
   

 

DECRETO 4335/2008 
“Disciplina a concessão de vale-
refeição aos servidores municipais da 
Fundação Pública Deodato Santana – 
Oficina Escola de Revitalização, 
Restauração, Manutenção, 
Conservação e Administração do 
Patrimônio Histórico e Arqueológico, 
na forma da Lei Complementar nº 76 de 
31 de março de 2.006”. 

 
 
 
 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA, Prefeito de São 
Sebastião, no exercício de suas atribuições legais, 

 
Considerando que o vale-refeição é devido a todos os seus 

servidores públicos municipais do quadro permanente e comissionado, segundo 
o artigo 126 da Lei Complementar n.º 76/2006, a qual dispôs sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de São Sebastião, da administração 
direta, indireta, autárquica e fundacional; 

 
Considerando que remuneração dos funcionários nomeados em 

comissão da Fundação Pública Deodato Santana deverá ser equivalente ao 
padrão de vencimentos em vigor na administração direta, conforme artigo 16, 
parágrafo 2º, Lei Complementar Municipal 89/2007; 

 
Considerando que o valor, a forma de pagamento e reajuste do 

vale-refeição devem ser regulamentado por decreto expedido pela autoridade 
competente, como preceitua o artigo 128 da Lei Complementar 76/2006; 

 
Considerando que os servidores da Fundação Pública Deodato 

Santana já faziam jus ao recebimento do vale-refeição antes da licitação para 
aquisição dos mesmos ser realizada pela Fundação Pública Deodato Santana; 

 



   

 

 
Considerando o intuito de evitar qualquer irregularidade nos 

direitos conferidos aos servidores públicos municipais; 
 
 

D E C R E T A: 
 
 

Artigo 1º Fica a Fundação Pública Deodato Santana – Oficina 
Escola de Revitalização, Restauração, Manutenção, Conservação e 
Administração do Patrimônio Histórico autorizada a pagar o valor 
correspondente ao vale-refeição de seus funcionários em pecúnia referente aos 
meses trabalhados anteriores a Tomada de Preço 01/08, para fins de 
regularização dos benefícios devidos. 

 
Artigo 2º Este decreto tem o fim de assegurar o recebimento do 

benefício previsto em Lei, ao qual fazem jus os servidores da Fundação Pública 
Deodato Santana. 

 
Artigo 3º As despesas decorrentes da execução deste Decreto 

correrão por conta de dotações próprias constantes do Orçamento da Fundação 
Pública Deodato Santana. 

 
Artigo 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 

São Sebastião, 25 de novembro de 2008. 
 

Dr. JUAN MANOEL PONS GARCIA 
Prefeito 

 
 
 
 

APT/dsc 
Registrado em livro próprio e publicado por afixação data supra. 


