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RESOLUÇÃO Nº 44 DE 27 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de Vale-Alimentação e Auxílio Refeição aos
funcionários ocupantes de cargos ou empregos públicos, permanentes ou de
livre nomeação e exoneração, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (CONSIRC).

Art. 1º - Ficam instituídos as concessões de Vale-Alimentação e Auxílio Refeição em benefício exclusivo dos funcionários
ocupantes de cargos ou empregos públicos, permanentes ou de livre nomeação e exoneração, pertencentes ao Quadro de
Pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva (CONSIRC).
Art. 2º - Esta Resolução compreende os seguintes benefícios a favor dos funcionários efetivos e comissionados:
I - Fornecimento de Vale-Alimentação mensal (cesta básica).
II – Fornecimento de Auxílio Refeição por dia útil trabalhado.
Art. 3º - O Vale-Alimentação será no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), benefício a ser concedido mensalmente
aos funcionários ocupantes de cargos ou empregos públicos, permanentes ou de livre nomeação e exoneração em atividade
do CONSIRC.
Parágrafo único: Na hipótese de acúmulo lícito de cargos ou funções públicas, o Vale-Alimentação será concedido apenas
uma vez.
Art. 4º - O valor do Vale-Alimentação de que trata esta resolução será atualizado anualmente, de acordo com a variação do
Índice de Preços ao Consumidor - IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, ou outro que vier a
substituí-lo.
Art. 5º - O Vale-Alimentação será concedido mediante o fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada,
hábil à aquisição exclusiva de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais.
Art. 6º - O Vale-Alimentação instituído por esta Resolução será devido ao funcionário efetivo ou comissionado afastado do
serviço sem prejuízo de vencimentos em virtude de:
I - em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho
e previdência social, viva sob sua dependência econômica, até 2 (dois) dias consecutivos;
II - em virtude de casamento, até 3 (três) dias consecutivos;
III – licença paternidade: até 5 (cinco) dias
IV - em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, por um dia em cada 12 (doze) meses de trabalho;
V - pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer a juízo;
VI - férias;
VII - doença ou acidente de trabalho, até 15(quinze) dias
VIII - licença-maternidade: até 120 (cento e vinte) dias
Art. 7º - Não fará jus ao Vale Alimentação instituído pela presente Resolução, o funcionário efetivo ou comissionado que
durante o mês tenha:
I - recebido Termo de Advertência expedido pelo CONSIRC por desobediência aos superiores hierárquicos, indisciplina ou
insubordinação; ou
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II - faltado ao serviço sem justificação comprovada por atestado acompanhado de relatório médico circunstanciado e em
conformidade com o CID (Código Internacional de Doenças), exceto os casos previstos no artigo 6º desta Resolução;
Art. 8º - O Auxílio-Refeição, cujo valor será de R$ 16,00 (dezesseis reais) por dia útil trabalhado, destinado ao custeio das
despesas realizadas com alimentação pelos funcionários ocupantes de cargos ou empregos públicos, permanentes ou de livre
nomeação e exoneração, pertencentes ao Quadro de Pessoal do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região de Catanduva
(CONSIRC);
§ 1º - O valor do Auxílio-Refeição estipulado no "caput" deste artigo deverá ser atualizado anualmente, de acordo com a
variação do Índice de Preços ao Consumidor - IPC, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE, ou outro que
vier a substituí-lo.
§ 2º - Entende-se por dia útil os dias de expediente funcional. Não serão considerados expediente funcional feriados
municipais, estaduais, federais e sábados e domingos.
§ 3º - A ocorrência referida no § 2º deste artigo não se aplica aos funcionários efetivos submetidos ao regime de plantão de
12 (doze) horas, os quais receberão por plantão, independentemente de ser considerado dia útil ou não, bem como aos
funcionários efetivos e comissionados que tenham sido convocados a trabalhar em dias considerados não úteis, com
expressa autorização do respectivo superior hierárquico.
Art. 9º - Fica vedado o pagamento do Auxílio-Refeição aos funcionários efetivos e comissionados que se encontrarem
afastados a qualquer título, inclusive em virtude das hipóteses previstas no artigo 6º desta Resolução, em regime de
teletrabalho ou se ausentarem do serviço, ainda que as faltas sejam abonadas ou justificadas.
Art. 10 - O Auxílio-Refeição será concedido mediante o fornecimento de cartão magnético ou outra forma assemelhada,
hábil à aquisição exclusiva de gêneros alimentícios prontos em estabelecimentos comerciais.
Art. 11 - O Vale Alimentação e o Auxílio Refeição previstos nesta Resolução serão concedidos até o dia do pagamento da
folha de salários.
Parágrafo único - Os valores indevidamente recebidos ou recebidos a menor serão restituídos ou complementados no mês
subsequente, de uma só vez.
Art. 12 - O Vale Alimentação e o Auxílio Refeição previstos nesta Resolução:
I - não detêm natureza salarial ou remuneratória;
II - não se incorporam à remuneração do funcionários efetivo ou comissionado para quaisquer efeitos;
III - não são considerados para efeito de 13º (décimo terceiro) salário;
IV - não constituem bases de cálculos de contribuições previdenciárias ou de assistência à saúde;
V - não configuram rendimentos tributáveis do funcionário efetivo ou comissionado.
Art. 13 - As despesas com a execução desta Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 14 - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Catanduva, 27 de janeiro de 2022.
______________________________
Cassio Roberto Bertelli
Presidente
Afixado no local de costume, na sede do CONSIRC, na data supra.
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