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PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA 
GABINETE DO PREFEITO 

 

DECRETO Nº 10.672, DE 07 DE OUTUBRO DE 2013. 

 

 

DEFINE CRITÉRIOS DE CONCESSÃO DO 

VALE ALIMENTAÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 

 

 O PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo 

art. 64, inciso XXI da Lei Orgânica Municipal. 

 

 CONSIDERANDO as disposições contidas na Lei nº 2.411 de 07 de junho de 2000, 

alterada pela Lei nº 2.702 de 29 de junho de 2005.  

 

DECRETA: 

 

 Art.1º. O vale alimentação de que trata a Lei nº 2.411 de 07 de junho de 2000, alterada 

pela Lei nº 2.702 de 29 de junho de 2005, obedecerão às regras deste Decreto. 

 

 Art.2º. Os servidores temporários do magistério, na função de docência, receberão o vale 

alimentação proporcional à carga horária efetivamente trabalhada no mês, usando como 

parâmetro, a carga horária máxima de 125 horas. 

   

Parágrafo Único. Os servidores efetivos e temporários do 

magistério, que estejam acumulando legalmente cargos conforme 

preceitua o art. 37, inciso, XVI, alínea “a” da Constituição Federal, 

receberão o vale alimentação proporcional à jornada de trabalho no 

mês, podendo ser somada até completar 125 horas. 

 

 Art.3º. Os servidores efetivos, temporários e comissionados receberão o vale alimentação, 

calculados à proporção de 1/30 avos por dia efetivamente trabalhado. 

   

 § 1º. Os servidores efetivos, temporários e comissionados licenciados em decorrência de 

acidente de trabalho, licença gestação  receberão o vale alimentação integral. 

 

 § 2º. Receberão o vale alimentação os servidores efetivos, temporários e comissionados 

que se encontra de pericia médica pelo INSS, para tratamento de saúde a partir do 16º (décimo 

sexto) dia.  
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                                    Parte integrante do Decreto nº 10.672 de 07 de outubro de 2013. 

 

 

 

§ 3º. O vale alimentação não será devido nos seguintes casos: 

 

I. Aos servidores licenciados para tratamento de saúde até o 15º (décimo quinto) dia 

de atestado médico, licenciado para tratar de interesses particulares e licenciado 

para tratamento de saúde de pessoa da família, observa-se a regra do art. 3º quanto 

os dias efetivamente trabalhados; 

 

II. Aos servidores que estiverem em gozo de férias prêmio. 

 

III. Quando o servidor estiver à disposição de outro órgão sem ônus para o município. 

 

 Art.4º. Em caso de acumulação remunerada de cargos públicos no órgão municipal, será 

atribuído um único valor, no limite estabelecido para os demais servidores. 

 

 Art.5º. O vale alimentação não se estende aos inativos, pensionistas e aos Secretários 

Municipais. 

   

 Art.6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 Art.7º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 10.398, de 12 

de abril de 2013. 

 

 

 PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 

 

 

 GABINETE DO PREFEITO DE NOVA VENÉCIA, aos 07 dias do mês de outubro de 

2013. 

 

 

 

Mário Sérgio Lubiana 

Prefeito 


