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LEI Nº 042/2007, DE 27 DE JULHO DE 2.007. 
 
 

"Institui Auxilio Alimentação ao Servidor Público 
Municipal e dá Outras Providências". 

 
 

Ariovaldo da Silva Pereira, Prefeito do Município de Iporanga, Estado de São Paulo, 
usando das atribuições que lhe são atribuídas por Lei; 

 
Faz saber, que a Câmara Municipal de Iporanga aprovou e ele sanciona e promulga a 

presente Lei: 
 
 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxilio alimentação no 

valor de R$ 64, 52 (sessenta e quatro reais e cinqüenta e dois centavos) ao servidor público 
municipal que recebe remuneração até R$ 623,00 (seiscentos e vinte e três reais). 

 
Parágrafo Único – Para os efeitos desta Lei, considera-se; 
 

a) Servidor Público: toda pessoa física que presta serviços à Administração Pública 
Municipal, em forma de provimento efetivo, pertencente ao quadro municipal; 

b) Remuneração: a percepção do vencimento ou salário base, não acrescido das 
vantagens pecuniárias. 

 
 
Art. 2º - O auxilio alimentação, concedido nas condições e limites definidos nesta lei, no 

que se refere à contribuição da Prefeitura Municipal de Iporanga; 
 

a) Não tem natureza salarial, nem se incorpora a remuneração para quaisquer efeito; 

b) Não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço; 

c) Não se configura rendimento tributável do trabalhador. 
 
 

Art. 3º - O beneficio será concedido mensalmente ao servidor público ativo, na forma de 
pecúnia, calculado por dia de trabalho. 

 
 

Parágrafo Único – Considerar-se-á para o desabono do auxilio alimentação, por dia não 
trabalhado, a proporcionalidade de 22 (vinte e dois) dias.   

                 
Art. 4º - A Prefeitura Municipal de Iporanga regulamentará a presente Lei no prazo de 30 

(trinta) dias contados da data de sua publicação. 
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Art. 5º - As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se 
necessário. 

 

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
                    
 

Prefeitura Municipal de Iporanga, em 27 de Julho de 2.007. 
 
 

 
 

 
 
 

ARIOVALDO DA SILVA PEREIRA 
Prefeito Municipal 

 
Registrada em livro competente e publicada por Editais, na data supra. 

Secretaria da Prefeitura Municipal de Iporanga 
 

 
 
 

 
VÂNIA NEIDE ARAÚJO MAGALHÃES 

Dir. Dep. Administração e Finanças 
 




