
DILSE KLEIN BICIGO, Prefeita Municipal de 
Almirante Tamandaré do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. 
 
                                        Faço saber que o Legislativo aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 
 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.126.10, de 30 de março de 2010. 
 

 

 

 
Cria o Programa Cesta Básica,  
abre crédito especial no 
orçamento do Município de 
2010, no valor de R$ 12.000,00 e 
dá outras providências. 
 

 

Art. 1° - Fica criado o Programa Cesta Básica, 
destinado ao atendimento às famílias carentes do Município, 
devidamente inscritas no Programa Federal Cadastro Único. 

 
  
Art. 2° - O Programa criado nesta Lei tem por 

objetivo o atendimento das famílias em maior vulnerabilidade social, que 
preencham os requisitos e critérios elencados no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, com renda mensal per capta familiar igual ou 
inferior a meio salário mínimo. 

 
 
                                         Art. 3º- O cadastro único que abrangerá as 
famílias será elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, Habitação e 
Assistência Social, mediante visitação in loco das famílias abrangidas, 
devendo ser revisado semestralmente. 



                       Art. 4º - A cesta básica a ser distribuída as 
famílias carentes consiste em gêneros alimentícios e produtos de higiene, 
cujo conteúdo será elaborado pela Nutricionista do Município em 
conjunto com a Assistência Social, visando atender as necessidades 
básicas dos beneficiados.  
 
 
    Art. 5º - A cesta básica a ser distribuída de forma 
mensal terá como limite máximo o valor de R$ 80,00 (oitenta reais), cujo 
valor será revisado anualmente, mediante pesquisa de preços a ser 
elaborada pela Secretaria responsável e reajustável mediante edição de 
Decreto Executivo.  
 
 

Art. 6º - Fica autorizado o Poder Executivo 
Municipal a abrir crédito especial no Orçamento de 2010, no valor de R$ 

12.000,00, com a seguinte discriminação: 
 

ÓRGÃO: 04 – Secretaria Municipal de Saúde, Habitação e Assit. Social  
UNIDADE: 04 – Fundo Municipal de Assistência Social  
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.00084.1.129 – Manut. Desenv. Programa 
Cesta Básica 
ELEMENTO DE DESPESA:  3.3.90.32.00.0000 – Material de Distribuição 
Gratuita – R$ 12.000,00. 
 
 

Art. 7º - Servirá de cobertura do crédito aberto no 
artigo anterior a redução da seguinte dotação orçamentária: 
 
ÓRGÃO: 02 - Gabinete do Prefeito  
UNIDADE: 01 – Gabinete do Prefeito  
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.00021.1.004 – Equip. e Mat. Perm/p Gab. 
do Prefeito 
ELEMENTO DE DESPESA: – 4.4.90.52.00.0000 – Equipamentos e 
Material Permanente - R$ 12.000,00. 
 



Art. 8º - Fica incluída meta na LDO 2010 e PPA, 
conforme anexos, que fará parte integrante desta Lei.  

 
 

Art. 9º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
 

Gabinete da Prefeita, 30 de março de 2010. 
 
 
 

 
                                                 Dilse Klein Bicigo 
                     Prefeita Municipal 
 
 
Registre-se e Publique-se no Painel de 
Publicações da Prefeitura Municipal 
 
  
       
 
             Marina Schmitt 
Assessora Especial de Gabinete 


