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PROJETO DE LEI Nº 152-01/2017 

  
 

Altera dispositivos sobre o vale alimentação 
concedido aos servidores públicos 
municipais.  
 
 

Art. 1º O caput e o § 1º do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.034/2005, alterado 
pelas Leis Municipais nº 4.195, de 15 de março de 2006 e 4.537, de 05 de dezembro 
de 2007, passam a viger com a seguinte redação: 

 “Art. 3º O valor unitário por dia equivale a R$ 17,25 (dezessete reais e vinte e 
cinco centavos) e o valor máximo mensal do benefício previsto nesta lei, será de R$ 
379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). 

 
§ 1º O valor fixado neste artigo terá seu valor unitário reajustado anualmente no 

mês de dezembro para vigorar a partir do dia 01 de janeiro com base no INPC - Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor.” 

 
Art. 2º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pelas dotações 

próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 

6.061, de 04 de junho de 2013. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

a contar de 1º de janeiro de 2018. 
  
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de dezembro de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

      Jônatas dos Santos 
Secretário da Adm. e Recursos Humanos 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 14 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 152-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 
 
Encaminhamos, para análise desse Parlamento, o Projeto 

de Lei nº 152-01/2017, que altera disposição sobre o vale alimentação concedido aos 
servidores públicos municipais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.034/2005. 

O Executivo Municipal propõe o reajuste do valor pago a 
título de vale alimentação, sendo concedido o valor máximo mensal, totalizando R$ 
379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), ou seja, R$ 17,25 
(dezessete reais e vinte e cinco centavos) por dia trabalhado, tendo em vista que a Lei 
Municipal nº 4.034/2005 estabelece o número de 22 (vinte e dois) dias trabalhados por 
mês.  

Em valorização aos servidores públicos municipais, o 
Governo de Estrela propõe a alteração do valor do vale alimentação de R$ 15,00 
(quinze reais) para R$ 17,25 (dezessete reais e vinte cinco centavos), tendo um 
aumento por vale de R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos), e mensal de R$ 
49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos). 

Esclarecemos que o aumento no vale alimentação, já está 
previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, não havendo necessidade do 
acompanhamento de impacto orçamentário na presente proposta.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei 
para análise desta distinta Câmara de Vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
 
 
 

Ex.mo Sr. 
Ernani Luis de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


