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Artigo 3°. Sobre o valor do Vale Alimentação 

instituído por esta Lei, não incidirá nenhuma outra vantagem, a qualquer título. 

Artigo 4°. As despesas decorrentes da presente Lei 

correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Câmara Municipal. 

Artigo 5°. Esta Lei entrará em vigência na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

Câmara Municipal de Pontes Gestal, aos vinte e seis 

dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (26/08/2019). 

Mesa da Câmara: 

ubta una e 	* 

ecretária 

 

 

Presidente da Câmara 
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Pontes Gestal/SP, 26 de agosto de 2.019.- 
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Mensagem ao Projeto de Lei Legislativo n° 01/2019.- 

Excelentíssimo Prefeito, 

Considerando que existe a Lei Municipal n° 

1668/2011, outorgando aos servidores do Legislativo Municipal a concessão de "Vale 

Alimentação". 

Considerando que chegou a esta Casa de Leis, o 

Projeto de Lei n° 020, de 22 de agosto de 2019, que "Modifica as Leis Municipais n° 

1.166. de 23 de agosto de 2011 e a Lei Municipal n° 1.172 de 17 de outubro de 2011, e 

dá outras providências", que altera o valor concedido de Vale Alimentação aos servidores 

do Executivo Municipal e dos Conselheiros Tutelares. 

Justifica-se a necessidade da presente lei, em razão de 

que o Princípio Constitucional da igualdade preceitua que todos devem ser tratados 

igualmente. 

Assim, entendeu a Mesa Legislativa de também 

conceder referido beneficio com o reajuste aos servidores deste Poder Legislativo. 

Rogamos o apoio de todos do plenário, para que os 

servidores deste legislativo, não fiquem em desigualdade com os servidores do Executivo, 

bem como, dos Conselheiros Tutelares. 



Sidnils ete Cardoso 

oto 
Je 	de Souza Lemes 

Ø4 

 
CUALUL._. 	  

ubia Luzia de Faria 

Secretária 
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Nesta oportunidade, reiteramos nossos protestos de 

admiração e apreço aos dignos componentes dessa Câmara Municipal. 

Presidente da Câmara 
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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°01 

DE 26 DE AGOSTO DE 2019 

(Autoriza o Poder Legislativo Municipal a conceder Vale Alimentação) 

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO, 

Prefeito do Município de Pontes Gestal, Comarca de 

Cardoso, Estado de São Paulo, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal 

de Pontes Gesta] aprova e ele sanciona e promulga a 

seguinte Lei 	  

Artigo 10. Fica o Poder Legislativo Municipal 

autorizado a conceder a cesta básica mensal em forma de "Vale Alimentação", no valor 

de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), beneficio a ser concedido mensalmente aos 

servidores públicos municipais efetivos em atividade na Câmara Municipal de Pontes 

Gestal. 

Parágrafo Primeiro. Fica o Poder Legislativo 

Municipal autorizado a firmar contrato com instituição bancária ou empresa especializada 

na administração de Cartão "Vale Alimentação" ou semelhante. 

Parágrafo Segundo. No mês de dezembro de cada 

ano, o valor constante no artigo primeiro será acrescido em 100% (cem por cento). 

Artigo 2°. O Vale Alimentação instituído por esta Lei 

será concedido de forma contínua, tendo como base de reajuste de seu valor o mês de 

agosto de cada ano, por meio de lei específica, não podendo o índice de reajuste ser 

inferior ao da inflação do período. 
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