
DECRETO Nº 53/2016

DISCIPLINA  A  CONCESSÃO  DE  AUXÍLIO-
TRANSPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS.

MAURO SCHÜNKE, PREFEITO MUNICIPAL DE RESTINGA SÊCA,  no
uso de suas atribuições legais e em conformidade com o art.  81 da Lei Complementar nº
1/2007,

D E C R E T A:

Art.  1º  Este  Decreto  disciplina  a  concessão  de  auxílio-transporte ao  servidor
público municipal para os deslocamentos residência/trabalho/residência, possuindo natureza
indenizatória. 

Art. 2º Fazem jus ao auxílio-transporte todos os servidores e empregados públicos
efetivos, independente do regime jurídico, e os contratos administrativos, desde que residam
fora da sede do município ou em municípios limítrofes ou, ainda, que exerçam suas atividades
em escolas municipais fora da sede.

Parágrafo único.  Excetuam-se do pagamento do auxílio de que trata o presente
Decreto as despesas com transporte urbano.

Art. 3º  O auxílio-transporte será pago mensalmente sobre o valor dos preços de
transporte  coletivo,  operado  em  linhas  regulares  e  com  tarifas  fixadas  pela  autoridade
competente, excluídos os serviços seletivos e os especiais.

§ 1º Os servidores residentes no município e em municípios limítrofes receberão
auxílio-transporte de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o valor das passagens.

§ 2º  Os servidores residentes  no município  que exercerem suas atividades  em
escolas municipais receberão auxílio-transporte de 100% (cem por cento) calculado sobre o
valor das passagens.

§  3º  Os  servidores  residentes  em  municípios  limítrofes  que  exercerem  suas
atividades  em escolas  municipais  receberão  auxílio-transporte  de  80% (oitenta  por  cento)
calculado sobre o valor das passagens.

Art. 4º  O pagamento do auxílio-transporte fica condicionado à apresentação de
requerimento,  cujo  modelo  é  fornecido  pelo  Departamento  de  Recursos  Humanos  da
Prefeitura Municipal, contendo os bilhetes de passagens utilizados e a efetividade do servidor,
devendo ser entregues até o dia 10 (dez) de cada mês nesse departamento.

§  1º  A  entrega  dos  bilhetes  e  da  efetividade  fora  do  prazo  não  garante  o
recebimento do auxílio na folha de pagamento do mês, ficando, nesse caso, o valor a ser pago
na folha do mês subsequente.
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§ 2º  Somente será pago o auxílio sobre os bilhetes de passagens que condigam
com os dias de efetividade.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, em 1º de agosto de 2016.

MAURO SCHÜNKE 
                                                                                                              Prefeito Municipal
Registre-se e publique-se.

LUCAS IDALÉCIO LEMOS DA SILVA
  Secretário Municipal de Administração
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