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Poder Executivo 

 

Jurídico 

 

 

ERRATA -  LEI MUNICIPAL Nº 1.505 

 

ERRATA para corrigir erro na 

publicação da LEI MUNICIPAL Nº 1.505, 

DE 22 DE NOVEMBRO DE 2019, 

publicado em 22 de novembro de 2019, que 

dispõe em sua ementa: “Dispõe sobre a 

concessão de auxílio-alimentação aos 

servidores públicos do Poder Legislativo 

do Município de Santana da Vargem”.  

 

O Prefeito Municipal de Santana da 

Vargem, RENATO TEODORO DA 

SILVA, usando das atribuições que lhe são 

conferidas por Lei, publica Errata referente à 

Lei Municipal nº 1.505/2019, de 22 de 

novembro de 2019, que fora publicada em 

22 de novembro de 2019, tendo em vista erro 

formal e erro material, uma vez que a lei foi 

aprovada como lei complementar e não 

ordinária, conforme publicação no Diário 

Oficial do dia 22 de novembro de 2019:  

Onde se lê: 

 

LEI Nº 1.505, DE 22 DE NOVEMBRO 

DE 2019  

“Dispõe sobre a concessão de auxílio-

alimentação aos servidores públicos do 

Poder Legislativo do Município de 

Santana da Vargem” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, 

por seus representantes na Câmara 

Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 
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       Art. 1º - Fica o Poder 

Legislativo do Município de Santana da 

Vargem a conceder, mensalmente, na folha 

de pagamento de seus servidores públicos, 

o auxílio-alimentação. 

§1º - O auxílio-alimentação possui 

natureza indenizatória devendo ser pago 

mensalmente e apenas uma vez, 

independente do número de vínculos que 

possuir no Município. 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será estabelecido por 

portaria expedida pelo presidente da 

Câmara Municipal. (alterado por emenda 

motificativa.) 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será de oitenta e quatro 

reais, devendo ser corrigido anualmente de 

acordo com o INPC. 

 

Art. 2º - O benefício será 

devido em função dos dias efetivamente 

trabalhados, conforme apurado em boletim 

ou atestado de frequência, e seu valor  

 

poderá ser fixado de acordo com a jornada 

de trabalho a que estiver sujeito o 

funcionário ou servidor. 

  

Art. 3º - O benefício de que 

trata o caput do artigo anterior não se 

aplica: 

I – aos servidores públicos do 

Município que estiverem em licença sem 

vencimentos, ou que estiverem de licença 

para concorrer a mandato eletivo; 

II – aos servidores públicos do 

Município que tiverem faltado ao trabalho 

sem justificativa; 

III – aos servidores que forem 

punidos administrativamente pelo 

Município; 

IV – aos servidores inativos 

deste Município;  

  

 Art. 4º - O auxílio-alimentação de 

que trata esta Lei: 

I – Não tem natureza salarial, 

nem se incorporará à remuneração do 

servidor para quaisquer efeitos; 

II – Não será configurada 

como rendimento tributável e nem constitui 

base para incidência de contribuição 

previdenciária. 
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Art. 5° - Os recursos para 

implantação e desenvolvimento da ação de 

que trata esta Lei ocorrerá por conta de 

dotações próprias consignadas na Lei 

Orçamentária Anual – LOA para o presente 

exercício financeiro. 

(01.01.01.01.031.3001.4001.3.1.90.11.00) 

 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em 

vigor na data da sua publicação. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

Leia-se: 

 

LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 05 

DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

“Dispõe sobre a concessão de auxílio-

alimentação aos servidores públicos do 

Poder Legislativo do Município de 

Santana da Vargem” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, 

por seus representantes na Câmara 

Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

 

       Art. 1º - Fica o Poder 

Legislativo do Município de Santana da 

Vargem a conceder, mensalmente, na folha 

de pagamento de seus servidores públicos, 

o auxílio-alimentação. 

§1º - O auxílio-alimentação possui 

natureza indenizatória devendo ser pago 

mensalmente e apenas uma vez, 

independente do número de vínculos que 

possuir no Município. 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será estabelecido por 

portaria expedida pelo presidente da 

Câmara Municipal. (alterado por emenda 

motificativa.) 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será de oitenta e quatro 

reais, devendo ser corrigido anualmente de 

acordo com o INPC. 
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Art. 2º - O benefício será 

devido em função dos dias efetivamente 

trabalhados, conforme apurado em boletim 

ou atestado de frequência, e seu valor  

 

poderá ser fixado de acordo com a jornada 

de trabalho a que estiver sujeito o 

funcionário ou servidor. 

  

Art. 3º - O benefício de que 

trata o caput do artigo anterior não se 

aplica: 

I – aos servidores públicos do 

Município que estiverem em licença sem 

vencimentos, ou que estiverem de licença 

para concorrer a mandato eletivo; 

II – aos servidores públicos do 

Município que tiverem faltado ao trabalho 

sem justificativa; 

III – aos servidores que forem 

punidos administrativamente pelo 

Município; 

IV – aos servidores inativos 

deste Município;  

  

 Art. 4º - O auxílio-alimentação de 

que trata esta Lei: 

I – Não tem natureza salarial, 

nem se incorporará à remuneração do 

servidor para quaisquer efeitos; 

II – Não será configurada 

como rendimento tributável e nem constitui 

base para incidência de contribuição 

previdenciária. 

 

Art. 5° - Os recursos para 

implantação e desenvolvimento da ação de 

que trata esta Lei ocorrerá por conta de 

dotações próprias consignadas na Lei 

Orçamentária Anual – LOA para o presente 

exercício financeiro. 

(01.01.01.01.031.3001.4001.3.1.90.11.00) 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em 

vigor na data da sua publicação. 

 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

Proceda-se a retificação supra junto 

ao Diário Oficial Eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Santana da Vargem. 
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Santana da Vargem, de 05 de dezembro de 

2019. 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

LEI Nº 1.505, DE 05 DE DEZEMBRO 

DE 2019  

 

 

“Altera redação do artigo 2º da Lei 1500 

de 31 de outubro de 2019 e dá outras 

providências.”  

 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, por 

seus representantes na Câmara Municipal 

aprovou, e eu, Prefeito Municipal, em seu 

nome, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei 1500 de 

31 de outubro de 2019 passará a ter a 

seguinte redação: 

“Art. 2º - Fica o Executivo 

Municipal autorizado a abrir créditos 

adicionais especiais no orçamento 

municipal para o exercício de 2019 no 

valor de R$1.600.000,00 (hum milhão e 

seiscentos mil reais) nas seguintes 

rubricas orçamentárias: 

Órgão  01 PREFEITURA 

MUNICIPAL 

Unidade 05 SECRETARIA 

DE OBRAS 

Subunidad

e 

0501 SECRETARIA 

DE OBRAS 

Função 15 URBANISMO 

Subfunção  0451 INFRAESTRUT

URA URBANA 

Programa 1502 Serviços Urbanos 

Projeto/ati

vidade 

1526 FINISA-CEF 

OBRAS 

Elemento/v

alor 

4490

51 

Obras 

e 

Instala

ções 

1.600.00

0,00 

  

 Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na 

data de sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 05 de dezembro de 

2019. 

 

 

 

RENATO TEODORO DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 18, DE 05 

DE DEZEMBRO DE 2019  

 

 

“Dispõe sobre a concessão de auxílio-

alimentação aos servidores públicos do 

Poder Legislativo do Município de 

Santana da Vargem” 

 

 

O Povo de Santana da Vargem, 

por seus representantes na Câmara 

Municipal, aprovou e eu, Prefeito 

Municipal, em seu nome, sanciono a 

seguinte Lei Complementar: 

 

       Art. 1º - Fica o Poder 

Legislativo do Município de Santana da 

Vargem a conceder, mensalmente, na folha 

de pagamento de seus servidores públicos, 

o auxílio-alimentação. 

§1º - O auxílio-alimentação possui 

natureza indenizatória devendo ser pago 

mensalmente e apenas uma vez, 

independente do número de vínculos que 

possuir no Município. 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será estabelecido por 

portaria expedida pelo presidente da 

Câmara Municipal. (alterado por emenda 

motificativa.) 

§2º - O valor do benefício a que se 

refere este artigo será de oitenta e quatro 

reais, devendo ser corrigido anualmente de 

acordo com o INPC. 

 

Art. 2º - O benefício será 

devido em função dos dias efetivamente 

trabalhados, conforme apurado em boletim 

ou atestado de frequência, e seu valor  

 

poderá ser fixado de acordo com a jornada 

de trabalho a que estiver sujeito o 

funcionário ou servidor. 

  

Art. 3º - O benefício de que 

trata o caput do artigo anterior não se 

aplica: 

I – aos servidores públicos do 

Município que estiverem em licença sem 

vencimentos, ou que estiverem de licença 

para concorrer a mandato eletivo; 

II – aos servidores públicos do 

Município que tiverem faltado ao trabalho 

sem justificativa; 
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III – aos servidores que forem 

punidos administrativamente pelo 

Município; 

IV – aos servidores inativos 

deste Município;  

  

 Art. 4º - O auxílio-alimentação de 

que trata esta Lei: 

I – Não tem natureza salarial, 

nem se incorporará à remuneração do 

servidor para quaisquer efeitos; 

II – Não será configurada 

como rendimento tributável e nem constitui 

base para incidência de contribuição 

previdenciária. 

 

Art. 5° - Os recursos para 

implantação e desenvolvimento da ação de 

que trata esta Lei ocorrerá por conta de 

dotações próprias consignadas na Lei 

Orçamentária Anual – LOA para o presente 

exercício financeiro. 

(01.01.01.01.031.3001.4001.3.1.90.11.00) 

 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em 

vigor na data da sua publicação. 

 

Santana da Vargem, 05 de dezembro de 

2019 

 

Renato Teodoro da Silva 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

Conteudista Jurídico:  Yuran Quintão 

Castro – MASP: 2745 

 

Responsável pela diagramação e 

publicação no site: Paulo Henrique de 

Oliveira – MASP: 1094 
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