
LEI ORDINÁRIA  Nº 215/2005. 

 

 

 AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A CONCEDER CESTAS 

BÁSICAS DE ALIMENTOS AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS E DÁ OUTROAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

   OSVALDENIR RIZZATO, Prefeito Municipal de Santa Salete, 

Estado de São Paulo, usando das atribuições legais que lhe são conferidas; Faz saber 

que a Câmara Municipal de Santa Salete, Estado de São Paulo, aprovou e ele promulga 

e sanciona a seguinte Lei: 

 

   Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder 

aos Servidores e Funcionários ativos do quadro de pessoal da Prefeitura e Câmara 

Municipal, mensalmente, uma cesta básica em forma de alimentos. 

 

   § 1° - Na hipótese de mais de um membro da mesma família 

serem servidores ou funcionários do município, o benefício será concedido somente 

a um deles. 

 

   § 2° - No caso de haver comprovadamente separação de fato 

ou de direito entre cônjuges, ambos receberão o benefício. 

 

   § 3° - No caso de pais que sejam servidores ou funcionários e 

filhos casados que também sejam servidores ou funcionários, ambos receberão o 

benefício. 

 

Artigo 2°  - Receberão o benefício de que trata esta lei, 

somente servidores e funcionários cujos vencimentos não ultrapassem a cifra de R$ 

600,00 (seiscentos reais) no mês de referência, computadas todas as vantagens do 

cargo e eventuais adicionais, excluída a dedução previdenciária. 

 



   Artigo 3°  -  A cesta básica de que trata esta lei, será 

obrigatoriamente entregue em produto, ficando expressamente proibido o 

pagamento em dinheiro. 

 

   Artigo 4° - Os produtos que comporão a cesta básica serão 

determinados através de decreto do Executivo, entretanto, o valor do conjunto dos 

produtos não poderá ser inferior a R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 

    

   Artigo 5° – Não será concedido o benefício desta lei ao 

servidor ou funcionário que estiver de afastamento ou licença. 

 

   Parágrafo Único – O disposto neste artigo não se aplica em 

casos de licença-prêmio. 

 

   Artigo 6° - O benefício desta lei não tem natureza salarial ou 

de vencimentos e não se incorporará à remuneração do servidor ou funcionário, e 

sobre ele não incidirão quaisquer contribuições trabalhistas, previdenciárias ou 

fiscais. 

 

   Artigo 7° - A concessão de cesta básica cessará pela 

exoneração, dispensa, aposentadoria, demissão, falecimento ou qualquer outro ato 

que implique exclusão do servidor ou funcionário do quadro do pessoal da 

Prefeitura ou Câmara Municipal. 

 

   Artigo 8° - Perderá o direito do benefício de que trata esta 

lei, o servidor ou funcionário que no mês de referência do mesmo, por qualquer 

motivo, exceto por gozo regular de férias, licença-prêmio ou doença do próprio 

servidor ou funcionário, deixar de comparecer ao serviço. 

 

   Artigo 9° - As despesas decorrentes da presente lei onerarão 

verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas, se necessário. 

 

   Artigo 10° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 



Prefeitura Municipal de Santa Salete, SP., 13 de maio de 2005. 

 

 

 

OSVALDENIR RIZZATO 

Prefeito Municipal 
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