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LEI N2 1.381. 28 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 
Gestal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte 
Lei• 	  

Artigo 1° Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder 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 efetivos em 
atividade na Câmara Municipal de Pontes Gestal. 

Parágrafo Primeiro - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar 
contrato, com instituição bancária ou empresa especializada na administração de Cartão 
de "Vale Alimentação" ou semelhante. 

Parágrafo Segundo - No mês de Dezembro de cada ano os valores constantes 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 de reajuste de seu valor o mês de agosto de cada ano, por meio de lei não 
especifica, não podendo o índice de reajuste ser inferior ao da inflação do período. 

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. Revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura do Município de Pontes Gestal, aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 
dois e mil e dezenove. (28.08.2019) 

ESMERALDO CRISTIANO CAROLINO 
Prefeito Municipal 
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