
LEI Nº. 1000, DE 26 DE JUNHO DE 2012. 

 

 

 Institui o Auxílio-Transporte no 

âmbito do Município de Barreiras 

e dá outras providências. 

 

 

 

A CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, 

 

APROVOU:  

 

Art. 1º Fica instituído Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pelo Município, de natureza 

jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com o transporte 

coletivo municipal dentro do perímetro urbano e/ou zona rural do Município, pelos servidores 

municipais e empregados públicos da administração direta e autárquica no deslocamento de 

suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos 

deslocamentos em intervalos para repouso ou alimentação durante a jornada de trabalho. 

 

§ 1º É vedada a incorporação do Auxílio-Transporte aos vencimentos, à remuneração, ao 

provento ou a pensão. 

 

§ 2º A vantagem ora instituída: 

 

I – não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço; 

 

II – não configura rendimento tributável do servidor. 

 

§ 3º A Administração Municipal priorizará os servidores que percebam menores 

remunerações e a relação deslocamento (residência-trabalho-residência). 

 

§ 4º Os parâmetros dos valores do auxílio serão equivalentes aos valores do transporte 

coletivo convencional. 

 

§ 5º O auxílio transporte não será cumulado com as indenizações previstas no art. 48 da Lei 

Municipal nº. 617, de 26 de dezembro de 2003. 

 



§ 6º A concessão do benefício será feita gradualmente, atendendo às disponibilidades 

orçamentárias e financeiras do Município e a critérios a serem estabelecidos em 

regulamento à presente Lei. 

 

Art. 2º O valor do Auxílio-Transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas 

realizadas com transporte coletivo, nos termos do art.1º, e o desconto de seis por cento do 

vencimento do cargo de provimento permanente ou temporário ainda que ocupante de cargo 

em comissão. 

 

§ 1º Para fixação do valor do desconto, considerar-se-á como base de cálculo o valor do 

vencimento proporcional a vinte e dois dias. 

 

§ 2º O valor do Auxílio-Transporte não poderá ser inferior ao valor mensal da despesa 

efetivamente realizada com o transporte e nem superior àquele resultante do seu 

enquadramento em tabela definida na forma do disposto no art. 8º. 

 

Art. 3º O Auxílio-Transporte não será cumulado com benefício semelhante ou vantagem 

pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxílio pago sob o mesmo título ou 

idêntico fundamento, exceto nos casos de acumulação lícita de cargos. 

 

Parágrafo único. Nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos em que o 

deslocamento para o local de exercício de um deles não seja residência-trabalho por opção 

do servidor ou empregado, será considerado na concessão do Auxílio-Transporte o 

deslocamento trabalho-trabalho. 

 

Art. 4º Farão jus ao Auxílio-Transporte os servidores que estiverem no efetivo desempenho 

das atribuições inerentes ao cargo, vedado o pagamento na hipótese do Município 

proporcionar por meios próprios ou contratados o transporte em deslocamentos de suas 

residências ao local de trabalho. 

 

§ 1° Durante o período de férias, licença ou afastamento do servidor, a qualquer título, ou 

falta, ainda que justificada, salvo ocorrência do trabalho externo, o auxílio será suspenso. 

 

 

§ 2º Não será devido o Auxílio-Transporte pelo órgão ou pela entidade de origem ao servidor 

ou empregado cedido para empresa pública ou sociedade de economia mista, ainda que 

tenha optado pela remuneração do cargo efetivo ou emprego. 

 



Art. 5º O pagamento do Auxílio-Transporte será efetuado no mês anterior ao da utilização 

de transporte coletivo, nos termos do art.1º, salvo nas seguintes hipóteses, quando se farão 

no mês subsequente: 

 

I – início do efetivo desempenho das atribuições de cargo ou emprego, ou reinício de 

exercício decorrente de encerramento de licenças ou afastamento legais; 

 

II – alteração na tarifa do transporte coletivo, endereço residencial, percurso ou meio de 

transporte utilizado, em relação á sua complementação. 

 

Parágrafo único. O desconto relativo ao Auxílio-Transporte do dia em que for verificada 

ocorrência que vede o seu pagamento será processado no mês subsequente e considerada 

a proporcionalidade de vinte e dois dias. 

 

Art. 6º A concessão do Auxílio-Transporte mediante declaração firmada pelo servidor na 

qual ateste a realização das despesas com o transporte nos termos do art.1º. 

 

§ 1º Para que tenha direito à concessão do Auxílio-Transporte no valor calculado conforme 

disposição constante no “caput” do art. 2º, o empregado público deverá, mediante 

declaração firmada pelo servidor, informar à Coordenação de Recursos Humanos de sua 

lotação: 

 

I – o seu endereço residencial; 

 

II – os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento “residência-

trabalho” e vice-versa; 

 

III – o valor da tarifa integral para esse deslocamento; e 

 

IV – outras informações necessárias ao cálculo do valor do vale-transporte devido. 

 

§ 2º Presumir-se-ão verdadeiras as informações constantes da declaração de que trata este 

artigo, sem prejuízo da apuração de responsabilidades administrativa, civil e penal. 

 

§ 3º A declaração deverá ser atualizada pelo servidor sempre que ocorrer alteração das 

circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício. 

 

§ 4º As informações para os fins dos §§ 1º e 2º deste artigo serão prestadas através de 

formulário próprio, que será arquivado na Coordenação de Recursos Humanos juntamente 

com a cópia do comprovante de residência. 



§ 5º As concessões serão suspensas, nos casos em que se verificarem irregularidades na 

distribuição, até a apuração dos fatos e responsabilidades. 

 

Art. 7º Os contratados por tempo determinado também gozarão dos benefícios desta lei. 

 

Art. 8º A concessão do Auxílio-Transporte será disciplinado, por meio de Decreto do Poder 

Executivo, que definirá o prazo máximo para a substituição do vale- transporte pelo auxílio 

transporte em dinheiro, ficando subordinado seu pagamento inicial á efetivação da 

declaração estabelecida no art. 6º. 

 

Art. 9° O benefício do auxílio-transporte cessará: 

I - por expressa desistência do servidor; 

II - pela exoneração, dispensa, aposentadoria, falecimento, demissão ou qualquer outro ato 

que implique exclusão do serviço público municipal; 

III - pela sua cassação, se verificarem irregularidades na distribuição, apurados fatos e 

responsabilidades. 

 

Art. 10. O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei no prazo máximo de trinta 

dias, contados da data de sua publicação. 

 

Art. 11. As despesas decorrentes deste Ato Normativo correrão por conta das dotações 

específicas constantes na Lei Orçamentária de cada exercício. 

 

Art. 12. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Sala das Sessões, 26 de junho de 2012. 

 

 

ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA 

Presidente 

BEN-HIR AIRES DE SANTANA 

1º Secretário 

 

ANTÔNIO CARLOS DE ALMEIDA MATOS 

2º Secretário 

 


