
 

Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, a Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA) 
Rua Carlos Gomes, 1610, Centro, Araraquara/SP – CEP 14.801-340 

1 

RESOLUÇÃO Nº 08/2019 
De 21 de maio de 2019 

 
 

Institui o “bônus alimentação”, a ser pago em 

conjunto com o auxílio alimentação dos 

empregados públicos fundacionais e dá outras 

providências. 

 

 

O CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene 

Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, A Maternidade Gota de Leite de Araraquara 

(FUNGOTA Araraquara), no uso de suas atribuições legais e regimentais, 

extraordinariamente reunido em 21 (vinte e um) de maio de 2019, considerando a 

proposta formulada pela Diretoria Executiva da Fundação; 

 

R E S O L V E: 

 

Art. 1° Fica instituído o “bônus alimentação”, de natureza 

indenizatória, a ser pago mensalmente, em conjunto com o auxílio alimentação 

percebido pelos empregados públicos fundacionais, no valor de R$ 120,00 (cento e 

vinte reais). 

 

Art. 2º A percepção do benefício previsto no artigo 1º 

desta resolução fica condicionada à inocorrência de faltas pelo empregado no mês 

anterior ao pagamento do auxílio alimentação. 

 

§ 1º Para fins da percepção do benefício ora instituído, 

excetuam-se das faltas mencionadas no caput deste artigo as ausências decorrentes 

de: 

I – gala; 
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II – nojo; 

III – folga eleitoral; 

IV – licença paternidade; 

V – licença maternidade; 

VI – doação de sangue, nos termos da legislação vigente; 

e 

VII – acidente de trabalho. 

 

§ 2º A apuração da ocorrência de falta prevista no 

“caput” deste artigo será realizada no período correspondente ao cômputo da folha de 

pagamento; não sendo constatada falta, o pagamento do benefício ocorrerá 

conjuntamente com o pagamento do auxílio alimentação do mês subsequente. 

 

Art. 3º Para fins da primeira apuração do pagamento do 

benefício previsto nesta resolução, será desconsiderado o período correspondente ao 

da data da publicação desta Portaria e o próximo dia 19 do mês respectivo. 

 

Art. 4º As despesas com a execução desta Resolução 

correrão à conta do orçamento fundacional vigente. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

publicação. 

CONSELHO CURADOR da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves “Vovó Mocinha”, 

A Maternidade Gota de Leite de Araraquara (FUNGOTA), aos 21 (vinte e um) dias do 

mês de maio do ano de 2019 (dois mil e dezenove). 

 

FLÁVIA SALETTI GRECCO DOTOLI 

Presidenta do Conselho Curador 


