
 

 

PORTARIA GDPG Nº 005/2022 

 
Estabelece o valor do auxílio-alimentação 
devido aos servidores da Defensoria Pública 
do Estado e dá outras providências.  
 

 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL, no uso de suas atribuições legais 
conferidas pelo art. 13, inciso XX, da Lei Complementar Estadual nº 059, de 30 de novembro 
de 2005. 

 

CONSIDERANDO o caput do art. 23-A, caput, da Lei nº 6.838, de 13 de junho 
de 2016, incluído pela Lei nº 7.167, de 28 de dezembro de 2018, que estabelece que “são 

devidos aos servidores da Defensoria Pública do Estado, cumulativamente com os subsídios, 

o auxílio-alimentação, na proporção dos dias úteis efetivamente trabalhados, pago 

mensalmente, juntamente com o subsídio”. 
 

CONSIDERANDO o § 1º do art. 23-A da Lei nº 6.838, de 13 de junho de 2016, 
incluído pela Lei nº 7.167, de 28 de dezembro de 2018, que estabelece que “o valor do 

auxílio-alimentação e as condições para a sua concessão serão estabelecidos por ato do 

Defensor Público-Geral.” 

 

CONSIDERANDO o estudo de impacto financeiro e orçamentário contido no 
Processo SEI 00303.000024/2022-78, que informa que existe dotação orçamentária e 
disponibilidade financeira para a realização da presente despesa, estando esta adequada à Lei 
Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias, bem como observa aos limites de despesas previstos na Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/00); 

 
RESOLVE: 

 

Art. 1º. O valor do auxílio-alimentação devido aos servidores da Defensoria 
Pública do Estado do Piauí é fixado em R$ 1.000,00 (hum mil reais), que será pago 
mensalmente, juntamente com o subsídio, na proporção dos dias úteis efetivamente 
trabalhados. 

 
Art. 2º. O auxílio-alimentação não será: 
I – incorporado ao subsídio, aos proventos ou à pensão; 
II – configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de 

contribuição previdenciária;  
III – caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura; 



 

IV – pago cumulativamente com diárias. 
 
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 

financeiros retroativos a 1º de janeiro de 2022, revogando-se as disposições em contrário, 
especialmente a Portaria GDPG Nº 746/2019. 

 
 

CIENTIFIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE. 
GABINETE DA DEFENSORIA PÚBLICA-GERAL, em Teresina, 12 de janeiro 

de 2022. 
 

Erisvaldo Marques dos Reis 
Defensor Público-Geral do Estado do Piauí 
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