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LEI 1.242/2023.  

"Dispõe sobre a revisão geral anual dos 
servidores do Poder Legislativo de Agua 
Clara/MS, a ser pago a partir de janeiro de 
2023". 

A Prefeita Municipal de Agua Clara, Estado de Mato Grosso do Sul, 
Excelentíssima Senhora GEROLINA DA SILVA ALVES, em pleno 
exercício de seu cargo, no uso de suas atribuições legais. 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sancionou a 
seguinte Lei.  

Art.  1° Fica concedida a revisão geral anual no percentual de 

9% (nove por cento) a todos os servidores ativos e inativos do Poder 

Legislativo do Município de Agua Clara/MS, a ser pago a partir de janeiro 

de 2023.  

Art.  2° As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta 

das dotações orçamentárias próprias do Orçamento da Câmara Municipal.  

Art.  3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado do Mato Grosso do Sul, aos 
doze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três. 

('V 
Gerolina da Silva Alves 

Prefeita Municipal 
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"Dispõe sobre a revisão geral anual dos 
servidores do Poder Legislativo de Agua 
Clara/MS, a ser pago a partir de Janeiro de 
2023". 

A Prefeita Municipal de Agua Clara, Estado de Mato 
Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora GEROLINA DA SILVA 
ALVES, em pleno exercício de seu cargo, no uso de suas 
atribuições legais. 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sancionou a seguinte Lei.  

Art.  1° Fica concedida a revisão geral anual no 
percentual de 9% (nove por cento) a todos os servidores 
ativos e inativos do Poder Legislativo do Município de Agua 
Clara/MS, a ser pago a partir de janeiro de 2023.  

Art.  2° As despesas decorrentes desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias do Orçamento 
da Câmara Municipal.  

Art.  3° Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado do Mato 
Grosso do Sul, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e 
vinte e três. 

GEROLINA DA SILVA ALVES 
Prefeita Municipal 

LEI 1.243/2023.  
"Dispõe sobre a instituição e concessão de 
auxilio-alimentação aos servidores públicos 
da Câmara Municipal de  Aqua  Clara/MS, e 
dá outras providências" 

A Prefeita Municipal de Água Clara, Estado de Mato 
Grosso do Sul, Excelentíssima Senhora GEROLINA DA SILVA 
ALVES, em pleno exercício de seu cargo, no uso de suas 
atribuições legais. 

Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela 
sancionou a seguinte Lei.  

Art.  1°  Fica instituído o auxílio-alimentação, pago 
mensalmente, no valor de R$ 520,00 (quinhentos e vinte 
reais) aos servidores da Câmara Municipal de Agua Clara, 
estado de Mato Grosso do Sul.  

Art.  2° 0 auxilio-alimentação fica concedido a todos 
os servidores ativos da Câmara Municipal, efetivos e 
comissionados, sem distinção, e será pago a partir de 01 de 
janeiro de 2023.  

Art.  3° 0 beneficio de que trata esta lei possui 
caráter indenizatório e não salarial e será pago mensalmente 
na folha de pagamento dos servidores.  

Art.  4° 0 auxilio-alimentação não é passivel de 
tributação e não sofre incidência de contribuição para o 
instituto de Previdência Municipal-Agua Clara Previdência.  

Art.  5° 0 auxílio-alimentação não se incorpora ao 
vencimento ou a remuneração do servidor para quaisquer 
efeitos.  

Art.  6° 0 valor do auxilio alimentação será 
reajustado anualmente, de acordo com o indice utilizado para 
reajuste dos vencimentos e salários, e na mesma data em que 
ocorrer a revisão geral anual dos vencimentos e salários da 
Câmara Municipal.  

Art.  7° Não farão jus ao auxilio-alimentação os 
servidores em gozo de licenças não remuneradas. 

§1° No caso de instituição ou criação de qualquer tipo 
de licença não remunerada, o servidor não fará jus ao auxílio-
alimentação caso se beneficie da licença instituída. 

§2° Não fará jus ao auxilio-alimentação o servidor 
que se encontrar afastado sem remuneração do seu cargo 
efetivo ou cedido para outro órgão ou entidade dos poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

Art.  8° Não farão jus ao auxílio-alimentação os 
servidores que tiverem faltado ao trabalho sem justificativa, 
devendo o desconto recair proporcionalmente aos dias 
faltosos.  

Art.  9° As despesas decorrentes dessa lei correrão a 
conta de dotação orçamentária especifica 01.001-
01.031.0014.2108.3.3.90.46.00-Auxilio-alimentação, ou outra 
que venha a substitui-la.  

Art.  10 Esta lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 

Gabinete da Prefeita Municipal, Estado do Mato 
Grosso do Sul, aos doze dias do mês de janeiro de dois mil e 
vinte e três. 

GEROLINA DA SILVA ALVES 
Prefeita Municipal 
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