
 

 

         

 

                                     LEI Nº 2.208, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019 

                                 “AUTORIZA    A     EXCEPCIONAL     CONCESSÃO     DE  

                                     AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, VIA CARTÃO MAGNÉTICO,  

                                     AOS  SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTA  

                                     ERNESTINA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

                                               

                                        MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito do Município 

de Santa Ernestina, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas 

por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, e, ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei: 

 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, em caráter 

excepcional, ajuda de custo-alimentação por meio de Cartão Magnético aos servidores 

públicos ativos efetivos ou ocupantes de cargos em Comissão do Município de Santa 

Ernestina. 

§ 1º. O auxílio de alimentação previsto no artigo anterior: 

I – Incidirá somente para os servidores ativos e inativos que estejam vinculados à 

folha de pagamento; 

II – Terá caráter indenizatório e não será incorporado ao vencimento, provento ou 

pensão a qualquer título; 

III – Não será configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência 

de Contribuição Previdenciária e FGTS; 

IV – Não será concedido aos servidores que estejam em gozo de licença sem 

vencimento, de acordo com a Lei Municipal nº 1.028/1997, com exceção dos 

funcionários afastados pelo INSS, cuja concessão se dará por um período de até 12 

(doze) meses contados da data inicial do formal afastamento. 

 



 

 

Art. 2º. O valor do auxílio de que trata esta lei será de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), a ser depositado no cartão que já dispõem os servidores, exclusivamente até o dia 

30 de dezembro de 2019. 

 

Art. 3º. As despesas com a execução desta Lei correrão por conta das dotações 

próprias consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. 

  

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data da publicação. 

 

                                      Santa Ernestina, 11 de Dezembro de 2019 

 

 

                                      MARCELO APARECIDO VERONEZI 

   - Prefeito Municipal – 

 

 

Registrada na Secretaria Administrativa da Prefeitura, afixada em local de costume e 

enviada para publicação. 

 

                

     TELMA REGINA LEGRAMANDI CIMATTI 

                                                           Secretária 

     

 

 


