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"Dispoe sobre a forma de concessao de Vale Alimentagao
servidores desta Edilidade e da outras provid£ncias."

aos

ALBANISE APARECIDA DIONlSIO BETTONI, Presidente da
Camara Municipal de Cabralia Paulista, Estado de Sao Paulo, com
escora no art. 31, inciso I, alfnea "c" do RI, expede o seguinte Ato:

Art. 1°. O vale alimentagao concedido aos servidores deste Casa com base na
Resolugao n° 003/2006, passara a ser efetuado mediante cartao magnetico, por
intermedio de ajuste firmado com a Companhia Brasileira deSolugoes e Servigos.

Art. 2°. Este Ato entra em vigor na data de sua publicagao.

Cabralia Paulista, 26 de abril de 2.021.

ALBANISE APARECIDA DIONISIO BETTONI
Presidente da Camara

Registrado e Publicado
art. 159, §1° da LOM.

atrio desta Casa Legislativa na data supra, conformeno

Luciana da Silva
Dir. de Secretaria
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de Vales Alimentacjao ao funcionalismo publico dasobre o fornecimento
Municipal e da outras providencias”.“Dispoe

Camara

EDIVALDO CASACA, Vereador da Camara Municipal
de Cabralia Paulista, Estado de Sao Paulo, no

gozo de suas atribuigoes conferidas por lei, apresenta o
respectivo projeto para deliberagao do Plenario:

uso e

Art.1°. Fica o Chefe do Poder Legislative autorizado a fornecer mensalmente
servidores publicos ativos da Camara Municipal de Cabralia Paulista Vale

Alimentagao" para aquisigao especifica de generos alimenticios no valor de R$100,00
(cem reais).

aos

Paragrafo Unico: 0 valor estabelecido neste artigo podera ser atualizado
monetariamente pelo Poder Legislativo, tomando-se por base a variagao do indice de
Pregos ao Consumidor Amplo-IPCA, ou atraves de outro indexador que vier a ser
adotado em substituigao pela legislagao municipal.

Art. 2°. 0 "Vale Alimentagao" sera distribuido mensalmente para cada
senidor e deverao ser utilizados exclusivamente
alimenticios em casas comerciais localizadas

para a aquisigao de generos
Municipalidade de Cabralia Paulista epreviamente cadastradas junto a Camara Municipal para a comercializagao dos referidoprodutos e de b\Te escolha dos referidos vales.

na

Paragrafo Unico: 0 Vale Alimenta^ao nao podera ser gasto emestabelecnnento fora do Municipio de Cabralia Paulista e, caso isso ocorra, a Camaraumc.pal ficara isenta de qualquer responsabilidade sobre o pagamento do mesmo.

efetll . ^ f * A distrib^o do Vale Alimentagao de que trataetetuado pela Secretary da Camara Municipal ‘

eneficianos descritos no art. 1° da presente lei.

a referida lei, sera
todo 1° dia util de cada mes aos

Art. 4°. Perdera o direito
A ) esteja em gozo de beenb ) taltar lnJustificamentec) tenha
mes;
d) tiver sofrido qualquer

ao Vale Alimenta^ao o servidor que:ga sem vencimentos;
ao servigos mais de 2 (duas )que impliquem em perda

vezes no mes;
ou redugao do salario ou remuneragao do

ocorrencias

penalidade administrativa. inclusive a de advertencia ;

Alimentafio s ôuverTabrihldotl a
.dmitid° ou demitid° somente fara jus ao Vale> «.eno,a distribute do 0

° ^ °u “P"*' * 15 d.as durin.e „ me,
fls. 002
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Art. 5°. No caso de suspensao, o beneficio somente podera restabelecido apos
a regularizagao da situagao do servidor, nao retroagindo os efeitos para concessao do
Vale Alimentagao.

Art. 6°. 0 Vale Alimentagao expedido para aquisigao de alimentos ao qual se
refere ao art. 1° desta Lei, tera validade somente de 30 dias do mes subseqxiente a que se
referir e, apos esse prazo, perdera sua validade e deixara de ser quitado e de gerar
direito.

Art. 7°. Os valores recebidos a tftulo de Vale Alimentagao nao poderao ser
considerados salarios, nem remuneragao e nem incorporados aos vencimentos, nao
gerando direitos a reclamagao trabalhista e nem incidirao sobre os mesmos qualquer
contribuigoes prexddenciarias.

Art. 8°. As despesas decorrentes da execugao da presente Resolugao, correrao
por conta das dotagoes proprias do orgamento vigente, suplementadas, se necessario.

Art. 9°. Esta Resolugao entrara em vigor na data de sua publicagao e,
revogando-se as disposigoes por ventura em contrario, especialmente a Lei 001/20Q3.

Cabralia Paulista, 20 de setembro de 2006.

'terPtiltirio
President©

1* Secrettria

Antonio Cohsalter2° Secret^rlo
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