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LEI Nº 3.527/2016 
 

Autoriza o Executivo Municipal de Chopinzinho a 
fornecer auxílio pecuniário para moradia e alimenta-
ção aos servidores públicos efetivos ocupantes do 
cargo de Médico alocados na Secretaria Municipal 
de Saúde, autoriza a abertura de crédito especial e 
dá outras providências. 

 

O PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas por Lei, 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 

LEI:                          

Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal, autorizado a criar, a título de verba indenizatória, 

Auxílio Moradia e Alimentação, aos profissionais alocados na Secretaria Municipal de Saúde atu-

antes no Município de Chopinzinho que ocupam os cargos de: Médico Auditor SUS, Médico Car-

diologista, Médico Clínico Geral, Médico do Trabalho, Médico ESF, Médico Geriatra, Médico Gine-

cologista e Obstetra, Médico Oftalmologista, Médico Ortopedista, Médico Pediatra e Médico Psi-

quiatra. 

§1° - O auxílio moradia e alimentação para os servidores públicos efetivos constantes no 

caput deste artigo fica fixado nos seguintes valores: 

I - Auxílio Moradia: no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); 

II - Auxílio Alimentação: no valor de R$2.000,00 (dois mil reais). 

§2º - Será repassado aos servidores públicos efetivo citados no caput deste artigo o valor 

total mensal de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), sendo possibilitado ao profissional fazer 

remanejamentos dos gastos efetuados com moradia e alimentação, em conformidade com suas 

necessidades. 

Artigo 2º - O servidor público ocupante dos cargos citados no caput do art. 1° não terá di-

reito ao pagamento do Auxílio Moradia quando: 

I - houver residência oficial colocada à sua disposição, ainda que não a utilize; 

II - inativo; 
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III - licenciado sem percepção de remuneração;  

IV - perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza de qualquer 

órgão da administração pública municipal, estadual ou federal; 

V- afastado para servir a outro órgão ou entidade; 

VI - afastado para o exercício de mandato eletivo; 

Artigo 3º - O servidor público ocupante dos cargos citados no caput do art. 1° não terá di-

reito ao pagamento do Auxílio Alimentação quando: 

I - inativo; 

II - licenciado sem percepção de remuneração;  

III - perceber, ou pessoa com quem resida, vantagem da mesma natureza de qualquer 

órgão da administração pública municipal, estadual ou federal; 

IV- afastado para servir a outro órgão ou entidade; 

V - afastado para o exercício de mandato eletivo; 

Artigo 4º - O auxílio moradia e alimentação deverá ser requerido pelo servidor público 

efetivo, que deverá: 

I - indicar a localidade de sua residência, bem como atualizar seu assentamento funcional 

junto a Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho; 

II - declarar não incorrer em quaisquer das vedações previstas nos arts. 2º e 3° desta Lei; 

III - comprometer a comunicar à fonte pagadora do auxílio o surgimento de quaisquer 

dessas vedações. 

Artigo 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial ao orça-

mento de 2016, destinado ao custeio dos repasses acima: 

Parágrafo Único: Os valores acima previstos serão repassados mensalmente aos pro-

fissionais garantido por meio da previsão orçamentária: 07.02.1030100222.038.3.3.90.48(269) 

fonte 495. 

Artigo 6º - A fonte de recursos para suplementar os créditos especiais autorizados no ar-

tigo 5º é a anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, sendo: Lei nº 3.491/2015 

do Plano Plurianual para o período de 2014 a 2017 de 16/12/2015 e a Lei n° 3.489/2015 de 

16/12/2015 Lei de Diretrizes Orçamentárias –LDO, para o exercício de 2.016. 
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Artigo 7º - O repasse será realizado mediante empenho prévio, devendo os valores ser 

transferidos para os profissionais até o quinto dia útil de cada mês. 

Artigo 8° - Os auxílios instituídos por esta lei não se caracterizam como pagamento por 

contraprestação de serviço prestado ao Município de Chopinzinho, sendo de caráter indenizatório, 

e o mesmos: 

I - não possuem natureza salarial, não incidindo encargos sociais; 

II - não será objeto de incorporação aos vencimentos ou proventos do servidor ou empre-

gado público, para nenhum efeito;  

III - não formaram base de cálculo e nem média de vencimento para o recebimento de 

quaisquer outras vantagens, incluindo décimo terceiro salário, gratificação natalina, férias, abonos 

e um terço constitucional de férias, horas extras, descanso semanal remunerado, adicionais, den-

tre outras verbas; e 

IV – não serão pagos cumulativamente com outros auxílios, benefícios adicionais, dentre 

outras verbas, de mesma natureza. 

Artigo 9° - As despesas com a instituição do Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação cria-

do por esta Lei, para os servidores públicos citados no caput do art. 1°, serão custeadas pelo or-

çamento da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Chopinzinho. 

Artigo 10° - Os auxílios previstos nesta lei possuem natureza de verba indenizatória. 

Artigo 11° - Os auxílios previstos nesta lei não serão pagos retroativamente. 

Artigo 12° - O auxílio poderá ser requerido junto a Divisão de Recursos Humanos e Se-

gurança do Trabalho do Poder Executivo, devendo ser instruído com documentos de identificação 

do servidor, declarações exigidas por esta Lei, bem como quaisquer documentos que a Adminis-

tração entender pertinentes para a concessão do auxílio. 

§1° - Iniciando o processo administrativo relacionado ao requerimento do auxílio, o res-

ponsável pela Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho emitirá parecer favorável 

ou desfavorável, quanto à concessão do auxílio, bem como ao cumprimento dos requisitos desta 

Lei. 
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§2° - Após a manifestação da Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Trabalho, o 

processo administrativo será encaminhado à Procuradoria, para manifestar-se quanto a observân-

cia dos requisitos legais do requerimento. 

§3° - Devidamente fundamentado o requerimento, após regular tramite administrativo, o 

Chefe do Poder Executivo Municipal expedirá Decreto concedendo o auxílio requerido previsto 

nesta lei, individualmente, para cada beneficiário. 

Artigo 13° - Eventual descumprimento dos requisitos previstos nesta lei, por parte do be-

neficiário, sem a imediata comunicação a Divisão de Recursos Humanos e Segurança do Traba-

lho, ensejará a imediata suspensão do auxílio concedido, iniciando-se processo administrativo 

disciplinar para apuração da responsabilidade e devolução dos valores ao erário. 

Artigo 14° - As funções a que se refere o caput do art. 1°, quando preenchidas por ne-

cessidade temporária de excepcional interesse público, na forma da Lei Complementar Municipal 

n° 068/2012, também farão jus ao recebimento dos auxílios, atendidos os requisitos previstos nes-

ta Lei. 

Artigo 15° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos até 31 

de dezembro de 2016. 

GABINETE DO PREFEITO DE CHOPINZINHO, PR, 20 DE MAIO DE 2016. 

 
 

Rogério Masetto 
Prefeito 

Publicado no Jornal 

Gazeta Regional 
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