

“Dispõe sobre a concessão de Vale 

Alimentação aos servidores públicos do 

Poder Executivo do Município de 

Mesópolis e dá outras providências”. 

JOSÉ CARLOS DA SILVA, Prefeito do Município de 
Mesópolis, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são 

conferidas, faz saber que a Câmara Municipal de Mesópolis, Estado de São Paulo, 

aprovou e ela promulga e sanciona a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído o “Vale Alimentação”, no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), benefício a ser concedido mensalmente aos servidores 

públicos em atividade da Prefeitura Municipal de Mesópolis. 

Art. 2º O valor do Vale Alimentação de que trata esta lei será 

atualizado anualmente, de acordo com a variação do INPC/IBGE, ou outro que vier a 

substituí-lo. 

Art. 3º O Vale Alimentação será concedido mediante o 

fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada, hábil à aquisição 

exclusiva de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais cadastrados 

previamente pela rede credenciada que vier a operar o referido cartão. 

Parágrafo único. Até que seja efetivado o fornecimento do 

cartão magnético ou outra forma assemelhada, conforme previsto no "caput", o 

benefício será concedido em pecúnia. 

Art. 4º O Vale Alimentação instituído por esta lei será devido ao 

servidor afastado do serviço sem prejuízo de vencimentos em virtude de: 

| - férias; 
|| - casamento, até 8 (oito) dias; 

HI - luto, por falecimento de irmãos, cônjuge ou companheiro, 

pais e filhos, até 8 (oito) dias; 
IV - luto, por falecimento de tios(as), primos(as), padrasto, 

madrasta, cunhadas(os), sobrinhos(os), genros, noras, sogro(a) e netos(as), até 2 

(dois) dias; 

V- licença por acidente de trabalho ou doença profissional; 

VI - licença à gestante; 

VII - licença-paternidade, por até 5 (cinco) dias;
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VIII - licença-maternidade; 

IX - convocação para cumprimento de serviços obrigatórios por 

lei; 

X - faltas abonadas; 

XI - exercício de outro cargo em comissão ou função na 

Administração Direta; 

XII - licença-prêmio. 

8 1º Outros afastamentos do servidor, ainda que considerados 

como de efetivo exercício pela legislação municipal, não ensejarão o pagamento do 

Vale Alimentação. 

8 2º Não fará jus ao recebimento do vale alimentação o 

servidor que se ausentar injustificadamente do serviço. 

8 3º A ausência do servidor justificada por atestados médicos, 

não sendo alguma das hipóteses descritas nos incisos desse artigo, não será 

considerada em hipótese alguma como efetivo exercício para os fins desta lei, 

ocorrendo redução parcial do valor do vale alimentação nas seguintes proporções: 

| - 1 (um) dia de ausência, redução de 10% (dez por cento) do 
valor total do vale alimentação; 

Il - 2 (dois) dias de ausência, redução de 20% (vinte por cento) 

do valor total do vale alimentação; 

HI - 3 (três) dias de ausência, redução de 30% (trinta por cento) 

do valor total do vale alimentação; 

IV - 4 (quatro) dias de ausência, redução de 40% (quarenta por 

cento) do valor total do vale alimentação 

V- 5 (cinco) dias de ausência, redução de 50% (cinquenta por 

cento) do valor total do vale alimentação; 

VI - 6 (seis) dias de ausência, redução de 60% (sessenta por 

cento) do valor total do vale alimentação; 
VII - 7 (sete) dias de ausência, redução de 70% (setenta por 

cento) do valor total do vale alimentação; 

VIII - 8 (oito) dias de ausência, redução de 80% (oitenta por 

cento) do valor total do vale alimentação; 
IX - 9 (nove) dias de ausência, redução de 90% (noventa por 

cento) do valor total do vale alimentação, 

X - 10 (dez) dias ou mais de ausência, não haverá pagamento 

do vale alimentação. 

Art. 5º O pagamento indevido do Vale Alimentação caracteriza 

falta grave, sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou a 

autoridade competente às penalidades previstas em lei. 

F
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Parágrafo único. Os valores indevidamente recebidos serão 

restituídos ou compensados no mês subsequente. 

Art. 6º O Vale Alimentação instituído por esta lei: 

| - não tem natureza salarial ou remuneratória; 

Il - não se incorporará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos 

ou proventos, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o 

servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo 

que importe em acréscimo de outra vantagem pecuniária; 

HI - não será computado para efeito de cálculo do 13º (décimo 

terceiro) salário; 

IV - não constituirá base de cálculo das contribuições 

previdenciárias; 

Art. 7º O Vale Alimentação instituído por esta lei será devido a 

partir de 1º de abril de 2022. 

Art. 8º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir 

Crédito Especial no orçamento vigente, no valor de até R$327.600,00 (trezentos e 

vinte sete mil e seiscentos reais), consignado nas seguintes dotações: 

ÓRGÃO: Poder Executivo 
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.02.01 — Administração e Planejamento 

FUNÇÃO: 04 - Administração 
SUBFUNÇÃO: 122 — Administração Geral 
PROGRAMA: Planejamento Geral 

CÓDIGO DO PROGRAMA: 003 

ATIVIDADE: Manutenção da Secretaria do Executivo 

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.012 
ELEMENTO ECONOMICO: 3.3.90.46 — Auxilio Alimentação 

FONTE 01 - Tesouro 

eia R$126.000,00 

ÓRGÃO: Poder Executivo 
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.04.02 — Ensino Fundamental 

FUNÇÃO: 12 - Educação 
SUBFUNÇÃO: 361 — Ensino Fundamental 
PROGRAMA- Manutenção do Ensino Fundamental Regular 

CÓDIGO DO PROGRAMA: 013 
ATIVIDADE:- Manut. Das Ativ. Do Ensino Fundamental 

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.018 
ELEMENTO ECONOMICO: 3.3.90.46- Auxilio Alimentação................. R$113.400,00 

FONTE 01 - Tesouro
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ÓRGÃO: Poder Executivo 
UNID. ORÇAMENTÁRIA: 02.07.01 — Fundo Municipal de Saúde 

FUNÇÃO: 10 - Saúde 

SUBFUNÇÃO: 301 — Atenção Básica 

PROGRAMA: Ações Médicas Básicas / UBS 

CÓDIGO DO PROGRAMA: 021 

ATIVIDADE: Manut. Das Ativ. Do Fundo Municipal de Saúde 

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2.029 

ELEMENTO ECONOMICO: 3.3.90.46 — Auxilio Alimentação............... R$ 88.200,00 

FONTE 01 - Tesouro 

TOA ss SE a OCS TaRa R$ 327.600,00 

Art. 9º O crédito de que trata o artigo anterior será coberto com 

recursos de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício 

anterior para cobertura de despesas de auxilio alimentação de funcionários 

municipais ativos do Município de Mesópolis, com base no Parágrafo 1º, Inciso Il e 

Parágrafo 3º do artigo 43, Lei 4.320/64. 

Art. 10 Ficam alterados os valores constantes nos anexos do 

Plano Plurianual (PPA) Lei nº 26, de 21 de outubro de 2021 e da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) Lei nº 18, de 10 de junho de 2021, vigentes para o exercício 

de 2022, para fins de compatibilização dos Planos Orçamentários. 

Art. 11 Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Mesópolis 

Mesópolis, 08 de abril de 2022. 
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ATENDIMENTO AO ART.16 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

(RECEITA CORRENTE LIQUIDA) 
ENTE: Prefeitura Municipal de Mesópolis-SP 
PERÍODO: Exercícios de 2022, 2023 e 2024. 

  

Impacto nº 04/2022 

I- DO MOTIVO 

Estimativa de Impacto Orçamentário e Financeiro para incorporação do Auxilio Alimentação para 
quadro de servidores do Munícipio de Mesópolis. 

Diante o exposto acima, teríamos o valor dos acréscimos, conforme quadro abaixo; 

  

  

Descrição Valores 

meses, 

[TOTAL DO AUMENTO DE DESPESA ANUAL 

          

  

  

II - DO IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO 

a) Exercício de 2022: 
  

  

  

  

  

  

          

+ Superavit Financeiro em 31/12/2021 3,468.355,52 

+ Receita Corrente Liquida em 28/02/2022 19.935.232,49 
= Disponibilidade Financeira Estimada para 2022 23.403.588,01 
- Despesas Orçamentarias comprometidas para 2022 19.935.232,49 

« Acréscimo das Despesas com Projeto em 2022 327.600,00 

.« Total das Despesas Previstas para 2022 com o acréscimo do Impacto 20.262.832,49 

. Saldo Financeiro Previsto com o Projeto em 2022 3.140.755,52 
- Impacto Financeiro 

= Impacto Orçamentário 
  

b) Exercício de 2023: 
  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

      
    

+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2022 1.000.000,00 
+ Receita esperada para o exercício de 2023 20.931,994,11 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2023 21.931,994,11 
. Acréscimo das Despesas totais com Projeto em 2023 343.980,00 
- Impacto Financeiro | pe: 
- Impacto Orçamentário 

c) Exercício de 2024: 

+ Superávit Financeiro Previsto para 31/12/2023 1.000.000,00 
+ Receita esperada para o exercício de 2024 21.978.593,82 

= Disponibilidade Financeira Estimada para 2024 22.978.593,82 
. Acréscimo das Despesas totais com Projeto em 2024 361,179,00 
- Impacto Financeiro 

- Impacto Orçamentário 
  

HI - DOS CRITERIOS UTILIZADOS



O valor utilizado como base de cálculo, para a incorporação do Auxilio Alimentação 

para os servidores do Munícipio de Mesópolis sp., foram de R$200,00 
IV - DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DA DESPESA - ARTIGO 16 E 17 DA LRF 

Declaro, na qualidade de Ordenador da Despesa e nos termos da lei que o presente 
gasto dispõe de suficiente dotação e de firme e corksistente expectativa de suporte de 
caixa e as alterações de despesas aqui considfradas estão previstas no Plano 
Plurianual, na Lei das Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual e não 
compromentem as metas fiscais estabelecidas. 

    

    


