
INDICAÇÃO  
 
O Vereador que esta subscreve, de acordo com os termos regimentais e a devida aprovação do 
Plenário, sugere, através da presente indicação, que o Prefeito Municipal analise a 
possibilidade de alterar o disposto no art. 5º, §1º, da Lei Municipal nº 2.091/2009, que trata do 
vale-refeição concedido aos servidores municipais. No referido dispositivo consta que o 
servidor perderá o direito ao vale-refeição do mês quando no mês anterior ao pagamento 
faltar injustificadamente ao trabalho, tiver mais de dois dias de licença para tratamento de 
saúde, não computados como tal os dias de internação e os imediatamente posteriores por 
determinação médica, até o máximo de 03 dias. Também perderá o vale do mês o servidor que 
tiver licença por motivo de doença da família. A alteração do dispositivo citado se torna 
fundamental no presente ano em face das ausências dos servidores por imposição de 
isolamento em decorrência de suspeitas de covid-19, inclusive de seus familiares. Na alteração 
o Prefeito Municipal poderá adotar o pagamento proporcional do vale-refeição, de acordo 
com os dias trabalhados.  
 
 
JUSTIFICATIVA: Nobres Vereadores, o vereador, preocupado com a perda que muitos 
servidores vêm enfrentando com relação ao vale-refeição, bem como por entender ser muito 
rigoroso o que dispõe no §1º do art. 5º, da Lei nº 2.091/2009, propõe que o Prefeito Municipal 
apresente projeto de lei para alterar o referido dispositivo, pois muitos servidores acabam 
perdendo o pagamento mensal do vale-refeição por ter que se afastar das atividades laborais 
em razão de simples suspeita de coronavírus, inclusive de seus familiares. O afastamento, 
nestes casos, não se dá por liberalidade dos servidores, mais por imposição dos órgãos 
públicos de saúde. Propomos desta forma, que seja revista a legislação, possibilitando ao 
menos o recebimento proporcional do vale-refeição, de acordo com os dias trabalhados.  
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