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Ofício nº 014/2017                          Tiradentes do Sul, 28 de março de 2017.  

 

 

 

  Excelentíssimo Senhor Prefeito  

 

 

 Ao cumprimentá-lo cordialmente em nome do Poder Legislativo Tiradentense, 

vimos a presença de V. Exa., encaminhar  Anteprojeto de Lei, de autoria do vereador 

Antônio Carlos Pedrolo:.  

 

  

 Senhor Prefeito, indico a criação de Projeto de Lei que deverá dispor acerca da 

concessão de cesta básica aos agentes públicos municipais de Tiradentes do Sul. Tendo em 

vista que a matéria compete privativamente ao Prefeito, conforme previsto ao art. 73, VI, IX 

da Lei Orgânica do Município e ao art. 61, §1º, II, “b”, “c”, da Constituição Federal-

aplicado por simetria aos Municípios. 

 Assim, nos termos do artigo 164 do Regimento Interno da Câmara Municipal 

ofereço a presente indicação sobre a matéria, a qual já vem acompanhada de anteprojeto. 

JUSTIFICATIVA A PROPOSTA DO ANTEPROJETO 

Levando em consideração que uma boa política de valorização do servidor público, 

vai muito além de concessão de melhorias salariais e pode fazer uma grande diferença para a 

cultura organizacional a concessão de cesta básica ao servidor, sugere-se a criação de Lei 

nesse sentido. 

Mais importante que isso, é a valorização da pessoa humana, principalmente àquele 

que se dedica integralmente no exercício de sua função para atender aos anseios da 

administração e da população.  

Da mesma forma, a iniciativa baseou- se em casos semelhantes já em vigor em 

alguns municípios. 

Contudo, tendo em vista que o Projeto de Lei, se proposto, gerará despesas de caráter 

continuado, deverá o mesmo ser instruído com a estimativa do impacto orçamentário-
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financeiro do exercício em que irá entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a 

origem dos recursos para seu custeio, nos termos do artigo 17 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e assim cumprir o estabelecido no artigo 169 da Constituição Federal. 

Ainda, necessário que seja verificado e, em caso positivo, deverá o Projeto de  Lei 

ser instruído com a informação de que a presente ação possui previsão na lei de Diretrizes 

orçamentárias, podendo ser incluída na previsão do Orçamento Anual. 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS, aos 27  do mês de março de 2017. 

 

 Antônio Carlos Pedrolo  

Presidente da Câmara de Vereadores 
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ANTEPROJETO DE LEI Nº001, DE 16 DE MARÇO DE 2017 

 

Dispõe Sobre a Concessão de Cesta Básica aos Agentes 

Públicos Municipais de Tiradentes do Sul/RS e da outras 

Providências. 

 

Art. 1º É instituído auxilio alimentação, higiene pessoal e limpeza, sob a forma de cesta 

básica, aos agentes públicos municipais vinculados ao Poder Executivo de Tiradentes do 

Sul, nos termos desta Lei. 

Art. 2º A cesta básica a ser concedida beneficiará: 

I. Agentes públicos municipais ativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo, 

devidamente criados e constantes em lei; 

II. Agentes públicos detentores de Cargos Comissionados; 

III. Empregados Públicos; 

IV. Contratados temporariamente; 

V. Conselheiros Tutelares Municipais, durante o exercício de seus mandatos. 

Parágrafo único O benefício somente será concedido ao servidor que tenha ingressado nos 

quadros da Administração até o quinto dia útil do mês. Após essa data, o agente público só 

fará jus ao recebimento da cesta básica no mês seguinte. 

Art. 3º O benefício consistirá no fornecimento de uma cesta básica, composta por alimentos, 

produtos de higiene pessoal e limpeza, conforme tabelas constantes no Anexo I desta Lei. 

Art.4º Quando instado pela Administração Municipal, o servidor deverá optar por um dos 

tipos de cesta básica ofertados, ao qual permanecerá vinculado pelo período mínimo de 06 

(seis) meses. 
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Parágrafo Único Decorrido o período mínimo, o servidor poderá, mediante requerimento 

escrito, solicitar a troca de cesta básica escolhida. 

Art. 5º Os agentes públicos que possuírem dois contratos de nomeação perceberão somente 

uma cesta básica. 

Art.6º O prazo de retirada da cesta básica pelos agentes públicos municipais será de 05 

(cinco) dias uteis após a disponibilização junto ao local indicado. 

§1º As datas para retirada serão fixadas no processo licitatório para aquisição da cesta 

básica, ficando a cargo da empresa vencedora do certame a entrega, mediante lista de 

beneficiados fornecida pela Administração Municipal. 

§2º A entrega das cestas básicas será feita mediante termo de recebimento e conferencia, 

devidamente assinado pelo agente público. 

§3º No caso de impossibilidade de comparecimento dentro do prazo estipulado, o agente 

público poderá autorizar, por escrito, outra pessoa, devidamente qualificada e identificada 

com documento oficial, para retirada da cesta básica. 

§4º Decorrido o prazo a que alude o caput deste artigo sem que o agente público tenha 

providenciado a retirada da cesta básica, a mesma será doada às Instituições de Caridade 

beneficentes conveniadas com o Município de Tiradentes do Sul/RS. 

Art.7º Ficará suspensa a concessão da cesta básica caso o agente público: 

I. Se ausente, faltando injustificadamente ao serviço por qualquer período; 

II. Tenha mais de um dia de licença para tratamento de saúde, não sendo computados 

para tanto: 

a)  O período de internação hospitalar, inclusive do filho com idade até 12 anos e/ou 

portador de necessidades especiais, independentemente da idade; 

b)  O período imediatamente posterior a alta quando, por recomendação médica, tiver 

que permanecer em repouso para concluir tratamento, inclusive do filho com idade 

até 12 anos e/ou portador de necessidades especiais, independentemente da idade; 

c) O período de licença decorrente de acidente em serviço devidamente registrado; 

d) O período necessário para o deslocamento para o tratamento de doença crônica ou 
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contagiosa, devidamente comprovada, que exija acompanhamento periódico, fora do 

Município de Tiradentes do Sul/RS;  

e) O período para tratamento de doença contagiosa, devidamente comprovada por 

atestado médico que indique o CID correspondente, bem como a necessidade de dias 

de afastamento de serviço para evitar epidemias entre os servidores e população em 

geral; 

III. Esteja cumprindo penalidade de suspensão ou em caso de suspensão 

preventiva; 

IV. Esteja cedido, quando a remuneração do servidor for de responsabilidade de 

outro ente que não a municipalidade. 

§1º A suspensão de que trata este artigo será aplicada no mês imediatamente posterior a 

verificação de qualquer das situações acima elencadas. 

§2º O servidor que acumular as situações narradas no caput, no transcurso do ano civil, 

sofrerá a suspensão da concessão por três meses consecutivos, iniciando-se a suspensão no 

mês imediatamente posterior a verificação da terceira ocorrência. 

V. O Servidor que não entregar o registro de ponto devidamente assinado pelo mesmo e 

pelo Secretário responsável pela pasta de lotação, até o dia 10 do mês subsequente à 

prestação de serviços. 

 

Art. 8º Não farão jus ao benefício: 

I. Agentes públicos afastamentos sem remuneração, por qualquer motivo; 

II. Agentes públicos inativos e pensionistas; 

III. O Prefeito e Vice-Prefeito. 

Parágrafo Único Não terá direito ao benefício o servidor admitido e desligado com menos 

de 25 (vinte e cinco) dias de trabalho no mês de competência.  

Art. 9º O benefício instituído por esta Lei tem caráter estritamente indenizatório e não 

integrará a remuneração, provento ou pensão do servidor, bem como não será computado 
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para efeito de cálculo de quaisquer vantagens funcionais, tampouco será caracterizado como 

salario utilidade ou prestação salarial in natura. 

Parágrafo único O benefício não será configurado rendimento tributável e não integrará o 

salário de contribuição previdenciário.  

Art. 10º A aquisição dos produtos para a cesta básica de que trata esta lei ocorrerá mediante 

processo licitatório, ficando o Poder Executivo, desde já, autorizado a firmar contrato com a 

pessoa jurídica vencedora do certame. 

Art.11º Os agentes públicos farão jus aos benefícios de que trata esta Lei a contar do mês de 

junho de 2017, desde que esteja concluído o primeiro processo licitatório e contratada a 

empresa vencedora, sendo que no primeiro mês todos servidores de que trata o artigo 2º 

terão direito, exceto quando apresentarem as situações descritas nos incisos III e IV do 

artigo 7º desta Lei. 

Parágrafo Único A partir do mês de julho de 2017, para fazer jus ao recebimento da cesta 

básica, o servidor estará sujeito ao que dispuser a presente Lei, na íntegra. 

Art. 12º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, por Secretaria de lotação do servidor. 

Art. 13º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul/RS, aos 27 dias do mês de março de 2017. 

 

        Antônio Carlos Pedrolo 

        Vereador da Bancada do PT 

 

JUSTIFICATIVA DO PROJETO DE LEI Nº .../2017 

 O presente Projeto de lei pretende instituir o fornecimento de cesta básica aos 

agentes públicos municipais, tendo como finalidade precípua a melhora na qualidade de vida 

e a complementação da mesa do trabalhador. 
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 Busca-se, com a iniciativa, agregar substancial valor aos ganhos dos agentes públicos 

municipais, de forma autorizada pela lei e permanente. 

 É sabido que a fixação de um valor determinado para a composição da cesta poderá 

trazer prejuízos aos beneficiados, especialmente em razão das variações de mercado e 

inflação, razão pela qual optou-se pelo fornecimento de produtos em espécie e não pela 

concessão de vale-refeição ou Ticket. 

 Como se vê, uma das maiores preocupações é manter o benefício íntegro e 

inatingível pelas intempéries do mercado financeiro e também dar a certeza à Administração 

Municipal de que o Servidor utilizará corretamente o benefício, inclusive beneficiando a 

própria família. 

 Com esse Projeto de Lei, a Administração Municipal irá propiciar o acesso a todos 

os produtos básicos necessários para o dia a dia, ficando a critério do servidor a escolha do 

tipo de cesta básica que mais lhe favoreça. 

 É de se ressaltar que a instituição deste benefício comtemplará todos os agentes 

públicos: servidores ativos, ocupantes de cargo de provimento efetivo, detentores de cargos 

comissionados, empregados públicos, contratados temporariamente, Conselheiros Tutelares 

Municipais (durante o exercício de seus mandatos) e estagiários que tenham vínculo direto 

com o Poder Executivo Municipal. 

 Estão excluídos, porém, o Prefeito e o Vice-Prefeito. 

 Também não estão comtemplados pelo benefício os servidores inativos (aposentados 

e pensionistas), uma vez que se trata de verba indenizatória destinada a cobrir os custos de 

refeição devida exclusivamente ao agente público que se encontrar em efetivo exercício. 

 Nesse ponto merece destaque que, nos artigos 7º e 8º deste Projeto de Lei estão 

elencadas as situações onde o servidor não fará jus ao benefício, por não estar no efetivo 

exercício de suas atividades. 

 É de bom alvitre esclarecer que a opção em mencionar as situações em artigos 

distintos tem como objetivo a melhor compreensão da lei, haja vista que no artigo 7º estão 

descritas as hipóteses onde o servidor terá o benefício suspenso por determinado período e, 

no artigo 8º, estão as situações onde o servidor não terá, a qualquer tempo, direito ao 

recebimento da cesta básica. 
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 Destaca-se que a natureza é exclusivamente indenizatória, conforme disposição 

expressa no artigo 9º do presente Projeto de Lei. 

 Na certeza de que o incluso projeto será merecedor, solicitamos a aprovação do 

presente Projeto de Lei. 

 

    Tiradentes do Sul/RS, aos 27 dias do mês de março de 2017. 

 

 

 

           Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

CESTA BÁSICA-TIPO FAMÍLIA (23 ITENS) 

PRODUTO QUANTIDADE 

Leite Longa Vida UHT (Integral)  4 litros 

Feijão Preto (Tipo 1) 2 kg 

Sal (Refinado) 1kg 

Achocolatado em Pó 400g 

Farinha de Trigo (Tipo 1) 5Kg 

Óleo de Soja 1,8 litros 

Farinha de Milho (Tipo 1) 1kg 

Doce Cremoso (Tipo Schmier) 400g 

Creme Vegetal 500g 

Biscoito Salgado 1 pacote 

Biscoito doce Sortido  1 pacote 
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Massa (tipo espaguetti, com ovos) 1kg 

Arroz Branco (tipo1) 5kg 

Açúcar Branco (Refinado) 5kg 

Café Solúvel Granulado 200g 

Molho de Tomate 700g 

Creme Dental 180g 

Sabonete 2 unidades 

Papel Higiênico 12 rolos 

Amaciante de Roupas 2 litros 

Água Sanitária 2 litros 

Detergente Lava-louças 1 litro 

Sabão em Pó 2kg 
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CESTA BÁSICA-TIPO INDIVIDUAL/CASAL (28 ITENS) 

PRODUTO QUANTIDADE 

Leite Longa Vida UHT (Semi Desnatado)  4 litros 

Feijão Preto (Tipo 1) 1 kg 

Sal (Refinado) 1kg 

Achocolatado em Pó 400g 

Farinha de Trigo (Tipo 1) 2Kg 

Óleo de Soja 1,8 litros 

Farinha de Milho (Tipo 1) 1kg 

Doce Cremoso (Tipo Schmier) 400g 

Creme Vegetal 500g 

Biscoito Salgado 1 pacote 

Massa (tipo espaguetti, com ovos) 1kg 
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Arroz Parboilizado 2kg 

Açúcar Branco (Refinado) 2kg 

Café Solúvel Granulado 100g 

Molho de Tomate 340g 

Creme Dental 180g 

Sabonete 2 unidades 

Papel Higiênico 12 rolos 

Amaciante de Roupas 2 litros 

Água Sanitária 2 litros 

Detergente Lava-louças 1 litro 

Sabão em Pó 2kg 

Creme de Leite 200g 

Leite Condensado 395g 

Gelatina em Pó 70g 

Milho Pipoca 500g 
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Milho Verde em Conserva 1 embalagem 

Ervilha em conserva 1 embalagem 

 

 

 


