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LEI N.º 2.471/2019 
 

 

DE 22 DE OUTUBRO DE 2019. 

 

INSTITUI O “AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO” 

NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO 

MUNICIPAL, INCLUÍDA A 

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E, DO 

PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, 

ESTADO DE MINAS GERAIS, APROVA E 

EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A 

SEGUINTE LEI: 

 

 

Art. 1.º Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Municipal, incluída a 

Administração Indireta SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Coqueiral-MG) e, do 

Poder Legislativo Municipal, o “Auxílio Alimentação” a ser concedido aos Servidores 

Públicos Municipais (efetivos e comissionados), nos termos do Artigo 74 da Lei 

Complementar Municipal n.º 019/2012 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais). 

 

Parágrafo único. Este benefício fica, também, estendido aos Conselheiros Tutelares 

e ao pessoal contratado por período determinado para atender a necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

 

Art. 2.º O “Auxílio Alimentação” compreende o pagamento em pecúnia, de parcela 

indenizatória aos servidores que estejam em efetivo exercício de suas funções, no valor de 

R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais. 

   

§ 1.º O valor a que se refere o caput deste artigo poderá ser reajustado por iniciativa 

do Poder Executivo Municipal, mediante aprovação do Poder Legislativo Municipal. 

 

§ 2.º Independentemente da quantidade de cargos ocupados por determinado 

servidor, em face de acumulação prevista constitucionalmente, este receberá apenas um 

único benefício. 

 

§ 3.º O “Auxílio Alimentação” será concedido aos servidores até o dia 10 do mês 

subsequente ao vencido, proporcionalmente aos dias trabalhados ou de efetivo exercício. 

 

§ 4.º Fica vedado o pagamento do Auxílio de que trata esta Lei durante o período em 

que o servidor estiver afastado do desempenho de suas atribuições, de licenças sob 
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qualquer fundamento, de faltas, de ausências e de afastamentos sob quaisquer 

circunstâncias, inclusive nas consideradas em Lei como de efetivo exercício. 

 

Art. 3.º Não se beneficiarão do Auxílio instituído por esta Lei: 

I. Prefeito, Vice-Prefeito, Secretário Municipal; 

II. Administrador Geral do Saae; 

III. Vereador Municipal; 

IV. Servidores afastados do cargo por motivo de suspensão; 

V. Servidores em gozo de licença sem remuneração; 

VI. Servidores inativos e pensionistas; 

VII. Servidores cedidos com ônus do órgão em que se encontram lotados. 

 

Art. 4.º O valor referente à concessão do “Auxílio Alimentação” não se incorpora ao 

vencimento ou remuneração do servidor beneficiado, para quaisquer efeitos e, sobre ele não 

incidirá encargos de qualquer ordem. 

 

Art. 5.º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias do orçamento anual da Administração Pública Direta, 

Indireta e da Câmara Municipal de Vereadores. 

 

Art. 6.º Caso necessário esta Lei poderá ser regulamentada por meio de Decreto do 

Poder Executivo. 

 

Art. 7.º Esta Lei entrará em vigor na data de 1.º de janeiro de 2020. 

 

 

Coqueiral, 22 de outubro de 2019. 

  

 

ROSSANO DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
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