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PROJETO DE LEI Nº 005-01/2021 

  

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

Art. 1º Altera o caput do artigo 3º da Lei Municipal nº 4.034/2005, que passa a 
viger com a seguinte redação: 

 “Art. 3º O valor unitário por dia equivale a R$ 19,39 (dezenove reais e trinta e 
nove centavos) e o valor máximo mensal do benefício previsto nesta lei, será de R$ 
426,54 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e quatro centavos).” 

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

próprias do orçamento vigente. 
 
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos 

a contar de 1º de janeiro de 2021. 
  
GABINETE DO PREFEITO, em 21 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 

      Roberto Arenhart 
         Secretário de Administração 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 

 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 21 de janeiro de 2021. 

 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 005-01/2021 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores, 
 
Encaminhamos, para análise desse Parlamento, o Projeto 

de Lei nº 005-01/2021, que altera disposição sobre o vale alimentação concedido aos 
servidores públicos municipais, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.034/2005. 

O Projeto ora proposto não encontra vedações na Lei 
Complementar n° 173/2020, porém requer algumas adaptações no sistema público 
municipal. Dessa forma, o art. 8º da Lei Federal estabeleceu as seguintes vedações: 

 
Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia 
da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de: 
I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou 
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão, 
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado 
de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal 
anterior à calamidade pública; 

 
Entretanto, em relação à revisão geral do vale 

alimentação, não houve dispositivo legal a proibindo. A Lei Complementar n°173/020 
proíbe a concessão de aumento, reajuste ou adequação de remuneração, mas é 
silente quanto a concessão de revisão geral, já que não faz menção desta 
terminologia na norma. 

Considerando que revisão geral anual representa a 
recomposição das perdas inflacionárias ocorrida em razão da desvalorização do poder 
aquisitivo em moeda, em determinado período, ela não se confunde com aumento real 
ou reajuste. 

Assim, entende-se que não há vedação para a concessão 
da revisão do vale alimentação, porém o índice a ser utilizado deve ser o IPCA e não o 
INPC, conforme vinha sendo feito todos anos, nos termos do que preceitua o inciso 
VIII do art. 8° da Lei Complementar n° 173/2020. 

Diante de todo esse contexto, o Executivo Municipal 
propõe o reajuste do valor pago a título de vale alimentação, sendo concedido o valor 
máximo mensal, totalizando R$ 426,54 (quatrocentos e vinte e seis reais e cinquenta e 
quatro centavos), ou seja, R$ 19,39 (dezenove reais e trinta e nove 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 consonância com a previsão no art. 3°, §1°, da Lei 
Municipal n° 7.010, de 20 de dezembro de 2017, o Governo de Estrela está 
reajustando o vale alimentação em 4,52% (quatro vírgula cinquenta e dois por cento), 
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conforme índice do IPCA. Alterando o seu valor de R$ 18,55 (dezoito reais e cinquenta 
e cinco centavos) para R$ 19,39 (dezenove reais e trinta e nove centavos), tendo um 
aumento por vale de R$ 0,84 (oitenta e quatro centavos), e mensal de R$ 18,44 
(dezoito reais e quarenta e quatro 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, 
 

 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Sr. 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 


