
                                                 

 
 
 
  
 
 

DECRETO  Nº 0097/2017 
Em, 09 de junho de 2017 

 
REGULAMENTA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO 
TRANSPORTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 
Nº 829, DE 05 DE OUTUBRO DE 1989 E DAS 
OUTRAS PROVIDENCIAS. 
 

 

              DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de suas 
atribuições legais, especialmente, do disposto no Art 22 – XVI da Lei Orgânica do Município, bem como da 
Lei Municipal nº 829, de 05 de outubro de 1989, 
 

 
    D E C R E T A: 
 

 

   Art. 1º -  A concessão de auxílio transporte aos servidores públicos municipais, 
obedecerá as disposições da Lei Municipal nº 829, de 05 de outubro de 1989, bem como as  
regulamantações do presente Decreto. 
 

    Art. 2º - O auxílio transporte poderá ser procedido  na forma de pecúnia  dos 
valores necessários para o deslocamento, consistindo em verba de  caráter indenizatório, não incidindo 
sobre a mesma quaisquer descontos ou encargos, e jamais poderá representar salário in-natura. 
 
   § 1º - Para os servidores residentes em municípios diversos e que  comprovarem 
não haver disponibilidade de horários nas linhas regulares de  ônibus compatíveis, com a carga horária a 
ser cumprida pelo servidor. 
 

   § 2º - Para o servidor lotado no interior do município, que percebe difícil acesso, não 
poderá acumular como auxílio transporte, visto a mesma natureza dos dois benfícios, podendo optar por um 
dos dois benefícios. 
 

   Art. 3º - Para perceber este auxílio em pecúnia o servidor deverá  protocolocar  
requerimento acompanhado dos seguintes documentos: 
 

a) -  Relação dos horários e itinerários fornecidos pela empresa responsável pela  linha; 
b) – Cópia do comprovante de residência, conta de água, luz ou de telefone do requerente; 
c) – Declaração da chefia imediata informando quais os dias da semana o servidor necessitará do 

benefício. 
 

   Parágrafo Único: O requerimento do  caput deverá ser renovado anualmete no 
mês de janeiro, e em casos de afastamento legais,  a renovação deverá ser realizada na data do retorno. 
 
   Art. 4º - O auxílio transporte será pago em conformidade a passagem de menor 
valor do itinerário solicitado com base na tabela de preços da empresa permissionária do serviço de 
transporte coletivo. 
 
    Parágrafo Único: Os valores serão resjustados sempre que houver alteração da 
tabela supracitada. 
    Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação. 
     . 
                      GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
                             Em, 09 de junho de 2017.  
  
          DANIEL PEREIRA DE ALMEIDA  
                                        Prefeito Municipal  
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 
Em, 09 de junho de 2017.  
 
EDSON DA SILVA LEAL 
Secretário Municipal de Administração 


