
Resolução n° 010/2005-PGJ, de 31 de outubro de 2005. 
 
 

Regulamenta a concessão do auxílio-alimentação aos 
Servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares do 
Ministério Público, e dá outras providências. 

 
 

A PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 7° da Lei 
Complementar n° 72, de 18 de janeiro de 1994, e tendo em vista o disposto no artigo 96 
da Lei nº 1.102, de 10 de outubro de 1990, e no artigo 56 da Lei nº 1.519, de 23 de julho  
de 1994, 
 
 

R E S O L V E: 
 
 

Art. 1º O auxílio-alimentação será concedido a todos os servidores do 
Quadro dos Serviços Auxiliares do Ministério Público, submetidos à carga horária de 40 
(quarenta) horas semanais, que efetivamente estejam exercendo as atividades do cargo. 
 

§ 1º Os servidores de outros órgãos e entidades à disposição do 
Ministério Público também farão jus ao benefício do auxílio-alimentação, desde que 
seja cumprida a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e apresentem declaração 
de que não recebem esse benefício ou similar, emitida pelo órgão ou entidade de 
origem. 

 
§ 2º O auxílio-alimentação destina-se a subsidiar as despesas com a 

refeição do servidor, sendo- lhe pago direta e antecipadamente, mediante depósito em 
conta-corrente, todo dia 1º do mês. 

 
Art. 2° O auxílio-alimentação será concedido em pecúnia e terá caráter 

indenizatório. 
 

Art. 3° O valor mensal do auxílio-alimentação será fixado por ato do 
Procurador-Geral de Justiça.  
 

Art. 4° O auxílio-alimentação será custeado com recursos do Ministério 
Público, que deverá incluir na proposta orçamentária anual os recursos necessários à 
manutenção do auxílio. 

 
Art. 5º O auxílio-alimentação não será: 
I – incorporado ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão; 
II – configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de 

contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público; 
III – caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 
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IV – acumulável com outros de espécie semelhante, tais como cesta 

básica ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de auxílio ou benefício 
alimentação. 

 
Art. 6º O auxílio-alimentação não será concedido ao servidor cuja 

jornada de trabalho, eventualmente, seja inferior a quarenta horas semanais, salvo para 
as servidoras em período de amamentação do filho até oito meses de idade, conforme 
disposto no § 8º do artigo 20 do Decreto nº 10.397, de 13 de junho de 2001. 
 

Art. 7º O auxílio-alimentação não será concedido ao servidor afastado 
pelos motivos elencados nos artigos 130 e 178 da Lei Estadual nº 1.102, de 10 de 
outubro de 1990, exceto no caso de licença para tratamento de saúde por período não 
superior a 10 (dez) dias e de faltas por motivo de doença comprovada, inclusive em 
pessoa da família, até o máximo de três durante o mês. 

 
Art. 8º A participação do servidor em programa de treinamento 

regularmente instituído, congressos, conferências, ou outros eventos de igual natureza, 
sem deslocamento da sede, não produzem descontos no auxílio-alimentação. 
 

Art. 9º Considera-se para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não 
trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias/mês. 

 
Art. 10. Os casos omissos serão resolvidos pelo Procurador-Geral de 

Justiça. 
 
Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com 

efeito a partir de 1º de novembro de 2005, ficando revogada a Resolução nº 
011/2003/PGJ, de 31 de outubro de 2003, e demais disposições em contrário. 
 
 

Campo Grande, 31 de outubro de 2005. 
 
 
 

Irma Vieira de Santana e Anzoategui 
Procuradora-Geral de Justiça 

 
 


