
PROCESSO N°

FOLHA N ° 

CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

PROIETO DE RESOLUÇÃO N2 3, DE 13 DE 1UNHO DE 2022. 

REGULAMENTA A RESOLUÇÃO N2 12/2006, QUE 
INSTITUI O TICKET ALIMENTAÇÃO PARA OS 
SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY, 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° O auxílio-alimentação, instituído pela Resolução n° 12/2006, será 
concedido aos servidores do Poder Legislativo Municipal, na forma prevista neste 
Regulamento. 

§ 1° O auxílio-alimentação terá caráter indenizatório, não constituindo verba 
de caráter remuneratório, e será constituído num repasse financeiro mensal ao servidor. 

§ 2° Para efeitos deste regulamento, considera-se auxílio-alimentação o 
fornecimento de auxílio para alimentação ou refeição ao servidor público ativo. 

Art. 2° O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores ativos do 
Poder Legislativo Municipal, submetidos ao cumprimento integral da carga horária das 
carreiras existentes na administração, e que efetivamente estejam exercendo as atividades do 
cargo que ocupa. 

§ 1° Os servidores de outros órgãos e entidades à disposição do Poder 
Legislativo Municipal também farão jus ao benefício do auxílio-alimentação, desde que seja 
cumprida a carga horária prevista e apresentem declaração de que não recebem esse 
benefício ou similar, emitida pelo órgão ou entidade de origem. 

§ 2° O servidor público que acumule cargo ou emprego na forma da 
Constituição Federal fará jus à percepção de um único auxílio-alimentação, mediante opção. 

Art. 3° O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia e terá caráter 
indenizatório e se destina a subsidiar as despesas com a refeição do servidor, constituindo 
num repasse financeiro mensal ao Servidor e entregue até o quinto dia útil do mês 
subsequente. 

§ 1° O repasse financeiro de que trata este artigo será fornecido ao servidor 
através de documentos de legitimidade que poderão constituir em cartões 
magnético/eletrônico ou ticket/vale alimentação em papel. 

§ 2° Compete ao Setor Contábil a gestão e acompanhamento de empresa 
contratada para o fornecimento de auxílio-alimentação. 
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Art. 42 O valor mensal do auxílio-alimentação será fixado e/ou reajustado, 
observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade, por Resolução da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

Art. 52 O auxílio-alimentação será custeado com recursos próprios, e 
suplementada se necessário. 

Art. 62 O auxílio-alimentação não será: 

I - incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 

II - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de 
contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; 

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 

IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta básica ou 
benefício alimentação ou congêneres. 

Art. 72 O auxílio-alimentação não será devido durante o período que o 
servidor se encontrar nas seguintes situações: 

disciplinar; 

I - licença para o serviço militar; 

II - licença para atividade política; 

III - licença para tratar de interesses particulares; 

IV - licença para desempenho de mandato classista; 

V - licença para afastamento para Exercício de Mandato Eletivo; 

VI - licença para servir a outro órgão ou entidade; 

VII - licença sem vencimentos; 

VIII - afastamento preventivo em decorrência de inquérito administrativo 

IX - suspensão por medida disciplinar; 

X - cumprimento de pena privativa de liberdade; 

XI - licença por motivo de doença em pessoa da família; 
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XII - afastamento para estudo ou missão; 

XIII - afastado mediante apresentação de atestado médico; 

XIV - afastado a qualquer outro título por prazo superior a 30 (trinta) dias. 

§ 12 Não se aplicará o inciso XIII do Art. 79 deste Decreto quando o atestado 
médico protocolado for igual ou inferior a 03 (três) dias durante o mês, superior a este 
período será descontado do Auxílio-Alimentação no mês subsequente. Os atestados médicos 
deverão ser protocolados no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após sua 
expedição, após este prazo os atestados somente poderão ser protocolados com a autorização 
expressa da Presidência da Mesa Diretora. 

§ 22 Não se aplicará o inciso XIV, do Art. 79, deste Decreto quando o servidor 
se encontrar em: 

I - doença ocupacional; 

II - licença maternidade; 

III - acidente de trabalho; 

IV - férias; 

V - casamento; 

VI - luto por falecimento, nos termos definidos no Art. 107, inciso III, da Lei 
Complementar n9 3/2009; 

VII - convocação para participar de júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VIII - licença paternidade; 

IX - licença prêmio por assiduidade; 

X - doença de notificação compulsória, na forma da legislação específica; 

XI - suspensão preventiva, se inocentando ao final, ou quando do processo 
houver resultado somente pena de repreensão ou multa; 

XII - suspensão, quando convertida em multa; 

XIII - prestação de prova ou exame, quando se tratar de estudante em curso 
legalmente instituído, mediante apresentação de atestado fornecido pelo respectivo 
estabelecimento de ensino. 
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§ 39 Não se aplicará o inciso XIV do Art. 72, deste Decreto quando o servidor 
for acometido das doenças dos incisos I, III, e X, do § 2°, comprovadas mediante laudos ou 
atestados, emitidos por medicina especializada, devidamente protocolizados junto ao 
requerimento do servidor, informando a doença ocupacional ou acidente de trabalho. 

§ 42 Não se aplicarão os incisos XIII e XIV, do art. 79, deste Decreto quando 
servidor apresentar atestado médico superior a 03 (três) dias e/ou se afastar por prazo 
superior a 30 (trinta) dias em decorrência das doenças abaixo relacionadas, comprovadas por 
laudos emitidos por medicina especializada e autorização expressa do Presidente da Câmara 
Municipal. 

I - Tuberculose ativa; 

II - Hanseníase; 

III - Alienação mental; 

IV - Neoplasia maligna; 

V - Cegueira; 

VI - Paralisia irreversível e incapacitante; 

VII - Cardiopatia grave; 

VIII - Mal de Parkinson; 

IX - Espondiloartrose anquilosante; 

X - Nefropatia grave; 

XI - Doença de Paget (osteíte deformante) em estado avançado; 

XII - Síndrome da Imunoficiência Adquirida - AIDS; 

XIII - Contaminação por radiação; 

XIV - Hepatopatia grave; 

XV - Esclerose múltipla." 

§ 52 Para efeitos deste artigo, considera-se para o desconto do auxílio-
alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 30 (trinta) dias/mês. 
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Art. 82 Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Câmara 

Municipal. 

Art. 92 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Presidente Kennedy/ES, 13 de junho de 2022. 

Jacimar Mc4va Batista 
Presidente çj,kt MPK/ES 

Ulisses Matyide Araújo 
Vice- reside te 

Terc o Jor ao 4iomes 
Secretário 

PROTOCOLO CÂMARA P.K. 
N° 001202/2022 
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Nobres Pares, 

Ilustríssimos Senhores Vereadores 

Ilustríssima Senhora Vereadora 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser 
submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de 
Resolução que "Regulamenta a Lei n° 823, de 10 de julho de 2009, que dispõe 
sobre a concessão de auxílio-alimentação para os servidores públicos municipais 
ativos do Município de Presidente Kennedy/ES. 

Ocorre que em virtude do afastamento do servidor Luciano Moreira 
dos Anjos por motivo de doença e superior a 30 (trinta) dias, levantou-se a 
discussão quanto ao direito a auxílio-alimentação. Vez que a Resolução n° 
12/2006 e alterações não disciplina sobre a matéria, ou seja, não a regulamenta. 

Em consulta ao setor jurídico legislativo e a controladoria 
municipal, ambos foram uníssonos, no que diz respeito a sua regulamentação, 
devendo cada ente da Administração Pública Interna disciplinar sua aplicação. 

Por derradeiro em decisão proferida pelo desembargador federal 
Candido Moraes, reconheceu que o auxílio-alimentação é devido aos servidores 
civis dos órgãos da administração direta, autárquica e fundacional que estejam 
no "efetivo desempenho de suas atividades funcionais", explicou, contudo, que, 
de acordo com os artigos 97 e 102 da Lei 8.112/90 - com redação dada pela Lei 
9.527/97 -, o servidor publico "está em efetivo exercício" ainda que afastado em 
razão de férias, licença para tratamento de saúde, licença-prêmio, licença para 
capacitação ou treinamento e licença-maternidade. 

Oportunidade que o nobre desembargador reforça seu 
entendimento, citando decisões anteriores do STJ e dos TRF todas no mesmo 
sentido. 

Disponível em 
https: / /joaopaulooliveiradecarvalho .ju sbrasil. com. br / noticias / servidorespublico 
s-tem- direito- a- auxilio- alimentacao-m esmo- durante-periodos-de- afastamento 

Ante o exposto, restando justificadas as razões que fundamentam a 
medida, submeto o presente Projeto de Resolução à apreciação dos nobres pares, 
requerendo sua apreciação e tramitação em REGIME DE URGÊNCIA. 
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Presidente Kennedy/ES, 13 c/e junho de 2022. 

Jacimar Ma 'Batista 
Presid 

Ulisses Matta d Araújo 
Vice- resid nte 

Térc ord o G,ómes 
Secretário 
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N° 001202/2022 

13/06/2022 - 16:01:19 
CAMARA MUN PRESIDENTE KENNEDY-ES 
PROJETO DE REOLUÇÃO N 0003/2022 

RUA ATILA V1VACQUA, N°. 89, CENTRO, CEP 29.350-000, PRESIDENTE KENNEDY- ES. 
FONE/FAX (28) 3535.1353 - CNPJ 00.683.819/0001.09 

E-mail: gabinetek'i4presidentekenndy.es.leg.br/ site: www.presidentekennedy.es.leg.br/ 



28/07/2022 09:36 L8112consol 

§ 52 Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de 

deste artigo, deverá ressarcir o órgão ou entidade, na forma do art. 47 da Lei n°  8.112,  de 11 de dezembro de 

aperfeiçoamento. (Incluído  pela Lei n° 11.907,  de 2009) 

§ 62 Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o 

salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade. 

Lei n° 11.907 de 2009) 

§ 72 Aplica-se à participação em programa de pós-graduação no Exterior, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1° a 

62 deste artigo. (Incluído  pela Lei n°11.907,  de 2009) 

Capítulo VI 

Das Concessões 

permanência previsto no § 42 

1990 dos gastos com seu 

disposto no § 52 deste artigo, 
(Incluído  pela 
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Art. 97. Cem qualquer prejuízo, poderá o servidor auacntor se do serviço: 
Aft-.-977-Seettittefereer-p~pedere-e-servitfer- easenter-se-ele-eerviçel---(1Reeiaçãe-deea-pele-Meeli-de-pfeNts-õriern2-6.3.2- de-20-1-3)

Art. 97. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 

I - por 1 (um) dia, para doação de sangue, 

li por 2 (doia) dica, poro sc a 13tOf COMO c citor; 
II - polo período comprovdamente necessário para alistamento ou-reeedes+re~te-elei-te le-r.-ern-Ettleferdef-ease;-e-deis-easse--

(Rcença coca  pela fV}cdica  pr NÃ5 rín n° 632,  cc 2013) 

II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a 2 (dois) 
dias; (Redação dada  pela Lei n° 12.998,  de 2014) 

riffieN 
III - por 8 (oito) dias consecutivos em razão de: 

a) casamento; 

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. 

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da 
repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, será exiqida a compensação da horário na repartição, respeitada a duração semanal do 
tfebefhe7 

§ 12 Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a 
duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado  pela Lei n° 9.527,  de 10.12.97) 

§ 22 Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta medica oficial, 
independentemente de compensação de horário. (Incluído  pela Lei n° 9.527,  de 10.12.97) 

§32 As disposições constantes do § 2° são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência. 
^Redação dada  pela Lei n° 13.370,  de 2016) 

e 

v,dor que ceacmpcnhc atividade previ3ta 0e3 1nc1303 I c I 
(Vide Medida Provisória n° 1./9 cic 2007) 

do art. 70 A desta Lei. (Inc uico  pela Lei ri° 11.314 dc 2000) 

§ 42 Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor 
que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei. (Redação dada  pela Lei n° 11.501,  de 2007) 

Art. 99. Ao servidor estudante que mudar de sede no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais 
próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga. 

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua 
companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial. 

Capitulo VII 

Do Tempo de Serviço 

Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, inclusive o prestado às Forças Armadas. 

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de trezentos e 
sessenta e cinco dias. 

Parágrafo único. reita a convijrsão, os dias restantes, até cento e oitenta e dois, não serão computados, arredondando se para um ano 
quando excederem este número, para efeito de aposentadoria. (Revogado  pela Lei n° 9.527 de 10.12.97) 
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Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude 

(Vide Decreto n° 5.707,  de 2006) 

I - férias; 

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da 

República; 

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituido; 

n°0,527 de 10.12.97) (Vide Decreto n° 5.707 de 200G) 

(Vide Decreto n° 5.707 de 2006) 

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme 
dispuser o regulamento; (Redação dada  pela Lei n° 11.907 de 2009) (Vide Decreto n° 5.707 de 2006) 

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por merecimento; 

VI -júri e outros serviços obrigatórios por lei; 

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento; 

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; 
01.527 de 10.12.97) (Vide Decreto n° 5.707 de 2006) 

VIII - licença: 

a) à gestante, à adotante e à paternidade; 

b)-perfe-tretamenter ela-próprie-eaúdeeté-2-~esl• 

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de senriço público prestado à União, 
em cargo de provimento efetivo; (Redação dada  pela Lei n°9.527 de 10.12.97) 

(Redação dada  pela Lei n° 

PROCESSO

e) pare o desempenho dc mandato classista, exceto para efeito de promoção por merecimento; 
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c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por 
servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; (Redação dada  pela Lei n° 11.094, de 
2005) 

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional; 

e)-prêstier por assiduidade; 

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; 

f) por convocação para o serviço militar; 

IX- deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18; 

(Redação dada  pela Lei n° 9.527,  de 10.12.97) 

X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, 
conforme disposto em lei específica; 

Xl - afastamento para servir em organismo intemacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. (Incluído  pela Lei n° 9.527 
de 10.12.97) 

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade: 

I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal; 

II - a licença para tratamento de saúde de pessoa da família do sen.idor, com remuneração; 
II - a licença pera tratamento de saúde de pessoal da tem ília do serQidor, eom remuneração, que exceder a trinta dias em período de dce 

meses. (Redação dada  pela Medida rrovisória n" 479 de 2009) 

II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que exceder a 30 (trinta) dias em período de 12 
(doze) meses. (Redação dada  pela Lei n° 12.269 de 2010) 

III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, § 22; 

IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, anterior ao ingresso no serviço 
público federal; 

V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social; 

.planalto.govbr/cci il_03/leis/i8112cons.htm 23/47 
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CAMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

Decisão da Presidência: 

1. Recebi do setor de protocolo Projeto de Resolução n° 3/2022, que 

REGULAMENTA A RESOLUÇÃO N° 12/2006, QUE INSTITUI O TICKET 

ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY/ES. 

_ 2. Autue-se o presente Projeto de Resolução. 

3. Apense-se ao procedimento administrativo n° 23/2022. 

4. Ao setor contábil para manifestação. 

5. Pelo prosseguimento do feito. 

Presidente Kennedy/ES, 13 de junho de 2022. 

Jacimar M 

Presidente da 
de Presiden 

Batista 

a Municipal 
ennedy/ES 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO que o Projeto de Resolução n° 003/2022 que "Regulamenta a 

Resolução n° 12/2006, que institui o Ticket Alimentação para os 

Servidores Públicos da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES", foi 

apresentado e lido na 23a Sessão Ordinária do dia 07 de julho de 2022 da 

Câmara Municipal de Presidente Kennedy. 

Por ser verdade, assino. 

Presidente Kennedy - ES, 07 de julho de 2022. 

Cleide de Oliveira Souza 
Assistente Legislativa 
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PARECER TÉCNICO JURIDICO. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3 DE 13 JUNHO DE 2022. 

PROCESSO N° 4,30-2/20.2-2

FOLHA N °  13 

AUTORIA: MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

KENNEDY-ES. 

CONSULENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY-ES. 

RELATÓRIO. 

Trata-se de projeto de Lei de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy-ES, que institui o Ticket Alimentação para os servidores 

públicos da Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES. 

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO. 

Regular quanto à competência para sua iniciativa nos termos da Lei Orgânica 

Municipal, e quanto à forma, são observadas as prescrições previstas no art. 

131 do Regimento Interno e na Lei Complementar n°. 95/2000. 

Assim dispõe a Lei Orgânica Municipal: 

Art. 34. Compete privativamente à Câmara Municipal: (...) 

III — dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dispor sobre o quadro de seus 

servidores; 

(71/ 
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Não se verifica óbice jurídico à proposição, cabendo, no mérito, aos 

parlamentares a aferição dos critérios de TEMPORIEDADE e de 

EXCEPCIONALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO, que deve estar primado. 

Adequada ainda, ao disposto na Lei Complementar 95/1998, em seus artigos 

10 e 11. 

CONCLUSÃO. 

Ante o exposto, a proposição encontra-se regularmente apresentada, sendo o 

autor legítimo para a sua iniciativa, estando ainda em consonância com as 

disposições regimentais, em sua forma. 

No mais, não se verifica óbice jurídico, cabendo aos Excelentíssimos 

Vereadores a análise meritória da proposição, avaliando a pertinência da 

justificativa constante do Projeto de Lei, bem como sua adequação às reais 

necessidades do município. 

S.M.J., é o parecer. 

Presidente ,e7edy, ES, 12 de Julho de 2022. 

• assi 

Assessor Jurídico 
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO 

PÚBLICO E REDAÇÃO. 

A Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação da Câmara 

Municipal de Presidente Kennedy, em reunião realizada na forma regimental, 

profere o seguinte parecer quanto a proposição abaixo epigrafada, na forma 

que segue: 

IDENTIFICAÇÃO: 

Projeto de Resolução n° 3 de 13 Junho de 2022 

Ementa: Regulamenta a Resolução n° 12/2006, que institui o Ticket 

Alimentação para os servidores públicos da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy-ES 

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES. 

RELATÓRIO: 

Trata-se de projeto de Lei de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy-ES, que institui o Ticket Alimentação para os servidores 

públicos da Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES. 

PARECER: 

Regular quanto à competência para sua iniciativa nos termos da Lei Orgânica 

Municipal, e quanto à forma, são observadas as prescrições previstas no art. 

131 do Regimento Interno e na Lei Complementar n°. 95/2000. 

Assim dispõe a Lei Orgânica Municipal: 

Art. 34. Compete privativamente à Câmara Municipal: (...) 

RUA ÁTILA VIVACQUA, N°. 89, CENTRO, CEP 29.350-000, PRESIDENTE KENNEDY- ES. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

III — dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 

transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dispor sobre o quadro de seus 

servidores; 

Ante o exposto, conclui-se pela constitucionalidade da proposição, sendo 

favorável ao seu mérito. É como voto. 

CONCLUSÃO. 

Por unanimidade de seus membros, esta Comissão de Constituição e Justiça, 

erviço Público e Redação acompanhando o voto do relator profere PARECER 

FAVORÁVEL à presente proposição, opinando por sua regular tramitação da 

proposição até deliberação do plenário da Câmara. É o parecer. Ausente o 

Vereador Jhonatan Batista Mota. 

Presidente Kennedy, ES, 12 de Julho de 2022. 

Bartolomeu Barboza Gomes 

Presidente 

José Antônio Barreto da Silva 

Membro 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS. 

A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomada de Contas da Câmara Municipal de Presidente Kennedy, em reunião 

realizada na forma regimental, profere o seguinte parecer quanto à proposição 

abaixo epigrafada, na forma que segue: 

IDENTIFICAÇÃO: 

Projeto de Resolução n° 3 de 13 Junho de 2022 

Ementa: Regulamenta a Resolução n° 12/2006, que institui o Ticket 

Alimentação para os servidores públicos da Câmara Municipal de Presidente 

Kennedy-ES 

Autoria: Mesa Diretora da Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES. 

RELATÓRIO: 

Trata-se de projeto de Lei de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal de 

Presidente Kennedy-ES, que institui o Ticket Alimentação para os servidores 

públicos da Câmara Municipal de Presidente Kennedy-ES. 

PARECER: 

Regular quanto à competência para sua iniciativa nos termos da Lei Orgânica 

Municipal, e quanto à forma, são observadas as prescrições previstas no art. 

131 do Regimento Interno e na Lei Complementar n°. 95/2000. 

Assim dispõe a Lei Orgânica Municipal: 

Art. 34. Compete privativamente à Câmara Municipal: (...) 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 

ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

III — dispor sobre sua organização, funcionamento, policia, criação, 

transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos 

na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dispor sobre o quadro de seus 

servidores; 

Ante o exposto, conclui-se pela constitucionalidade da proposição, sendo 

favorável ao seu mérito. É como voto. 

CONCLUSÃO. 

Por unanimidade de seus membros, esta Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas profere PARECER 

FAVORÁVEL a presente proposição opinando por sua regular tramitação até 

deliberação do plenário da Câmara Municipal. Ausente o vereador Antônio 

Araújo Lima. 

Presidente Kennedy, ES, 12 de Julho de 2022. 

Ulisses Matta de Araújo 

Presidente 

Ter o Jord o 
p-r6 

bro 

Membro 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO que o Projeto de Resolução n° 003/2022 que "Regulamenta a 

Resolução n° 12/2006, que institui o Ticket Alimentação para os 

Servidores Públicos da Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES", foi 

submetido à discussão e votação na 24a Sessão Ordinária do dia 14 de julho 

de 2022 da Câmara Municipal de Presidente Kennedy. 

Por ser verdade, assino. 

Presidente Kennedy - ES, 14 de julho de 2022. 

u‹.4 • 
Cleid de Oliveira Souza 
Assistente Legislativa 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO 

RESOLUÇÃO N° 5712022. 

Regulamenta a Resolução n° 12/2006, que institui o 
Ticket Alimentação para os servidores públicos da 
Câmara Municipal de Presidente Kennedy/ES. 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE PRESIDENTE KENNEDY-ES, no 
uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber, que o Plenário aprovou e 
ela promulga a seguinte resolução: 

Art. 10 O auxilio-alimentação, instituído pela Resolução n° 12/2006, 
será concedido aos servidores do Poder Legislativo Municipal, na forma prevista 
neste Regulamento, 

§ 10 O auxílio-alimentação terá caráter indenizatório, não 
constituindo verba de caráter remuneratório, e será constituído num repasse 
financeiro mensal ao servidor. 

§ 20 Para efeitos deste regulamento, considera-se auxílio-
alimentação o fornecimento de auxílio para alimentação ou refeição ao servidor 
público ativo. 

Art. 2° O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores 
ativos do Poder Legislativo Municipal, submetidos ao cumprimento integral da 
carga horária das carreiras existentes na administração, e que efetivamente 
estejam exercendo as atividades do cargo que ocupa. 

§ 1° Os servidores de outros órgãos e entidades à disposição do 
Poder Legislativo Municipal também farão jus ao benefício do auxílio-alimentação, 
desde que seja cumprida a carga horária prevista e apresentem declaração de 
que não recebem esse benefício ou similar, emitida pelo órgão ou entidade de 
origem. 

§ 2° O servidor público que acumule cargo ou emprego na forma da 
Constituição Federal fará jus à percepção de um único auxilio-alimentação, 
mediante opção. 

Art. 30 O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia e terá 
caráter indenizatório e se destina a subsidiar as despesas com a refeição do 
servidor, constituindo num repasse financeiro mensal ao Servidor e entregue até o 
quinto dia útil do mês subsequente 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENNEDY 
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§ 1° O repasse financeiro de que trata este artigo será fornecido ao 
servidor através de documentos de legitimidade que poderão constituir em 
cartões magnético/eletrônico ou ticket/vale alimentação em papel. 

§ 2° Compete ao Setor Contábil a gestão e acompanhamento de 
empresa contratada para o fornecimento de auxílio-alimentação. 

Art. 4° O valor mensal do auxílio-alimentação será fixado e/ou 
reajustado, observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e 
moralidade, por Resolução da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

Art. 5° O auxílio-alimentação será custeado com recursos próprios, 
e suplementada se necessário. 

Art. 6° O auxílio-alimentação não será: 

I - incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 

II - configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência 
de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; 

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in 
natura; 

IV - acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta 
básica ou benefício alimentação ou congêneres. 

Art. 7° O auxílio-alimentação não será devido durante o período que 
o servidor se encontrar nas seguintes situações: 

I - licença para o serviço militar; 

II - licença para atividade política; 

III - licença para tratar de interesses particulares; 

IV - licença para desempenho de mandato classista; 

V - licença para afastamento para Exercício de Mandato Eletivo; 

VI - licença para servir a outro órgão ou entidade; 

VII - licença sem vencimentos; 
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VIII - afastamento preventivo em decorrência de inquérito 
administrativo disciplinar; 

IX - suspensão por medida disciplinar; 

X - cumprimento de pena privativa de liberdade; 

XI - licença por motivo de doença em pessoa da família; 

XII - afastamento para estudo ou missão; 

XIII - afastado mediante apresentação de atestado médico; 

XIV - afastado a qualquer outro título por prazo superior a 30 (trinta) 
dias. 

§ 1° Não se aplicará o inciso XIII do Art. 7° deste Decreto quando o 
atestado médico protocolado for igual ou inferior a 03 (três) dias durante o mês, 
superior a este período será descontado do Auxílio-Alimentação no mês 
subsequente. Os atestados médicos deverão ser protocolados no prazo 
improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas após sua expedição, após este prazo 
os atestados somente poderão ser protocolados com a autorização expressa da 
Presidência da Mesa Diretora. 

§ 2° Não se aplicará o inciso XIV, do Art. 7°, deste Decreto quando o 
servidor se encontrar em: 

I - doença ocupacional; 

II - licença maternidade: 

III - acidente de trabalho; 

IV - férias; 

V - casamento: 

VI - luto por falecimento, nos termos definidos no Art 107, inciso III, 
da Lei Complementar n° 3/2009; 

VII - convocação para participar de júri e outros serviços 
obrigatórios por lei; 
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VIII - licença paternidade; 

IX - licença prêmio por assiduidade; 

X - doença de notificação compulsória, na forma da legislação 
específica; 

XI - suspensão preventiva, se inocentando ao final, ou quando do 
processo houver resultado somente pena de repreensão ou multa; 

XII - suspensão, quando convertida em multa; 

XIII - prestação de prova ou exame, quando se tratar de estudante 
em curso legalmente instituído, mediante apresentação de atestado fornecido 
pelo respectivo estabelecimento de ensino. 

§ 30 Não se aplicará o inciso XIV do Art. 70, deste Decreto quando o 
servidor for acometido das doenças dos incisos I, III, e X, do § 2°, comprovadas 
mediante laudos ou atestados, emitidos por medicina especializada, devidamente 
protocolizados junto ao requerimento do servidor, informando a doença 
ocupacional ou acidente de trabalho. 

§ 4° Não se aplicarão os incisos XIII e XIV, do art. 7°, deste Decreto 
quando servidor apresentar atestado médico superior a 03 (três) dias e/ou se 
afastar por prazo superior a 30 (trinta) dias em decorrência das doenças abaixo 
relacionadas, comprovadas por laudos emitidos por medicina especializada e 
autorização expressa do Presidente da Câmara Municipal. 

I - Tuberculose ativa; 

II Hanseníase; 

III - Alienação mental; 

IV - Neoplasia maligna; 

V - Cegueira; 

VI - Paralisia irreversível e incapacitante; 

VII - Cardiopatia grave; 

VIII - Mal de Parkinson; 
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IX - Espondiloartrose anquilosante; 

X - Nefropatia grave; 

XI - Doença de Paget (osteíte deformante) em estado avançado; 

XII - Síndrome da lmunoficiência Adquirida - AIDS; 

XIII - Contaminação por radiação; 

XIV - Hepatopatia grave; 

XV - Esclerose múltipla." 

§ 50 Para efeitos deste artigo, considera-se para o desconto do 
auxilio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 30 (trinta) 
dias/mês. 

Art. 8° Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

Art. 9° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 
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Vice Presidente da CMPK 
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