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RESOLUÇÂO N° 05/2021, 21 DE JUNHO DE 2021.

Dispôe sobre a regulamentaçâo de pagamento 

de vale-transporte aos servidores da Câmara 

Municipal de Roseira e dâ outras providências.

Art. 1°. A. Acrescenta-se o “Art. 4°-A, §1°, §2°, §3°, §4°, §5° e parâgrafo ünico, Art. 

4°-B, §1°, §2°, §3°, §4° e parâgrafo ünico, Art. 4°-C, incisos I e II, §1°, §2°, Art. 4°-D”, 

incisos I, II e III e parâgrafo ünico, e Art. 4° -E”, incisos I, II e III. §1° e §2°, Art.- 4° 

F”, Art. 4° - G”, Art. 4° -H e Art. 4°-1 à Resoluçào n° 02/2019, de 05 de julho de 2019, 

com a seguinte redaçâo:”

.................................................................................................................................... (NR)

Art. 4° - A. Fica instituido, para os servidores püblicos efetivos da Câmara Municipal de 

Roseira o benefïcio do VALE-TRANSPORTE, que a Câmara Municipal anteciparâ ao 

servidor para utilizaçâo efetiva em despesas de deslocamento residência-trabalho e vice- 

versa, através do sistema de transporte coletivo püblico.

§ 1° Entende-se como deslocamento a soma dos segmentos componentes da viagem do 

beneficiârio, por meio de transporte püblico, entre sua residência e o local de trabalho.

§ 2° O VALE-TRANSPORTE destina-se à utilizaçâo no sistema de transporte coletivo 

püblico, urbano ou Intermunicipal com as caracteristicas semelhantes ao urbano e 

Rodoviârio, operado diretamente pelo poder püblico ou mediante delegaçâo, em linhas 

regulares e com tarifas fixadas pela autoridade competente, excluidos os serviços 

seletivos e os especiais.
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§ 3 0  vale-transporte nào sera devido cumulativamente com beneficio de espécie

semelhante ou vantagem pessoal originâria de qualquer indenizaçào ou auxilio pago sob

o mesmo titulo ou idêntico fundamento.

§ 4° Nào sera devido o vale-transporte ao servidor cedido a outros ôrgâos, quando o 

mesmo receber pelo ôrgào o vale-transporte durante sua cedência.

§ 5° O servidor que acumular licitamente cargos ou empregos, no caso de jomadas 

subséquentes, nào farâ jus ao pagamento do deslocamento residência-trabalho da 

segundajomada.

Parâgrafo ünico. Nào serâo beneficiârios do vale-transporte os servidores ou 

empregados detentores de Cargo em Comissâo.

Art. 4° - B. O valor do vale-transporte correspondes ao valor da tarifa do transporte 

püblico, devendo ser considerado o dia efetivamente trabalhado e serâ pago mediante 

cartâo, passe ou bilhete.

§1°. Fica vedada a concessâo do vale-transporte aos servidores que se encontrarem 

afastados do exercicio de seus cargos, emprego ou funçôes a qualquer titulo, inclusive 

em virtude de férias, licenças, faltas abonadas justificadas ou injustificadas, em dias de 

folgas e em dias que nào houver labor presencialmente.

§2°. Considera-se régime presencial para fins deste artigo o labor do servidor realizado 

nas dependências da Câmara Municipal, aferido por meio do ponto eletrônico, assim 

como os serviços desempenhados pessoalmente pelo servidor dentro ou fora do 

municipio a serviço do Poder Legislativo cuja aferiçâo, neste caso, se darâ por meio de
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anotaçào manual no ponto eletrônico, observado o disposto da Resoluçào n° 01 de

fevereiro de 2021.

§3°. Nào sera devido o vale-transporte a que se référé o caput quando o servidor estiver 

cumprindo régime de teletrabalho instituido pela Resoluçào n° 01, de 01 de fevereiro de 

2021, salvo se houver necessidade de deslocamento do servidor às dependências da 

Câmara Municipal, hipôtese em que deverâ procéder ao registro no ponto eletrônico.

§4°. O vale-transporte sera pago em parcela ünica juntamente com a folha de pagamento 

mensal e tomarâ por base os relatôrios de ponto e boletins de efetividade dos servidores 

utilizados para o fechamento da folha de pagamento, do mês anterior.

Art. 4°- C. O vale-transporte sera custeado:

I - pelo servidor, na parcela équivalente a 6% (seis por cento) do seu salârio base;

II - pela Câmara Municipal de Roseira no que exceder a parcela de 6% (eis por cento) 

do salârio base do servidor.

§ 1° O recebimento do vale-transporte autoriza a Câmara Municipal de Roseira a 

descontar mensalmente do servidor o valor correspondente a quantidade de vales- 

transportes por ele adquirido, observado o limite mencionado no inciso I, deste artigo.

§ 2° Para fins de câlculo do valor do vale-transporte sera adotado o preço intégral da 

tarifa do percurso no deslocamento do servidor.

Art. 4° - D. A inclusào do servidor no régime desta Lei dépende de requerimento 

escrito, contendo:

□£T
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Câmara Municipal de Roseira

I - endereço residencial;

II - percurso e valor diârio da despesa realizada com transporte coletivo para o seu 

deslocamento residência-trabalho e vice-versa;

III - declaraçào, sob as penas da Lei, de que utilizarâ o vale-transporte exclusivamente 

para o seu efetivo deslocamento residência-trabalho e vice-versa.

Parâgrafo ünico. O servidor deverâ comunicar qualquer alteraçâo das circunstâncias que 

fundamentam a concessâo do beneficio.

Art. 4° - E. A exclusào, quando nào resultar de pedido expresso do interessado, sera 

determinada pela Câmara Municipal de Roseira sempre que o servidor:

I - der ao vale-transporte utilizaçâo diversa da autorizada por esta Lei;

II - dispor de meio de transporte fomecido pelo Poder Executivo ou Législative;

III - prestar declaraçào falsa para gozar dos benefïcios desta Lei ou omitir fatos que 

possam exclui-lo.

§ 1° Exceto nos casos dos incisos I e III, a exclusào nào impede o restabelecimento do 

beneficio se o servidor voltar a preencher as condiçôes exigidas por esta Lei.

§ 2° A exclusào fundamentada nos incisos I e III nào impede a aplicaçâo das demais 

medidas cabiveis, previstas na legislaçâo vigente e no Estatuto do Servidor Püblico e 

nas Leis vigentes.

Art. 4°-F. Nào sera fomecido vale-transporte aos servidores no gozo de férias, licença- 

prêmio ou afastados do exercicio de suas atividades.
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Art. 4° - G. É vedada a substituiçào do vale-transporte por dinheiro ou qualquer outra

forma de pagamento.

Art. 4°- H. O vale-transporte nào sera computado para nenhum efeito e nào se 

incorporarâ ao patrimônio do servidor.

Art. 4°- I. Sobre a importância do vale-transporte nào incidirào contribuiçôes 

previdenciârias e imposto de renda.”

Art. 2°. As despesas decorrentes da présente Resoluçâo correrâo por conta das dotaçôes 

prôprias do orçamento vigente, suplementadas se necessârio.

Art. 3°. Esta Resoluçâo entrarâ em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

Art. 4°. Revogam-se as disposiçôes em contrario.

(NR)

Plenârio Vereador Joâo Caltabiano, 21 de junho de 2021.

- Vice-Presidente -

Isaias Eleutério da Silva

1° Secretârio 2° Secretârio
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JUSTIFICATIVA

Excelentissimos colegas vereadores, encaminhamos para apreciaçào de Vossas 
Excelências o présente Projeto de Resoluçâo, de autoria da Mesa Diretora, com a 
finalidade de regulamentar o pagamento de vale-transporte aos servidores da Câmara 
Municipal de Roseira, pelos seguintes fundamentos:
Considerando que os servidores da Prefeitura Municipal de Roseira jâ recebem vale- 
transporte desde o ano de 2006, por meio da Lei Municipal n° 1.085 de 29 de setembro 
de 2006, bem como que jâ foi objeto de discussào nesta Casa de Lei o Requerimento 
148/2021 que discute sobre a possibilidade de implantaçào do auxilio-transporte 
concomitante com o vale-transporte aos servidores municipais;
Considerando que esta Casa de Leis aguarda resposta do Executivo Municipal sobre o 
requerimento 148/2021;
Considerando que a referida lei municipal é destinada somente aos servidores da 
Prefeitura e nào da Câmara Municipal;
Considerando que os servidores da Câmara Municipal atualmente nào recebem vale- 
transporte em razào da ausência de Resoluçâo autorizando;
Considerando pelos “considerandos”, encaminhamos o présente Projeto de Resoluçâo 
para incluir na Resoluçâo n° 02/2019, de 05 de julho de 2019, o Art. 4° - A, § 1°, § 2°, § 
3°, § 4°, § 5° e parâgrafo ünico, Art. 4° - B, § 1°, § 2°, § 3°, § 4° e parâgrafo ünico Art. 4° 
- C, incisos I e II, § 1°, § 2°, Art. 4° - D, incisos I, II e III e parâgrafo ünico e Art. 4° - E, 
incisos I, II e III, § 1° e § 2°, Art. 4° F, Art. 4° - G, Art. 4° - H e Art. 4° - 1, a fim de criar 
o vale-transporte dos servidores da Câmara Municipal.

Roseira, 21 de junho de 2021.

- Vice-Presidente -

Isaias Eleutério da Silva 
1° Secretârio 2° Secretârio
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