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SUBSTITUTWO AO PROJETO DE LEI 195/2022

Autor do Projeto de Lei: Prefeito Municipal

Ementa do Projeto de Lei: OISPõE SOBRE A CONCESSÃO DO VALE—NATALINO AOS
SERVlDORES ATIVOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,

AUTARQUiAS E EUNDAções DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
RiBElRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÉNCIAS.

Autor do Substitutivo: Mesa da Câmara e Vereadores

Ementa do Substitutivo: DISPõE SOBRE A CONCESSÃO Do VALE NATALINO Aos
SERVlDORES ATWOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA,

AUTARQUIAS E EUNDAçõES DA PREFElTURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO e DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

Art. lº Fica autorizada a concessão aos servidores ativos da Administração Direta, Autarquias e
Fundações da Prefeitura Municipal, no efetivo exercicio do cargo, de vale natalino nO valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser creditado no cartão do vale alimentação, em parcela única,
no dia 23 de dezembro de 2022.

5 lª A importância paga a titulo de vale nataiino não se incorporará aos vencimentos ou salários
para nenhum efeito e não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou
de qualquer desconto.

é 29 Fica autorizada a concessão; aos servidores ativos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
à exceção daqueles em licença não remunerada, de vale—natalino no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), em complementação ao valor pago a titulo de vale-alimentação, da mesma
natureza, referente à competência 12/2022, em parcela única, no dia 23 de dezembro de 2022,
Observado o disposto no é lº. —

Art. 29 As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações próprias do
orçamento municipal em vigor, sendo as rubricas orçamentárias definidas por decreto.

Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçã , re gadas as disposições em contrário.
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Justificativa do Substitutivo:
(

Para que a concessão do vale—alimentação (wie—natalino), aos servidores ativos da
administração direta, autarquias e fundações da Prefeitura Municipai, seja estendida, também,
aos servidores ativos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, à exceção daqueles em licença
não remunerada, medida que visa resguardar a isonomia, tendo sido ponderado, inclusive, que,
durante o exercício de 2022, foram envidados constantes esforços que possibilitaram a
economia dos duodécimos, o que efetivamente coiaborou com a ordem das contas públicas e
com a situação financeira da Prefeitura, apta a permitir a concessão do vale-natalino a todos os
servidores públicos da administração municipal.

Há dotação orçamentária para suportar a despesa, sob a rubrica 33.90.46 —— Auxiiio—

alimentação, tendo sido observada a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando que o vale—
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natalino, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), será concedido em complementação ao valor
pago a titulo de vale-alimentação, da mesma natureza, referente a competência 12/2022, em
parcela única.

Devido ao caráter indenizatório, o vale—natalino não gera aumento das despesas com
pessoal, para fins da Leide Responsabilidade Fiscai, e não será concedido aos servidores ativos
da Câmara Municipal em licença não remunerada, tendo sido excetuados. Nesse sentido:

Ainda que conste no roi das obrigações do Poder Público perante os servidores
públicos, o auxilio—alimentação, por possuir caráter indenizatório (1),
conforme entendimento de vários Tribunais de Contas (2), não integra as
despesas com pessoal para fins do disposto no artigo 19, inciso lil, cfc o artigo
20, inciso lll, ambos da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).

(1) TCE—ES —- Consulta nº 1132012.
(2) TCE—MS — Processo nº 4351f2014,TCM—PA — Processo nº 201604997—00
(3) TCE—SC — Prejulgado nº 13851

O relator do processo, conselheiro Artagão de Mattos Leão, afirmou que não
se aplicam as disposições dos artigos 19, 21 e 22 da LRF aos gastos decorrentes
da concessão de auxilio—alimentação, pois esse benefício pecuniário de caráter
indenizatório não e' computado na despesa total com pessoal.2

Quanto à extrapolação do limite de despesas com pessoal, observo que, em
virtude de alteração processada na Lei Municipal nº 4.408/2014 pela
Municipalidade de Lucélia, restou afastada a inclusão dos gastos com vale
alimentação das sobreditas despesas, de modo que não restou configurada
violação ao artigo 20, inciso lil, da LRF, a teor do voto proferido no exame das
contas da Prefeitura Municipal de Lucélia, Ex. 2015, albergada nos autos do
TC—2374f989/ 15, in verbis:
A Lei Municipal nº 4.408i14 modificou a legislação anterior, prevendo que o
auxílio alimentação passasse a ser pago por dia efetivamente trabalhado,
mantendo apenas o abono e as licenças remuneradas. Por expressa previsão
legal o auxílio alimentação não tem natureza salarial, não se incorporando a
remuneração dos servidores municipais, de sorte que não se justifica o ajuste
feito pela Fiscalização, sem o qual o Município respeitou o limite estabelecido
na Lei de Responsabilidade Fiscal.—ªª

Na certeza de que a concessão, também, aos servidores ativos da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, à exceção daqueles em licença não remunerada, de vale—natalino no valor de R$

500,00 (quinhentos reais), em compiementação ao valor pago a titulo de vale—alimentação, da
mesma natureza, referente à competência 12/2022, em parcela única, e medida que visa
resguardar a isonomia, e sem a qual somente os servidores deste Legislativo não estarão
abrangidos, p. o voto favorávei à aprovação peios nobres pares.

Sala das sessões, 20 de dezembro de 2022

1 https:!íwchonsultordoprefeito.org/5ingle—post/ZO18f03/29jaux—c3—adlio-alimenta—c3—a7—c3—a30—c3-a9—despesa-
com—pessoal—para—fins—da-lrf
ª https:llwww1.tce.pr.gov.br/ noticias/concessaovde—auxilio-alimentacao-e-legal—mesmo—com-excesso—de—despesas—
de—pessoal/7l41/N

3 https:!wawzxcespgoubr/arquurífpdf/686395pdf


