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Altera o §1" e §2'do art. 3o da Lei Municipal no

1 .240/ l0 , que Institui Programa de Vales-
Alimentação aop Servidores do Poder Legislativo
de Victor Graeff, e dá outras providências.
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Art. io. Ficam alterados o §1" e §2'do artigo 3'da Lei Municipal n' 1.240i 10, de

25 de maio de 2010, q.ue "Instiíui Programa de Vales-Alimenlaçiio oos Semidores do Poder

Legislativo de Victor Groeff, e dó outras providências", os quais passam a vigorar com a
seguinte redaçâo:

"Art.3" (.....).

§ 1". O valor do vale-alimentução devido a cada servidor público será R$ 440,00
(qudtlocentos e quarenta reais) mensal,

§ 2". Será desconlado nafolha de pagamenlo do servidor, a lítulo de parlicipação,

3% (lrês por cento) do valor total do vale-alimentação concedido no mês,

Art. 2o. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos

a partir de 1o dejaneiro de 2022.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREÂDORES DE VICTOR
GRAEFF, em l0 de março de 2022,
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PROJETO DE LEI N",02412022"
EXPOSTÇÁO DT, MOTTVOS.
REGIME: URGENCIA.

Prezados Vereadores e Vereadoras:

O presente P. Lei trata da concessão de reajuste no valor do Vale-Alimentação
devido para cada servidor público do Poder Legislativo, conforme disposto no §3", do artigo
3o, da Lei Municipal n' 1.240/10 e da redução da participação do PAT.

Considerando a atual conjuntura econômica, o constante aumento do custo de vida,

sobretudo no que tange à aquisição de alimentos, produto essencial à vida, conclui-se que é

imprescindível a alualização do valor percebido pelos servidores à título de vale-alimentação.

Assim, é propostâ a majoração do valor para R$ 440,00 (quatrôcentos e quarenta

reais) mensal, que importâ em um âmento de 4,,76o/o sobre o valor atual, a incidir a partir
de 01101/2022, bem como reduzir a participação do Programa de Alimentação do Trabalhador
(PAT) de 9,09% (nove virgula zero nove por cento) para 37o (aês por cenÍo).

Deste modo, senhores vereadores e vereadora, esperamos contar com a habitual
atenção paÉ que possamos valorizar cada vez mais o trabalho no serviço púbiico e por

consequência continuar oferecendo à nossa população um atendimento de qualidade e eÍicácia.

GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VICTOR
GRAEFF, em 10 de março de 2022.
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MUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF/RS. N" O2l2022

Estudo da adequação orçamêntária e Ínanceira para a finalidade de

Reajuste do vale alimentação dos servidores do legislativo de R$ 20,00, a partir de

Janeiro de 2022 e diminuição do desconto de coparticipação para 3o/o, e em cumprimento

ao disposto no Art- 16, inciso I § 40, inciso l, da Lei Complementar no 101-2000, como

seguem:

r - rMpAcTo oRçAMENTÁR|O E FTNANCETRO

Obs: A metodoloqia de cálculo utilizada, usou como parâmêtros e Íórmula do

SIAPC/TCE.RS.

(

Descrição da Ação Criada,
Expandida ou Aoerfeicoada

Despesa Aumentada 1" dno-2022 20 an >-2023 3a ano-2024

3.í - Pessoal e Encargos R$ 3.238,42 R$ 6.476,84 R$ 9.715,26

3.2 - Juros ê Encargos da
Dívida

0,00 0,00 0,00

3.3 - Outrâs Desp Correntes 0,00 0,00 0,00

4.4 - lnvestimentos 0,00 0,00 0,00

4.5 - lnversões Financêiras 0,00 0,00 0,00

4.6 - Amortizaçâo da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAI§=========) R$ 3.238,42 R$ 6.476,84 R$ 9.7í5,26

Mecanismo de

Compensação

A despesa acima assinalada, está contemplada na LDO do
exercício em curso portânto, dispensados os mecanismos
de compensação previstos no artigo 17, § 20 do da LRF.

ry



odl

?
)
te.

II - COMPATIBILIDADE COM PLANO

A ação está prevista no Plano Plurianual de que
para o exercício de 2ú22, conforme ô seguintÊ programa

III . COI/IPATIBILIDADE COM,A LEI DÊ

A ação êstá prevista nas Dirêtrizes Orçamentárias
1 .93012021 de í 0 de novembro de 2021, para o exercício
anexo de metas e prioridades:

AL

No 1.913, DE 15t09t2021,

ORçAMENTÁRIAS

quê traia a Lei Municipal no

2022, contorme consta no

IV. COMPATIBILIDADE COM A LEI DE

A despesa decorrêniê da execução ação êstá prevista na Lei dê
Orçamento Anual, Lei Municipal no 1.93012021 do
seguinte (s) dotação (ões), havendo saldo suficiente:

Dotação

financeiro em vigor, na (s)

A despesa decorrente da execução ação está prevista na Lei de
Orçamento do Exercício Financeiro em vigor, nas corrêspondentes, como

não sendo necessária
Financeiro.

10 de março de2A22.

cRc/RS 091.401/0

CONTADOR

demons!{adas acima, havendo saldo suficiente para as d
a abertrf /a de Credito Suplementar alé o presente lmpacto

a/\
\] V victorcra€
V-r, ./U

Vagner Paz Fê\ira

Dotação (ões) Orçamentária(s)

Manutenção do Aux. Alimentação 3.3.90.46.00.0000
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Eu, Marcio Pinto da Silva, do Legislativô de Victor

Graeff/ Rs, nô uso dê minhâs etribuiÇõês lêgais e êm às determinações do

inciso il do art. 16 da Lei Complêmentar 101-200C, na de Ordenador de

, conceder reajusteDespesas, e à vista da estimativa do lmpacto

do auxilio alimentação dos servidores desta casa Iêgislativa, que tal rêvisão incidirá

possui dotação disponÍvel até o final do exercício

observância das metas fiscais:

em curso e não impacta na

Declaro, que a execLrção da (s) ação

contraria (m) nenhum dispositivo legal, notadamente da

) acima referida (s) náo

Federal, da Lei

Orgánica Municipai e demais lers em vigor, em eÊpecial a

e Resoluções do Senado Federal e nenhuma das ações

de Responsabilidade Fiscal

da irnplêmêntação dos mecanismos de Supiêmentação

especificas. conforme item Vl, caso fosse necessário.

das dotações

será executada antes

í0 de março de2022.
tl?q'o*?*Ç1,-/ Marcio Pinto dâ Silvâ

Presidente do Legislativo

Dotaçã(} (õcs) Orçâmeütáriâ(s)

3.3.90.46.00.0000 R$ 15.41

[lemento(s) de
desnesa

Fontes de Recursos Saldo Atual

Manutenção do Aux. Alimentação Recursos Li#es e Vinculados
em


