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LEI COMPLEMENTAR Nº 073/2017 

 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE VALE 

ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

A Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco aprovou e eu, 

Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o vale alimentação, que será concedido 

aos servidores da Câmara Municipal de Visconde do Rio Branco, 

correspondente a 20% (vinte por cento) do vencimento inicial Nível 

I A do plano de cargos, carreiras e vencimentos da Câmara 

Municipal de Visconde do Rio Branco-MG. 

 

Parágrafo único. O vale alimentação terá natureza 

indenizatória.  

 

Art. 2º Terão direito ao vale alimentação de que trata o 

artigo precedente todos os servidores da Câmara, inclusive 

detentores de cargos comissionados, em efetivo exercício, 

independentemente do vencimento por eles percebido, cuja carga 

horária de trabalho seja superior a 6 (seis) horas diárias. 

 

Art. 3° O vale alimentação será pago em pecúnia aos servidores 

juntamente com a sua remuneração. 

 

Art. 4º Perderá o direito ao recebimento do vale alimentação o 

servidor que: 

 

I - contar com até 3 (três) faltas sem justificativas, 

dentro do mês de concessão do benefício; 

  

II - contar com atrasos acumulados iguais ou superiores a 

6 (seis) horas, sem justificativas, dentro do mês de 

concessão do benefício; 

 

III - sofrer qualquer tipo de punição disciplinar;  

 

IV - estiver licenciado para tratar de assunto de 

interesse particular.  
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§ 1º Na hipótese dos incisos I e II, o servidor perderá o 

direito ao recebimento do benefício no mês subsequente à apuração 

das faltas ou atrasos.  

§ 2º Na hipótese do inciso III, o servidor perderá o direito 

ao beneficio pelos três meses subsequentes à aplicação da 

penalidade. 

 

Art. 5º O benefício do vale alimentação será concedido em 

pecúnia, não se incorporando ao vencimento ou vantagem para 

quaisquer efeitos e não se constituindo salário utilidade ou 

prestação "in natura".  

 

Art. 6º O vale alimentação de que trata esta Lei somente 

poderá ser concedido com observância de existência de 

disponibilidade financeira da Câmara Municipal.  

 

Art. 7º O benefício do vale alimentação poderá ser suspenso a 

qualquer momento, a critério exclusivo da Mesa Diretora.  

 

Art. 8º As despesas decorrentes desta lei, no atual exercício, 

correrão por conta do Orçamento vigente, observado o disposto no 

Art. 6º.  

 

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

retroagindo seus efeitos a 1º de Setembro de 2017, revogando-se a 

lei 1195/2014. 

 

 

 

  

 

 

Visconde do Rio Branco, 19 de setembro de 2017. 

 

 

 

 

IRAN SILVA COURI 

Prefeito Municipal 

 


