
LEI N° 1.240, DE 25 DE MAIO DE 2010.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO VALE-TRANSPORTE 
AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ALTERA A LEI Nº 312, 
DE 08/06/98 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Delmir Euclides de Mello Maciel, Prefeito Municipal de Glorinha em exercício, 
Estado do Rio Grande do Sul.

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono 
a seguinte

L E I:

Art.  1º  – O vale-transporte para os servidores públicos municipais instituído 
pela Lei nº 312/98, constitui benefício que o Poder Público antecipará aos servidores 
municipais para utilização efetiva em despesas de deslocamento de residência ao 
trabalho e  vice-versa,  através  do sistema de transporte  coletivo  público,  geridos 
diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas 
fixadas  pela  autoridade  competente,  excetuadas  aquelas  realizadas  durante  a 
jornada de trabalho, nos deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação 
e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou especiais.

Art.  2º  –  O benefício  do  vale-transporte  é  estendido a  todos os  servidores 
públicos municipais de Glorinha, incluídos os detentores de cargos em comissão, 
contratados emergencialmente e estagiários.

Parágrafo Único – Para o disposto neste artigo considerar-se-á a localização 
das  unidades  administrativas  em  que  o  servidor  exerce  suas  atribuições 
profissionais.

Art. 3º – O vale-transporte é utilizável em todas as formas de transporte coletivo 
urbano ou,  ainda,  intermunicipal  com características semelhantes ao urbano,  em 
linhas  regulares,  que  atenda  localidades  de  municípios  limítrofes,  que  estejam 
próximos à divisa do Município de Glorinha, que serão definidas por regulamento do 
Poder Executivo.

§  1º  –  Exclui-se  do  disposto  neste  artigo,  o  transporte  entre  municípios 
regulamentado pelo Estado ou pela União, os serviços seletivos e os especiais, cuja 
informação,  para  fins  de  verificação,  será  prestada  pelo  órgão  governamental 
competente.

§  2º  -  Também  é  excluído  do  sistema  de  vale-transporte  o  deslocamento 
efetuado dentro de um mesmo município que não seja limítrofe ao município de 
Glorinha.

Art. 4º – O vale-transporte concedido nas condições e limites definidos nesta 
Lei:

I – não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer 
efeitos;

II – não constitui base de incidência de contribuição previdenciária;

III – não se configura como rendimento tributável do servidor.

Art. 5º – O valor-transporte será custeado:
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I  –  pelo  servidor  na  parcela  equivalente  a  6%  (seis  por  cento)  de  seu 
vencimento ou salário básico, excluídas quaisquer outras parcelas provenientes de 
gratificações, adicionais ou horas extraordinárias;

II – pelo Município, no que exceder a parcela referida no Inciso anterior.

Art. 6º – A concessão do vale-transporte autorizará a Administração Pública a 
descontar mensalmente da remuneração do servidor, o valor da parcela de que trata 
o inciso I do artigo anterior.

Art.  7º  –  A  concessão  do  benefício  desta  lei  implica  na  aquisição  pela 
administração, do vale-transporte em quantidade necessária aos deslocamentos do 
servidor  no  percurso  residência/trabalho  e  vice-versa,  que  também  poderá  ser 
fornecido em forma de passe-eletrônico ou processo similar.

Art. 8º - Para receber o vale-transporte, o servidor deverá apresentar junto à 
Secretaria  de  Administração  e  Planejamento  ou  órgão  designado,  requisição 
contendo:

I – o endereço residencial;

II – os percursos e meios de transportes mais adequados ao seu deslocamento 
residência/trabalho e vice-versa;

III  –  a  declaração  assegurando  a  veracidade das informações lançadas  no 
formulário.

§  1º  –  As informações serão atualizadas pelo  servidor  sempre que ocorrer 
alteração das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício.

§ 2º – O servidor que acumular cargos ou empregos, no caso de jornadas 
subsequentes, não fará jus ao pagamento do deslocamento residência/trabalho da 
segunda jornada.

§ 3º - A declaração falsa para percepção de valor superior ao que lhe é devido 
ou o uso indevido do vale-transporte, constitui falta grave, punida na forma da lei.

Art.  9º  –  A  autoridade  que  tiver  ciência  de  que  o  servidor  apresentou 
informação  falsa  deverá  apurar  de  imediato,  por  intermédio  de  processo 
administrativo disciplinar, a responsabilidade do declarante, com vistas à aplicação 
da  penalidade  administrativa  correspondente  e  reposição  ao  erário  dos  valores 
percebidos indevidamente, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

Art.  10  –  O  vale-transporte  será  devido  em  razão  dos  dias  efetivamente 
trabalhados pelo servidor, em conformidade com os apontamentos no cartão-ponto 
ou na folha de frequência do mês em curso.

§ 1º – Nas ausências de serviço abonadas, justificadas ou não justificadas o 
servidor  não  faz  jus  ao  vale-transporte,  devendo  o  ajuste  ser  feito  no  mês 
subsequente.

§ 2º – Não será devido o vale-transporte nas seguintes hipóteses:

I  –  servidor  cedido  à  União,  aos  Estados,  ao  Distrito  Federal  ou  a  outros 
Municípios;

II – licença para exercer mandato eletivo;
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III – licença para exercício de mandato classista;

IV  –  licença  pra  serviço  militar  entre  a  data  da  incorporação  e  a 
desincorporação;

V – afastados por motivo de saúde;

VI – em licença sem vencimentos;

VII – no período de férias ou recesso do servidor municipal;

VIII – nos afastamentos para cursos e treinamentos.

Art. 11 - A empresa operadora do sistema de transporte coletivo fica obrigada a 
emitir  e  comercializar  o  vale  transporte  ao  preço  da tarifa  vigente,  colocando  à 
disposição da Prefeitura e assumindo os custos dessa obrigação, sem repassá-las 
para a tarifa dos serviços.

Art.  12  –  Será  permitida  a  concessão  de  no  máximo  04  (quatro)  vales-
transporte  por  dia  útil,  a  cada  servidor,  independente  do  transporte  coletivo 
municipal ou intermunicipal com característica semelhante ao urbano.

Art.  13  –  A  não  utilização  do  vale-transporte  pelo  servidor  no  mês  de 
concessão a qualquer título acarretará, por parte do Município, o imediato desconto 
dos valores junto a sua remuneração no mês subsequente ou ainda a compensação 
do benefício  na próxima emissão do vale-transporte.

Art. 14 – Fica a Coordenadoria de Recursos Humanos da Secretaria Municipal 
de Administração e Planejamento responsável  pela administração do sistema de 
vale-transporte e emissão de todas as informações para o melhor desenvolvimento 
dos trabalhos de concessão do benefício de que trata este Decreto.

Art.  15  –  O  não  atendimento  ao  disposto  nesta  Lei  acarretará  a  imediata 
suspensão do benefício do vale-transporte ao servidor.

Art. 16 – As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta do 
orçamento vigente de cada órgão e Secretaria.

Art. 17 – O Município regulamentará no prazo de até 90 (noventa) dias todos 
os procedimentos necessários para a aplicação da presente Lei.

Art. 18 – Revogam-se as disposições em contrário, em especial os dispositivos 
constantes da Lei n° 312/98 que contrariam o disposto na presente lei.

Art. 19 – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA - RS, em 25 de maio de 2010.

Delmir Euclides de Mello Maciel
Prefeito Municipal

em exercício
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.              

              Luciana Soares Raupp
Sec. Mun. de Administração e Planejamento


