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SUMULA: Cria o cnixilio-alimentagao aos motoristas de 
ambuldncia ou motorista de veiculo utilizado no transporte 
de pessoas, equiparado d ambuldncia, e da outras 
providencias.

ANTONIO RIBEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Grandes Rios- 
PR, Estado do Rio Grande do Sul, em conformidade com o disposto no art. 43 da Lei 
Organica do Municipio, FAZ SABER que a Camara Municipal de Vereadores aprovou e 
ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° - Ao servidor deste Municipio que exer9a as fun9oes de motorista de ambuldncia 
ou motorista de veiculo utilizado no transporte de pessoas, equiparado a ambuldncia, 
ligado a area da saude, sera concedido “auxilio-alimenta9ao” no valor de R$ 600,00 
(Seiscentos reais) mensais, a titulo de indeniza9ao de alimenta9ao.

r

Paragrafo Unico - O auxilio sera concedido mediante ato do Chefe do Poder Executive 
que designar o servidor para a fun9ao de Motorista de Ambuldncia ou equiparado, na 
forma deste Artigo, extinguindo-se esse direito a partir do momento que o servidor deixar 
de exercer esta fun9ao.

Art. 2° - O auxilio-alimenta9ao tern por finalidade custear as despesas do servidor 
publico, em fun9ao do periodo em atividade, concedido em peciinia e com carater 
indenizatorio, nao se incorporando ao subsidio, vencimento ou remunera9ao.

Art. 3° - O auxilio-alimenta9ao sera pago juntamente com sua remunera9ao, com 
descri9ao propria em seu recibo de pagamento, sem a necessidade de qualquer presta9ao 
de contas.

Art. 4° - Ao servidor beneficiado com o auxilio-alimenta9ao nao sera concedido diarias 
ou indeniza9ao de despesas de viagens, salvo, excepcionalmente, quando em viagem que 
exija pernoite fora do Municipio, devidamente justificado.

Art. 5° - O valor do auxilio-alimenta9ao podera ser reajustado anualmente por ato do 
Chefe do Poder Executive.

Art. 6° - As despesas decorrentes desta Lei correrao por conta do or9amento vigente.
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Art. 7°. Esta lei entra em vigor na data de sua publica9ao revogando as disposi9oes em 
contrario.

Gabinete do Prefeito, Pa9o Municipal de Grandes Rios, Estado do Parana,
em 27 de abril de 2021.
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ANTONIO RIBEIRO DA SILVA
Prefeito


