
RESOLUÇÃO N°05/2016, 31 de março de 2016. 

 

REGULA O PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO AOS 

INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DO CONSISA VRT, 

E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

SÉRGIO MARASCA, Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do 

Taquari – CONSISA VRT, no uso de suas atribuições legais e,  

CONSIDERANDO decisão aprovada, conforme Assembleia Geral Ordinária nº01/2016, 

de 30/03/2016 

RESOLVE: 

Art.1º - Fica o Consórcio autorizado a conceder Vale-Alimentação aos integrantes do 

Quadro de Pessoal do CONSISA VRT. 

Art. 2º - O valor diário de benefício previsto nesta Resolução será de R$ 16,50 

(dezesseis reais e cinquenta centavos). 

§ 1º A data base para a revisão do valor do Vale-Alimentação será no mês de março de 

cada ano. 

Art. 3º - Estão excluídos das disposições da presente Resolução o empregado e cargo 

de confiança, que estiverem: 

I - À disposição ou em exercício em qualquer entidade estranha ao quadro do Consórcio, 

exceto quando cedido mediante permuta ou acordo expresso com ônus para o município; 

II - Em gozo de licença não remunerada; 

III – Incidindo em faltas não justificadas; 

IV - Recebendo diárias, sendo o desconto proporcional. 

§ 1º O restabelecimento da concessão do Vale-Alimentação dar-se-á sempre com vistas 

ao mês subsequente ao do retorno do cargo ou função pelo serviço. 

§ 2º A exclusão de benefício na hipótese dos itens II, III e IV do artigo 4º corresponderá 

ao número de dias afastados. 

Art. 4º O Vale-Alimentação de que se trata a presente Lei: 

I - Não integrará o vencimento, remuneração ou salário, nem se incorporará a este para 

quaisquer efeitos; 

II - Não será computado para efeitos de quaisquer vantagens que o servidor perceba ou 

venha a perceber; 

III - Não configura como rendimento tributável e nem sofrerá incidências de contribuição 

para o plano de Seguridade Social e/ou FGTS; 



IV - Poderá ser revogado a qualquer tempo por interesse do Consórcio. 

Art.5º - Não terá direito ao vale-alimentação o funcionário concursado que incorrer nas 

seguintes situações: 

I – Impontualidade na entrada e saída do horário de trabalho; 

II – Ausência justificada ou não justificada ao serviço, ainda que por um turno; 

III – Penalidade disciplinar de qualquer espécie; 

IV – Afastamento do cargo em virtude de: 

- Licença saúde; 

- Licença maternidade; 

- Desempenho de mandato classista e 

- Licença para concorrer a mandato eletivo. 

Art. 6º - As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta da seguinte 

dotação: 

Recurso 001-LIVRE 

3.3.3.90.46.00.000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO (135) 

Art. 7º Para a implementação dos serviços de processamento de dados e administração 

dos cartões de crédito da alimentação, fica o Consórcio autorizado a firmar Convênio com o Banco do 

Estado do Rio Grande do Sul, ou outra instituição, desde que sem ônus para o Consórcio. 

Parágrafo Único - A autorização para convênio prevista no caput deste artigo poderá ser 

dispensada, por conveniência do Consórcio. 

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução nº10/2015, 

de 24.03.2015. 

CONSISA VRT Lajeado - RS, 31 de março de 2016. 
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