
 

 

 

LEI N.º 4.119/2022 
 

Altera disposição da Lei Municipal 
nº 3.099, de 09 de junho de 2010 
que especifica e dá outras 
providências. 
 
 

A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de 
suas atribuições legais; 

 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei: 
 
Art. 1º. O artigo 4º, da Lei Municipal nº. 3.099, de 09 de junho de 

2010, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º. Fica autorizada a concessão do auxílio-
alimentação em pecúnia aos servidores públicos 
municipais ativos da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional, efetivos, contratados e 
comissionados, incluindo-se os Secretários Municipais, 
Procurador-Geral, Controlador-Geral e Diretores 
Autárquicos, desde que efetivamente em exercício nas 
atividades do cargo, através de depósito em conta 
bancária do servidor ou por meio de cartão 
alimentação, quando licitado nos termos da legislação 
pertinente.” 
 

Parágrafo único. O auxílio-alimentação não será: 
 

a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; 
 

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência 
de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; 

 
c) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in 

natura. 
 

Art. 2°. O valor do auxílio-alimentação devido ao servidor é aquele 
disposto na Lei Municipal nº 4.113, de 10 de janeiro de 2022.  



 

 

 
Art. 3º. As demais disposições da Lei Municipal nº. 3.099, de 2010 

permanecem inalteradas. 
 

Art. 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar, por decreto, os 
termos da presente Lei, no prazo de 90 (noventa) dias. 

 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2022. 
 
Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu/ES, em 03 de fevereiro de 

2022. 
 
 
 

SONIA MARIA GUZZO ROMANHA 
Prefeita Municipal em exercício 

 
Registrada e publicada na Secretaria Municipal de Administração em 03 de 
fevereiro de 2022. 
 
 
 
 

CAROLINA ARAÚJO MODENESI 
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos 

 
 
 


