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PROJETO DE RESOLUQAO N° 01 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2022

“Altera a Resolugao n° 210/2005 que 
dispoe sob re a concessao de Auxllio- 
Alimentagao para os servidores public os 
da Camara Municipal de Cajamar e da 
outras providencias”.

Art. 1° Fica alterada a redagao do §2°, do artigo 2° da Resolugao n° 210 
de 15 de setembro de 2005, passando a vigorar da seguinte forma:

§2° O auxilio alimentagao, em pecunia, sera concedido no valor de R$ 
690,51 (Seiscentos e noventa reals e cinquenta e um centavos) mensais, 
corrigidos anualmente, no mes de Janeiro, pelo IPCA - Indice de Pregos 
Consumidor Amplo ou outro indice que vier a substitui-lo.

Art. 2° As despesas com a execugao da presente Resolugao correrao por 
conta de dotagoes orgamentarias proprias, constante no orgamento vigente, 
suplementadas se necessario.

Art. 3° Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 4° Revogam-se as disposigbes em contrario.
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JUSTIF1CATIVA

O presente Projeto de Resolupao, tem per objetivo regulamentar a 
concessao de Auxilio Alimentagao em pecunia ou em especie, aos servidores da 
Camara Municipal. Esse Auxilio constitui urn beneficio que a Camara, atraves 
deste Projeto, continuara propiciando aos seus servidores

Observamos que na analise do valor a ser proposto levou-se em conta, 
principalmente, a pesquisa realizada pelo DIEESE, o qual indicou o aumento 
substancial da cesta basica em 17 capitals do pais, onde em Sao Paulo chegou 
ao valor de R$ 690,51.

Esclarecemos que, atualmente, recebem o auxilio alimentagao, os 
servidores efetivos ativos e os que exergam cargos comissionados nesta Casa, 
igualando de forma justa a concessao para todos os servidores, preservando-se 
os principios da moralidade, legalidade e impessoalidade, afetos a 
Administragao Publica.

Dessa forma, em cumprimento as determinagoes legais contidas na Lei 
Complementar Federal n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), segue 
Relatorio de Estimativa do Impacto Orgamentario Financeiro.
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