
PROJETO DE LEI Nº 030/ 2017. 

 

“INSTITUI O VALE-TRANSPORTE 

PARA OS SERVIDORES 

MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE 

SÃO PEDRO DA CIPA, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 

O Prefeito Municipal de São Pedro da Cipa, Estado de Mato Grosso, 

no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, 

faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei: 

 

     Art. 1º. Fica instituído o vale-transporte para os servidores municipais 

em atividade, que será antecipado pelo Município ao servidor para utilização 

efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice-versa, através 

do sistema de transporte coletivo público, urbano ou intermunicipal e/ou 

interestadual com características semelhantes aos urbanos, geridos 

diretamente ou mediante concessão ou permissão de linhas regulares e com 

tarifas fixadas pela autoridade competente, excluídos os serviços seletivos e os 

especiais. 

Art. 2º. Fica fixado em 22 (vinte e dois), o número de dias 

trabalhados mensalmente, para efeitos desta Lei. 

Art. 3°. O servidor que não comparecer ao trabalho por motivo 

particular, de atestado médico, férias, por compensação de dias em haver 

ou  dias abonados em banco de horas, licenças (maternidade, paternidade, 

remunerada, não remunerada e etc.), não terá direito ao vale-transporte 

referente ao período do não comparecimento. 

 

 §1°. Se o Município já adiantou o vale referente a este período, será 

descontado ou compensado no período seguinte, podendo optar por uma das 

situações abaixo:  

 

a) Exigir que o servidor devolva os vales-transportes não utilizados; 



b) No mês seguinte, quando da concessão do vale, o Município 

poderá deduzir os vales não utilizados no mês anterior; 

c) Multiplicar os vales não utilizados pelo valor real dos mesmos, e 

descontá-los integralmente do salário do servidor. 

§2°. O desconto ou a devolução do vale só poderá ocorrer nos 

períodos integrais em que o servidor não comparecer ao trabalho, ou seja, o 

comparecimento mesmo que parcial ou meio período, dá ao servidor o direito 

do recebimento do vale transporte. 

 

Art. 4º. O vale-transporte, concedido nas condições e limites 

definidos nesta Lei, no que se refere à contribuição do 

Município: 

 

a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para 

quaisquer efeitos; 

b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou 

de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

c) não se configura como rendimento tributável do servidor. 

 

Art. 5º. A concessão do benefício ora instituído implica a aquisição 

pelo Município dos vales-transportes necessários 

aos deslocamentos do servidor em atividade no percurso residência-trabalho e 

vice-versa, no serviço de transporte público 

que melhor se adequar. 

 

Parágrafo único. O Município participará dos gastos de 

deslocamento do servidor com a ajuda de custo equivalente à parcela que 

exceder a 6% (seis por cento) de seu vencimento básico. 

 

Art. 6º. O servidor manifestará expressamente sua opção pela 

utilização do vale-transporte, autorizando o desconto 

em folha do valor a título de participação no custeio (6%). 

 

Art. 7°. É vedado ao Município substituir o Vale-Transporte por 

antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, ressalvado o 

disposto no parágrafo único deste artigo. 

 



Parágrafo único. No caso de falta ou insuficiência de estoque de 

Vale-Transporte, necessário ao atendimento da demanda e ao funcionamento 

do sistema, o beneficiário será ressarcido pelo Município, na folha de 

pagamento imediata, da parcela correspondente, quando tiver efetuado, por 

conta própria, a despesa para seu deslocamento. 

 

Art. 8º. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à 

conta de dotações orçamentárias da Secretaria de Administração. 

 

Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de 01 de novembro de 2017. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO EM, 25 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE RUSSI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MENSAGEM DO PROJETO DE LEI N° 030/2017. 

 

Senhor Presidente,  
Senhores Vereadores 

 

Com meus cordiais e respeitosos cumprimentos, submeto à superior 

deliberação legislativa o Projeto de Lei apenso, que INSTITUI O VALE-

TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO 

DA CIPA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, e dá outras providencias. 

 

Induvidosamente, o Vale-Transporte concedido aos trabalhadores de 

um modo geral traduz uma das maiores conquistas sociais dos últimos tempos, 

beneficiando-os no deslocamento residência-trabalho e vice-versa, porquanto 

desonera o orçamento doméstico de cada um deles, com a transferência do 

valor da tarifa para o empregador. 

 

Contudo, o próprio município ganha, pois com o Vale-Transporte foi 

reduzido o absenteísmo, passando a contar diariamente com o funcionário no 

trabalho, com um aumento de produtividade não somente por este fato, como 

também pelo grau de satisfação desse funcionário. 

 

Aliada a essa relevante função social, o Vale não tem natureza 

salarial, nem tampouco se incorpora à remuneração do empregado para 

quaisquer efeitos, tais como pagamento de horas extras, 13º salário, férias, 

adicional noturno, indenização, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço etc. 

 

Da mesma forma, não constitui base de incidência da contribuição 

previdenciária, assim, não se configura como rendimento tributável do 

empregado, não estando, portanto, o valor pago pelo empregador sujeito ao 

imposto de renda. 

 

Assim, com a presente proposta pretende-se incluir como 

beneficiários do Vale-Transporte os servidores públicos do Município de São 

Pedro da Cipa, cuja remuneração deixará de ficar comprometida com o 

desembolso diário do valor das tarifas dos transportes públicos. 



 

Essas são as razões, Senhor Presidente, pelas quais encaminho o 

projeto sob comento à soberana apreciação dessa Casa de Leis, solicitando, 

desde já, que os ilustres membros do Poder Legislativo entendam os motivos, 

e que possam ao final, auxiliar o Poder Executivo na melhor condução dos 

destinos do Município de São Pedro da Cipa. 

 

 

GABINETE DO PREFEITO EM, 25 DE OUTUBRO DE 2017. 

 

 

 

 

 

ALEXANDRE RUSSI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 


