
LEI Nº 1344, DE 24 DE OUTUBRO DE 2013 
 

Concede auxílio cesta básica aos servidores do 

Município de Renascença e dá outras providências. 
 

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, LESSIR CANAN BORTOLI, 

Prefeito de Renascença, sanciono a seguinte,  
 

LEI: 
 

Art. 1º. O auxílio-cesta básica será concedido em pecúnia ao servidor público 

municipal que perceba remuneração mensal de até um salário mínimo e meio, nacional, 

observados os demais requisitos fixados nesta Lei. 

§ 1º. O auxílio será lançado na folha de pagamento do mês subseqüente à 

competência de referência do benefício, por meio de verba específica, possuindo caráter 

indenizatório. 

§ 2º. A base de cálculo para averiguação do direito ao auxílio será composta pela 

remuneração mensal bruta do servidor. 

§ 3º. Exclui-se da remuneração mensal a gratificação de 1/3 de férias, o salário 

família, as horas-extras, e demais vantagens de natureza indenizatória. 
 

Art. 2º. O valor do auxílio cesta-básica será de R$ 70,00 (setenta reais) mensais. 

§ 1º. A atualização do valor do auxílio dar-se-á anualmente por meio de Decreto do 

Executivo, considerando a desvalorização da expressão monetária, via variação do IPCA- 

IBGE. 

§ 2º. Perderá o direito ao auxílio o servidor que tiver falta injustificada no mês de 

referência. 
 

Art. 3º. Não terá direito ao benefício os servidores admitidos e desligados com 

menos de 15 (quinze) dias de trabalho no mês de competência e o servidor ocupante 

exclusivamente de cargo em comissão. 
 

Art. 4º. O servidor que acumule cargo ou emprego, na forma da Constituição, fará 

jus à percepção de um único auxílio-cesta básica, mediante opção. 
 

Art. 5º. O auxílio-cesta básica não será: 

a) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou pensão; 

b) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá incidência de contribuição 

à Seguridade Social do servidor público; 

c) caracterizado como salário utilidade ou prestação salarial in natura. 
 

Art. 6º. A despesa com a execução da presente Lei correrá por conta da dotação 

própria prevista na legislação orçamentária em vigor. 
 

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Renascença, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e 

treze, 52º ano de emancipação. 
 

 

Lessir Canan Bortoli 

Prefeito 


