
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2010/2016, de 30 de março de 2016.

Altera dispositivo da Lei Nº 1819, de 25 de abril  de 2013,
que “Dispõe sobre a concessão de Auxílio-Alimentação aos
servidores municipais do Município de Formigueiro”.

Gildo Benjamin Bortolotto, Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em

cumprimento  ao  disposto  na  Lei  Orgânica  do  Município,  que  a  Câmara  Municipal

aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O art. 7º da Lei 1.819, de 25 de abril de 2013, passa a viger com a

seguinte redação:

“Art. 7º O valor unitário do Auxílio-Alimentação previsto nesta Lei será de

R$ 10,73 (dez reais e setenta e três reais), contados por dia de efetiva atividade,

sendo o crédito pago até o décimo quinto dia do mês subsequente.”

Art. 2º Reestruture-se o § 1º, do art. 7º da Lei 1.819, de 25 de abril de 2013, 

passa a viger na forma de “Parágrafo Único”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar

de 1º de abril de 2016.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro

30 de março de 2016.     

   Gildo Benjamin Bortolotto
                        Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Niura Mendes de Oliveira

Secretária da Administração
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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Referente ao Projeto de Lei n.º 19/2016 – do Executivo Municipal                      

J U S T I F I C A T I V A

           O  presente  projeto  tem o  sentido  de  conceder  reajuste  do  auxílio

alimentação a fim de atender o que disciplina a data base para composição do valor

previsto no art. 7º, §1º, veja dispositivo:

§1º O reajuste do auxílio-alimentação será determinado pelas condições

financeiras  do  município  durante  o  mês  de  março  de  cada  ano,  realizada  Lei

especifica.

Ademais o sentido do art.  2º,  é  a  restruturação do dispositivo em vista

adequar-se ao que melhor se orienta na técnica legislativa por não existir na lei outro

parágrafo no art. 7º.

Assim resta o pedido de apreciação do presente projeto e a sua aprovação

de forma célere a fim de não ver esgotado o prazo legal previstos neste ano eleitoral.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.
Em 21 de março de 2016.

Gildo Benjamin Bortolotto
  Prefeito Municipal
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