
 
 

 

 

LEI ORDINÁRIA N.º 1.500/2014 
DE 11 DE JUNHO DE 2014. 

 
 
 
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO MENSAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS” 

 
 
 
LOURIVALDO SCHUELTER, Prefeito Municipal de Rio Fortuna em 

exercício, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 71 da Lei Orgânica Municipal, 
 
FAÇO SABER a todos que a Câmara Municipal aprovou, e eu, sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica instituído o Auxílio Alimentação, no valor de R$ 200,00 (duzentos 
reais), destinado aos servidores públicos vinculados à Secretaria de Transportes e Obras 
do Município de Rio Fortuna. 

 
Art. 2º O servidor que tiver 2 (duas) ou mais faltas injustificadas no mês de 

competência perderá o direito ao benefício relativo ao período. 

Art. 3º O benefício Auxílio Alimentação instituído por esta Lei não será, em hipótese 
alguma: 

 
I – incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão; 

II – caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 

III – configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de contribuição 
para a previdência social. 

Art. 4º Não fará jus ao benefício os agentes políticos e ocupantes de cargos 
comissionados, bem como, os servidores que estiverem afastados sem remuneração, inativos e 
pensionistas. 

Art. 5º No caso de retorno de afastamento sem remuneração, o benefício Auxílio 
Alimentação será devido ao servidor, apenas a partir do mês subseqüente ao da comunicação 
formal do fato ao Setor de Pessoal. 

Art. 6º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária 
própria. 

Art. 7º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 



 
 

 

 

 
Gabinete do Prefeito Municipal, aos onze dias do mês de junho de 2014. 
 

 LOURIVALDO SCHUELTER 
  PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 

Registrado na Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças e Publicado no Mural da 
Prefeitura Municipal aos onze dias do mês de junho de 2014. 
 


