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CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 529, de 14 de maio de 2002, a 

qual dispõe acerco da concessão do auxílio alimentação aos servidores 

da Câmara Municipal de Venda Nova do Imigrante/ES; 

CONSIDERANDO o novo entendimento da Solução de Consulta nº 

35/2019 da Receita Federal;  

CONSIDERANDO que o pagamento do auxilio alimentação vem 

sendo pago em pecúnia aos servidores dessa Casa de Leis, desde o 

advento da legislação que concedeu o referido auxílio alimentação; 

CONSIDERANDO que a Receita Federal definiu que o auxílio 

alimentação pago aos trabalhadores por meio de vale ou cartão não deve 

entrar no cálculo das contribuições previdenciárias;  

CONSIDERANDO que há entendimentos de que quando o valor for 

pago em espécie (pecúnia) ele integra a base de cálculo para fins de 

incidência das contribuições sociais previdenciárias.  

RECOMENDA-SE a Vossa Excelência, com a máxima urgência, 

que seja providenciada pelo setor responsável, a contratação de empresa 

especializada na prestação de serviços de fornecimento e gerenciamento 

de Auxílio-Alimentação, por meio de Cartão Eletrônico/Magnético com chip 

de segurança e senha individual, para recarga mensal do valor pago aos 
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servidores dessa Casa de Leis a título de auxilio alimentação, evitando 

com isso, futuros transtornos com a previdência social.  

Venda Nova do Imigrante, ES, 05 de maio de 2020. 

 

 

Marina Soares Costa 
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