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Regulamenta a Lei Municipal nº 3.817, de 
18 de maio de 2020, que concede auxílio-
alimentação, por assiduidade, aos 
servidores públicos do Poder Executivo 
Municipal. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.817, de 18 de maio de 
2020, 
  

DECRETA 
 

  Art. 1º Este Decreto regulamenta a concessão de auxílio-alimentação, por 
assiduidade, aos servidores públicos do Poder Executivo Municipal de que trata a Lei 
Municipal nº 3.817, de 18 de maio de 2020. 
 

  Art. 2º Para fins do disposto no § 3º do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.817, de 
18 de maio de 2020, considera-se como falta ao serviço, as ausências injustificadas do 
servidor. 
 

  Art. 3º Para fins do disposto no § 2º do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.817, de 
18 de maio de 2020, considera-se 01 (um) dia de falta, a carga horária relativa a jornada 
diária da categoria funcional a que o servidor estiver vinculado. 
 
  Art. 4º Para a concessão de auxílio-alimentação, por assiduidade, aos 
servidores públicos do Poder Executivo Municipal, serão adotados os seguintes critérios: 
  I – os valores referentes ao auxílio-alimentação serão pagos em moeda 
corrente nacional, até o quinto dia do mês subsequente ao vencido, por meio de cartão 
magnético individual, sendo computado, para fins de pagamento, o período cuja contagem 
tenha início no dia 16 e encerramento no 15 de cada mês.  
  II – a afastamento da função laboral, para doação de sangue, não ensejará a 
perda do direito à percepção do auxílio-alimentação, devendo o servidor apresentar junto ao 
Departamento de Recursos Humanos, o respectivo atestado expedido pelo centro de coleta. 
  III – não serão considerados como falta ao trabalho para fins de concessão de 
auxílio-alimentação, afastamentos por convocação de servidores pelos Órgãos do Poder 
Judiciário ou Delegacias de Polícia, desde que os servidores apresentem o competente 
atestado junto ao Departamento de Recursos Humanos. 
  IV – não serão considerados como falta ao trabalho, para fins de concessão 
de auxílio-alimentação, afastamentos por motivos de acidente em serviço. 
  V – os dias considerados de pontos facultativos, feriados, sábados e 
domingos, ainda que computados como de serviço extraordinário, não serão considerados 
para fins da concessão do auxílio-alimentação. 
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  VI – os servidores que exercerem suas atividades em escala de plantões 
terão direito ao auxílio-alimentação pelos dias efetivamente trabalhados, computando-se, 
para fins de percepção, os dias úteis equivalentes ao mês de referência. 
 

  Art. 5º As compensações das jornadas faltantes, desde que autorizadas pela 
chefia imediata, deverão ser realizadas durante o período de cômputo do auxílio-
alimentação para que sejam consideradas como efetivas para fins de concessão do auxílio-
alimentação. 
  Parágrafo único. As autorizações a que se refere o caput deste artigo deverão 
ser entregues ao Departamento de Recursos Humanos até o dia 20 (vinte) de cada mês. 
 

  Art. 6º Não será concedido auxílio-alimentação: 
  I – aos estagiários; 
  II – aos servidores aposentados através do Sistema Geral de Previdência 
Social que percebem complementação de proventos, nos termos da Lei Municipal nº 3.594, 
de 23 de abril de 2018; 
  III – aos servidores aposentados através do Regime Próprio de Previdência 
Social do Município, nos termos da Lei Municipal nº 3.594, de 23 de abril de 2018; 
  IV – aos agentes políticos, assim definidos pela Emenda Constitucional nº 19, 
de 04 de junho de 1998; 
  V – aos servidores em deslocamento com percepção de diárias, 
ressarcimento ou ajuda de custo, relativo aos referidos dias. 
  Parágrafo único. Até o dia 20 (vinte) de cada mês deverá ser encaminhado ao 
Departamento de Recursos Humanos relatório contendo a listagem dos servidores, que no 
período de cômputo do auxílio-alimentação perceberam diárias, ressarcimento ou ajuda de 
custo. 
 

  Art. 7º Os Secretários Municipais são os responsáveis pela efetividade dos 
servidores detentores de Funções Gratificadas e Cargos em Comissão das respectivas 
Secretarias, para fins da concessão do auxílio-alimentação. 
 

  Art. 8º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 16 de julho de 2020. 
  

 
 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 

 


