
 

DECRETO Nº 5691, DE 26 DE JUNHO DE 2017 

 

Dispõe sobre Interpretação de 
Inconstitucionalidade da Lei nº 1064, de 27 
de abril de 2015, a qual dispõe sobre 
alteração do §4º do art. 4º-A da Lei 
Municipal nº 340/2006. 

 
O Prefeito Municipal de Anchieta, Estado do Espírito Santo, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pelos incisos VIII, do artigo 71, da Lei 
Orgânica Municipal (LOM); 
 

 Considerando que o Poder Legislativo Municipal promulgou a Lei nº 1064/2015, a 
qual alterou a Lei Municipal nº 340/2006, §4º do art. 4 – A,   passando a conceder 
o Auxilio Alimentação aos servidores que estejam licenciados;  

 Considerando que a Lei Municipal nº 1064/2015 é inconstitucional, pois possui 
vício de iniciativa insanável, na medida em que é de competência exclusiva do 
Prefeito Muncipal legislar sobre aumento de despesas para o Município e, ainda, 
sobre servidores do executivo, nos termos do inciso II DO ART. 44 da LOM; 

 Considerando que a concessão do auxilio alimentação aos servidores licenciados 
acarretou um aumento significativo na despesa do Município; 

 Considerando que auxílio-alimentação possui natureza jurídica de vantagem 
indenizatória, devida apenas em razão do efetivo exercício do labor público, salvo 
disposição legal em contrário, de modo que o servidor faz jus ao recebimento do 
benefício apenas durante a plena atividade das funções laborativas.  

 Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, nos autos 
dos processos nºs 0002199-96.2014.8.08.0004 e  0000314-13.2015.8.08.0004 
entendeu que o auxilio alimentação não deverá ser concedido aos servidores que 
estejam afastados em razão de licença médica, por período superior a 05 (cinco) 
dias; e, 

 Considerando que a edição da Lei nº 1064/2015 afronta o que dispõe o art. 44 da 
Lei Orgânica Municipal;  

 Considerando que a Lei nº 1064/2015 foi proveniente da aprovação do Projeto de 
Lei nº 090/2014, cuja iniciativa foi parlamentar, o que caracteriza vicio formal de 
iniciativa. 

 

DECRETA 

 

Art. 1º. É interpretada como inconstitucional a Lei Promulgada sob o nº 
1064/2015, em virtude de vício formal e de origem insanáveis;  



 

 
Art. 2º. Determino ao Secretário Municipal de Administração que suspenda 

o pagamento do benefício concedido aos servidores em licença para tratar da 
própria saúde ou de pessoa da família, em desconformidade com o previsto no 
§4º do art. 4º-A, incluído pela Lei Municipal n. 753/2011. 
 

Art. 3º.  Determino, ainda, que seja cumprido o que preceitua o § 4º do art. 
4º- A incluído na Lei Municipal nº 340/2006 pela Lei Municipal 753/2011. 
 

Art. 4º. Determino ao Procurador Geral do Município que promova a ação 
competente visando à declaração judicial de inconstitucionalidade da Lei Municipal 
nº 1064/2015. 

 
Art. 5º. Determino, ainda, que a Secretária Municipal de Administração e 

Recursos Humanos proceda a suspensão do pagamento do auxílio alimentação, 
dos servidores que se encontram de atestados médicos, salvo as exceções 
previstas no inciso II do art. 4º da Lei nº 340/2006. 

 
Art. 6º. Determino, também, em razão dos princípios do contraditório e da 

ampla defesa, que sejam notificados os servidores que encontram-se de licença 
para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família que não mais será 
concedido o auxílio alimentação integral, mas sim nos termos previstos no § 4º do 
art. 4º- A incluído pela Lei Municipal 753/2011.  

 
Art. 7º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
  

 
Publique-se. Registre-se e cumpra-se. 

 
 

Anchieta, ES, 26 de junho de 2017 
 
 
 

FABRICIO PETRI 
PREFEITO MUNICIPAL DE ANCHIETA  

 


