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Projeto de Lei nº 01/2020. 
 

Dispõe sobre o pagamento do valor integral do vale 
alimentação aos servidores públicos municipais, durante a 
pandemia do novo coronavírus e dá outras providências. 

 
 

Art. 1º - Ficam garantidos aos servidores públicos municipais que 

se encontram em regime de revezamento de jornada de trabalho e aos 

dispensados do comparecimento presencial, como previsto em Decreto 

Municipal, sejam pertencentes ao grupo de risco ou não, o pagamento do 

valor integral do vale alimentação, na forma que vinham recebendo, enquanto 

perdurar essa situação da pandemia do novo coronavírus. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 15 de junho de 2020. 

 

     
 

 
Volnei Leandro Zancanaro  

Vereador do PSL 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 
PROJETO DE LEI Nº 01/2020 
 
 
 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao mesmo tempo 

apresento o Projeto de Lei que dispõe sobre o pagamento do valor integral do vale 

alimentação aos servidores públicos municipais, durante a pandemia do novo 

coronavírus. 

O Projeto em questão visa garantir aos servidores públicos municipais 

um direito que deveria ter sido preservado pelo Executivo Municipal, especialmente 

nesse momento que enfrentamos a maior crise econômica no país 

Ora, foi o próprio Executivo Municipal que, através de Decreto, criou o 

sistema de revezamento de jornada de trabalho e dispensa do comparecimento 

presencial ao trabalho, aqueles pertencentes ao grupo de risco ou não, portanto, 

não é justo penalizar estes servidores, especialmente nesse momento que se 

enfrenta a maior crise econômica do país, deixando de pagar o vale alimentação ou 

então pagando de forma proporcional. 

Desta forma, tratando-se de um Projeto de Lei que busca regularizar 

uma situação injusta imposta servidores públicos municipais, por foça de Decreto 

Municipal, tenho certeza do apoio dos demais colegas para aprovação da matéria. 

Saudações 

 
 

Volnei Leandro Zancanaro  
Vereador do PSL 
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