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CONVOCADA DURANTE A SESSÃO ORDINÁRIA DESTA DATA 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

PROCESSO CONCLUSO 

 

 

01 – Primeira discussão do Projeto de Lei nº 42/2022, da Prefeitura Municipal, modificando a Lei nº 

3959/1993, instituindo vale-alimentação para os Conselheiros Tutelares do Município e dá outras 

providências. 

Votação maioria absoluta 

 

 

============================================================= 

  

 

PROJETO DE LEI Nº 42/2022 

 

Modifica a Lei nº 3959/1993, instituindo vale-

alimentação para os Conselheiros Tutelares do 

Município e dá outras providências. 

 

O Prefeito Municipal de Marília faz saber que a Câmara Municipal 

aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. A Lei nº 3959, de 14 de dezembro de 1993, modificada posteriormente, passa a vigorar 

com as seguintes alterações: 

 

“Art. 11-C- Os Conselheiros Tutelares terão os seguintes direitos e benefícios: 

 

... 

 

VI - vale-alimentação. 

 

... 

 

Art. 11-L - O vale-alimentação será no valor mensal de R$550,00 (quinhentos e cinquenta reais), 

a ser creditado até o dia 16 do mês subsequente ao mês de competência. 

 

§ 1º - O valor do vale-alimentação será atualizado anualmente, por decreto, até o IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo), ou até o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), ou até o 

INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou até outro índice que vier a substituí-los, 

acumulado nos últimos 12 (doze) meses, desprezando-se os centavos e arredondando o valor para 

maior. 

 

§ 2º - O vale-alimentação terá caráter indenizatório, para ressarcimento complementar na compra 

de gêneros alimentícios, não sendo considerado verba remuneratória para qualquer efeito. 

 

§ 3º - O vale-alimentação não se incorporará à remuneração do Conselheiro e sobre ele não 

incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias e fiscais, bem como não servirá 

para cálculo de qualquer outro direito ou benefício. 

 

§ 4º - Nos casos de nomeação ou desligamento do mandato, saída ou retorno de afastamento para 

tratar de interesse particular, cumprimento de penalidade de suspensão, faltas e ausências 
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injustificadas e afastamento decorrente de prisão, o vale-alimentação será concedido 

proporcionalmente aos dias trabalhados no mês. 

 

§ 5º - Não terá direito ao vale-alimentação o Conselheiro afastado para tratar de interesse 

particular. 

 

Art. 11-M - A critério do Município, o vale-alimentação poderá ser concedido por meio de 

documento de legitimação para utilização em estabelecimentos comerciais credenciados para a 

aquisição de gêneros alimentícios, ou em pecúnia com crédito do valor diretamente aos 

Conselheiros. 

 

§ 1º - Os documentos de legitimação mencionados no caput poderão ser na forma impressa, na de 

cartões eletrônicos ou magnéticos, ou outros oriundos de tecnologia adequada à utilização na rede 

de estabelecimentos conveniados. 

 

§ 2º - O documento de legitimação a que se refere este artigo será administrado por 

entidade/empresa contratada pelo Município mediante processo licitatório. 

 

§ 3º - O saldo eventualmente não utilizado do vale-alimentação ficará acumulado, podendo ser 

utilizado nos meses subsequentes. 

 

§ 4º - Fica vedada a utilização do vale-alimentação para aquisição de bebida alcoólica e de 

tabaco. 

 

§ 5º - Serão de responsabilidade exclusiva do Conselheiro a guarda e a utilização do cartão do 

vale-alimentação, sendo que, em caso de furto ou extravio, deverá comunicar imediatamente a 

respectiva administradora para fins de bloqueio e demais providências cabíveis.” 

 

Art. 2º. As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias do orçamento 

vigente. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Marília, 27 de abril de 2022. 

 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

 A proposta atende ao Requerimento nº 2122/2021, aprovado por essa Câmara 

Municipal na Sessão de 03 de novembro de 2021, no qual foi solicitado ao Poder Executivo verificar a 

possibilidade de instituir vale-alimentação para os Conselheiros Tutelares do Município. 

 O benefício será no valor mensal de R$550,00, a ser creditado até o dia 16 do mês 

subsequente ao mês de competência.  

 O valor do vale-alimentação será atualizado anualmente, por decreto, até o IPCA 

(Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou até o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), ou até 

o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou até outro índice que vier a substituí-los, 

acumulado nos últimos 12 meses, conforme critérios já previstos na legislação municipal. 

 Seguindo a proposta deste Executivo no Projeto de Lei nº 36/2022, em tramitação 

nessa Casa, o vale-alimentação poderá ser concedido por meio de documentos de legitimação para 

utilização em estabelecimentos comerciais credenciados para a aquisição de gêneros alimentícios 

(cartões eletrônicos, magnéticos ou outros), ou em pecúnia com crédito do valor diretamente aos 

Conselheiros. 

 Segue cópia do Protocolo nº 57924/2021, contendo o impacto financeiro e as 

manifestações favoráveis das Secretarias Municipais da Fazenda e de Planejamento Econômico, bem 

como cópia da Lei nº 3959/1993 consolidada. 
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 Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação da matéria no regime de 

urgência. 

 Atenciosamente, 

DANIEL ALONSO 

Prefeito Municipal 

 

 

COMISSÃO DE JUSTIÇA E REDAÇÃO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 42/2022, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei nº 3959/1993, instituindo vale-alimentação para os Conselheiros Tutelares do 

Município e dá outras providências. 

 

O Projeto de Lei Complementar que estamos apreciando, de autoria da Prefeitura 

Municipal, modifica a Lei nº 3959/1993, instituindo vale-alimentação para os Conselheiros Tutelares do 

Município. 

O autor demonstra na exposição de motivos, que o benefício será no valor mensal de 

R$550,00, a ser creditado até o dia 16 do mês subsequente ao mês de competência. 

Ainda relata que o valor do vale-alimentação será atualizado anualmente, por decreto, até 

o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), ou até o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), 

ou até o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), ou até outro índice que vier a substituí-los, 

acumulado nos últimos 12 meses, conforme critérios já previstos na legislação municipal. 

Paralelamente tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 36/2022, estabelecendo que o vale-

alimentação poderá ser concedido por meio de documentos de legitimação para utilização em 

estabelecimentos comerciais credenciados para a aquisição de gêneros alimentícios (cartões eletrônicos, 

magnéticos ou outros), ou em pecúnia. 

A matéria vem acompanhada de cópia do Protocolo nº 57924/2021, contendo o impacto 

financeiro e as manifestações favoráveis das Secretarias Municipais da Fazenda e de Planejamento 

Econômico, bem como cópia da Lei nº 3959/1993 consolidada. 

No que tange a competência legislativa, encontra respaldo na Lei Orgânica Municipal, 

que preceitua a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 7º, inciso I), bem como 

dispor sobre organização, administração e execução dos serviços locais (art. 7º, inciso IX), sendo que 

reserva ao Prefeito Municipal a competência para organizar os serviços internos das repartições criadas 

por lei, sem exceder as verbas destinadas para isso (art. 63, inciso XXIV), dispondo ainda o seguinte: 

“Art. 41 São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 

I - criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na 

Administração Direta e autárquica, ou aumento de sua remuneração; 

II - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 

aposentadoria; 

III - criação, extinção, estruturação e atribuições das Secretarias e órgãos da 

Administração Pública;” 

No que tange a redação legislativa, o projeto se adequa aos ditames da Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.  

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 2 de maio de 2022. 

 

Professora Daniela 

Vice-Presidente e Relatora 

 

Luiz Eduardo Nardi 

 

Junior Moraes 

Suplente  
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COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E SERVIDOR PÚBLICO 

 

Processo: Projeto de Lei nº 42/2022, da Prefeitura Municipal de Marília.  

 

Assunto: Modifica a Lei nº 3959/1993, instituindo vale-alimentação para os Conselheiros Tutelares do 

Município e dá outras providências. 

 

A proposta que analisamos, de iniciativa da Prefeitura Municipal, modifica a Lei nº 

3959/1993, instituindo vale-alimentação para os Conselheiros Tutelares do Município. 

O benefício será no valor mensal de R$550,00, a ser creditado até o dia 16 do mês 

subsequente ao mês de competência, ficando estabelecido pelo § 1º, do art. 11-L, que o valor do vale-

alimentação será atualizado anualmente, por decreto, até o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo), ou até o IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), ou até o INPC (Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor), ou até outro índice que vier a substituí-los, acumulado nos últimos 12 meses. 

O projeto também estabelece que o vale-alimentação terá caráter indenizatório, para 

ressarcimento complementar na compra de gêneros alimentícios, não sendo considerado verba 

remuneratória para qualquer efeito. 

Seguindo a proposta que tramita paralelamente nesta Casa, o vale-alimentação poderá ser 

concedido por meio de documentos de legitimação para utilização em estabelecimentos comerciais 

credenciados para a aquisição de gêneros alimentícios (cartões eletrônicos, magnéticos ou outros), ou em 

pecúnia com crédito do valor diretamente aos Conselheiros. 

O projeto vem acompanhado de estimativa impacto financeiro. 

Diante do exposto, nada temos a opor, deixando o mérito, principal aspecto da 

propositura, para deliberação do Plenário. 

É o nosso parecer. 

 

S.C., em 2 de maio de 2022. 

 

Junior Moraes 

Presidente 

Dr. Elio Ajeka 

Marcos Custódio 

 

============================================================= 

 ============================================================= 

 ============================================================= 

  

 


