
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

P. 4922/06 - AP. 41948/05 
LEI Nº 5365, DE 16 DE MAIO DE 2006 
Dá nova redação aos artigos 1 º, parágrafo 
único, e 4°, da lei nº 2.862, de 14 de 
setembro de 1988, que dispõe sobre a 
criação do Programa de Alimentação dos 
Servidores P AS, e dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do artigo 51, da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2° 

Os artigos 1°, parágrafo único, e 4º, da lei nº 2.862, de 14 de setembro de 1988, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 1 o - É criado no Município o Programa de Alimentação dos Servidores - P AS, destinado a 
fornecer refeição aos servidores municipais, da Administração Direta e Indireta, de 
baixa renda, cuja jornada de trabalho seja superior a seis horas/dia ou quarenta horas 
semanais, sejam elas, a critério da Administração, "in natura'', por meio de tíquetes ou 
de cartão magnéticos.(NR)". 

Parágrafo Único - Consideram-se de baixa renda os servidores cujos vencimentos sejam iguais ou 
inferiores ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), incluídos neste, além 
dos respectivos padrões de referência, as verbas constantes do artigo 1 º do Decreto nº 
10.105, de 05 de outubro de 2005, que trata do beneficio do vale transporte, e, 
enquanto não implantada, efetivamente, uma das formas previstas no "caput" deste 
artigo, o fornecimento de refeições ficará a cargo das respectivas cozinhas. (NR)". 

Art. 4° - O valor de face tratado no art. 1 º, será de R$ 4,00 (quatro reais) por refeição/dia, 
cabendo a cada beneficiário um total de 22 (vinte e dois) tíquetes/mês, podendo a 
Administração Municipal, a seu critério, estabelecer contribuição módica de até 10% 
(dez por cento) do valor de face a ser paga pelos servidores beneficiados, sendo que os 
valores do parágrafo único, do artigo 1° e artigo 4° poderão ser reajustados, via decreto 
do Poder Executivo, a critério da Administração,. (NR) 

Esta lei entra em vigor na data da súa publicação. 

Bauru, 16 de maio de 2006 

Projeto de iniciativa do 
PODER EXECUTIVO 

Registrada no Departamento de Comunicação -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 10214, DE 19 DE MAIO DE 2006 
P.4922/06 – 41948/05 Regulamenta a Lei nº 5365, de 16 de maio de 2006, 

que instituiu o programa de alimentação do Servidor 
– PAS. 

 
 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 51 da 
Lei Orgânica do Município de Bauru. 

 
 

DECRETA 
 
 

Art. 1º -  Este decreto estabelece as regras regulamentadoras da Lei n°5365, de 16 de maio de 2006, que institui 
o “PAS”. 

 
Art. 2º -  O programa de alimentação do servidor será atendido pelo sistema de tíquete-refeição, a serem 

consumidos nos estabelecimentos credenciados pelo fornecedor contratado através de processo 
licitatório. 

 
Art. 3º-  São beneficiários do tíquete – refeição os servidores ativos cujos vencimentos sejam iguais ou 

inferiores ao valor de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais). 
 
§ 1° -  São considerados vencimentos, para efeito deste artigo, além do salário – base, as verbas recebidas a 

título de biênios, sexta-parte, adicionais de insalubridade, periculosidade, de telefonia e vigilância, 
especial de saúde, de área mecânica e afins, de condições adversas, de jornada, diferença de aulas, 
vantagens pessoais, incorporações, complementação de salário, extra-classe, gratificações de função, 
por produtividade e de cargo em comissão. 

 
§ 2° -  Não farão jus ao benefício de que trata o artigo 1° da Lei nº 5365, de 16 de maio de 2006, os 

servidores com jornada de trabalho inferior a 8 (oito) horas diárias, bem como aqueles a quem são 
servidas refeições nos seus locais de trabalho, representados por merendeiras, serventes, auxiliares de 
creche, plantonistas e quaisquer assemelhados, cujas despesas serão suportadas por verbas próprias 
indicadas em rubricas diversas daquela utilizada para referendar despesas com merenda escolar. 

 
Art.4º -  O valor facial de cada tíquete – refeição será de R$ 4,00 (quatro reais). 
 
§ 1° -  Os servidores beneficiados pelo “PAS”, receberão 22 (vinte e dois ) tíquete – refeição por mês, exceto 

no mês em gozo de férias, nas licenças para tratamento de saúde ou acidente do trabalho superiores a 
15 dias, e, por ocasião de sua licença-prêmio. 

 
Art. 5° -  Fica a secretaria da administração autorizada a desencadear os procedimentos necessários a 

implementação deste programa, através do sistema tíquete-refeição. 
 
Art. 6º -  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 

Bauru, 19 de maio de 2006 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 

FERNANDO FERREIRA JORGE 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura na mesma data. 
 
 

ROBENILSON DE OLIVEIRA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

   DECRETO Nº 10641, DE -2 DE ABRIL DE 2008 
P. 14000/08 Altera a redação do parágrafo 2º do artigo 3º e 

acrescenta os parágrafos 3º, 4º e 5º, no mencionado 
artigo, do Decreto nº 10214, de 19 de maio de 
2006, que regulamentou a Lei nº 5365, de 16 de 
maio de 2006, e, regulamenta a Lei nº 5426, de 23 
de fevereiro de 2007 que instituíram o Programa de 
Alimentação do Servidor – PAS. 

 
 
 
 
 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 
51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, 
 
 

D E C R E T A 
 
 
Art.   1º   - O parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto nº 10214, de 19 de maio de 2006, passa a ter a seguinte 

redação: 
 

“Art.   3º   - (...) 
 

§     2º     - Farão jus ao benefício de que trata o artigo 1º da Lei nº 5365, de 16 de maio 
de 2006, os servidores com jornada de trabalho superior a 6 (seis) horas/dia ou 
40 (quarenta) horas semanais.” (NR). 

 
 
Art.   2º   - Fica acrescentado ao artigo 3º do Decreto nº 10214, de 19 de maio de 2006, os seguintes 

parágrafos: 
 

“Art.   3º   - (...) 
 

§     3º     - Os servidores que fazem jus ao benefício de que trata o artigo 1º da Lei nº 
5365, de 16 de maio de 2006, não poderão beneficiar-se com as refeições 
fornecidas nos locas de trabalho. (AC) 

 
 
§     4º     - Não se enquadram nos limites estabelecidos no parágrafo 1º do artigo 2º da 

Lei nº 5426, de 23 de fevereiro de 2007, os servidores que trabalham em 
turnos ininterruptos de trabalho contínuo e de revezamento, em plantões com 
jornadas de 12 (doze) horas dia. (AC) 

 
 
§     5º     - Os servidores que trabalham em turnos ininterruptos, contínuos e de 

revezamento, em plantões com jornadas de 12 (doze) horas dia, farão jus a um 
total de 15 (quinze) TIQUETES/MÊS.” (AC) 

 
 
Art.   3º   - Fica a Secretaria Municipal da Administração autorizada a desenvolver as ações necessárias 

para o atendimento dos eventuais novos beneficiários, na conformidade da lei. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Decreto nº 10641/08 
 
 
 
Art.   4º   - Este decreto entra em vigor a partir de 01 de junho de 2008, revogadas as disposições em 

contrário. 
 
  Bauru, 02 de abril de 2008  
 
 
 

PROF. JOSÉ GUALBERTO TUGA MARTINS ANGERAMI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

EMERSON SILVA RIBEIRO 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 
 
 

FERNANDO FERREIRA JORGE 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 
 
 
 

DENISE A. REGINA TAVARES 
RESPONDENDO PELO DEPARTAMENTO 
DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

 


