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LEI N° 3.313, DE 16 DE MAIO DE 2013 

INSTITUI O AUXILIO ALIMENTACAO 
PARA OS SERVIDORES PUBLICOS 
MUNICIPAIS DE MUZAMBINHO E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS 

_A Camara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legitima 

do povo, aprova e eu Prefeito sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° Fica instituido o Auxilio Alimentag4o, a ser depositado juntamente ao salario 

dos servidores publicos municipais, que tenham como teto de remuneracado mensal o valor de 
R$1.296,00 (um mil duzentos e noventa e seis reais). 

Pardgrafo unico. O teto ora estipulado se elevara na mesma proporg¢do do indice de 
reajuste dos servidores municipais. 

Art. 2° Para efeitos desta Lei seréo considerados os servidores ativos, inativos, 

aposentados e pensionistas, incluindo os contratados por prazo determinado e excluindo os 

estagiarios. 

Art. 3° Os servidores que exercem mais de um cargo na administragdo direta e 
indireta, farao jus somente a um Auxilio Alimentag4o cujo valor é o mesmo estipulado para 

todos os servidores. 

Art. 4° O Auxilio Alimenta¢4o correspondera ao valor de R$77,76 (setenta e sete reais 
e setenta e seis centavos). 

Pardgrafo unico. O valor do Auxilio Alimentagéo sera reajustado anualmente, na 
mesma data e pelo mesmo indice de reajuste dos servidores publicos municipais. 

Art. 5° A concess&o do Auxilio Alimenta¢ao sera suspensa pelos seguintes motivos: 

I — suspens&o por pena disciplinar; 
II — afastamento devido a cargo eletivo; 
III — licenga para atividade politica; 
IV — afastamento para tratar de assuntos particulares, sem remunerac¢ao. 

Art. 6° A concessfo do Auxilio Alimenta¢&o nao sera suspensa quando por motivo de 
reclusdo, e, licenga concedida nos termos do Art. 92 e seus paragrafos, da Lei n° 1.736 de 1° 
de novembro de 1991. 

Art. 7° O Auxilio Alimentagéo nao sera, de maneira alguma, incorporado, sob 

qualquer efeito, aos vencimentos, salario ou remuneracdo dos servidores. 

Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacdo. AL 
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Art. 9° Revogam-se as disposi¢ées em contrario, especialmente as Leis n° 2.920/2005, 

2.959/2006 e 3.095/2009. 

Muzambinho (MG), 16 de maio de 2013. 

Ivan Antonio de Freitas 

Prefeito 

Norma Ceravolo Mont nari 
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