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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO '-.._~'. : "."/ 
' 1 '.I ~ ... 

LEI N" 1.795/2007 de 07 de dezembro de 2007 

Autoriza o Poder Legislativo a Conceder Vale Alimentação aos Servidores do Poder 
Legislativo e dá Outras Providências. 

A PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA, do Estado do Espírito 
, anto. no uso de suas atribuições legais: Paço saber que a Câmara Municipal aprovou e cu 
. nciono. na forma do Arl. 70, Inciso VIII da Lei Orgânica do Município de São Gabriel da 
1 alha. a seguinte Lei: 

Art. 1" Pica o Poder Legislativo Municipal autorizado a conceder mensalmente aos 
, crvidorcs efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo de São Gabriel da Palha, 
ale alimentação no valor de R$ 30,00 (trinta reais). 

§ 1" - No caso de acumulação remunerada de cargn público cm órgão municipal. será 
, tribuído um único valor, no limite estabelecido para os demais servidores. 

§ 2" - O vale alimentação não se estende aos Scrvith >res Inativos e Pensionistas do Poder 
1 cgislativo Municipal. 

Art. 2º O vale alimentação não se incorporara a remuneração a qualquer tílulo. nem 
tcgrarú os vencimentos para efeito de concessão de vantagens pessoais e fixação de proventos. 

Art. 3º Os recursos necessários à execução da prcsL·nte Lei. correrão a conta de dotação 
rópria. consignada no Orçamento Vigente, que serão supk1ncntadas se necessário. 

Art. 4" Esta Lei entra cm vigor na data de sua publica,·:1o. 
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Art. 5º Revogam-se as disposições cm contrário. 

PUBLIQUE-SE E CUMPRA~SE. 

Gabinete da Prefeita ficiJal :e ~~o=~ncl :a Pallw. cm 06;c dezembro de 2007. 

f AQU~ F•ail<1R, /MAGF,,TJ<L;i.A 
\ Prefeita ~ ;nicipal 

Publicada nesta Secretaria Municipal de /\dministraçfl". na data supra. 
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