
 
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1623, DE 13 DE JULHO  2017 
 
 

Dispõe sobre a concessão de Auxílio 
Transporte e dá outras providências. 

 
 
      VALMOR TOMAZINI, Prefeito Municipal de Erebango, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei 
Orgânica do Município, 
 
      Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do 
Município, que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei: 
 
    Art. 1° - O Executivo Municipal fica autorizado a conceder 
Auxílio Transporte, destinado aos trabalhadores domiciliados no Município de 
Erebango, cidadãos Erebanguenses, que se utilizam de transporte diário público, de 
ônibus de linha credenciado pelo DAER, para trabalhar nas demais cidades da 
região.  
 
    § 1º - O Auxílio Transporte visa contribuir para geração de renda 
aos trabalhadores, domiciliados no município de Erebango, reduzir os índices de 
desemprego e, consequentemente, diminuir os problemas sociais provocados por 
falta de trabalho local.  
 
    § 2º - O Auxílio Transporte será concedido mensalmente, aos 
trabalhadores que se cadastrarem para receber o benefício.  
 
    Art. 2º - O Auxílio Transporte será pago em pecúnia, sendo que 
a Municipalidade disporá mensalmente da importância de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais), para cada trabalhador cadastrado.  
 
    Art. 3º - O trabalhador interessado em obter a concessão de 
Auxílio Transporte formalizará requerimento ao Prefeito Municipal, comprovando o 
local de trabalho, a relação de emprego e as despesas realizadas com o transporte, 
nos termos previstos no art. 1º. 
 
    Parágrafo Único – Compete ao Prefeito Municipal deferir ou 
indeferir a Concessão de Auxílio Transporte. Os procedimentos administrativos 
serão formalizados por uma comissão, especialmente designada por Decreto, para 
gerenciamento deste Programa.  
 



   Art. 4º - Farão jus ao Auxílio Transporte, os trabalhadores 
devidamente empregados, e assim permanecer trabalhando nas cidades da região, 
cujo vencimento mensal não ultrapassar 2,5 (dois) salários mínimos e meio.  
 
    Art. 5º - O Auxílio Transporte será pago mensalmente, até o dia 
10 do mês seguinte à utilização do transporte público coletivo, diretamente à 
Empresa prestadora do serviço de transporte, sem qualquer outra responsabilidade 
da Prefeitura em relação aos meios de transportes utilizados pelos beneficiários.  
 
    Parágrafo Único - A relação de beneficiários para fins de 
recebimento deverão ser apresentados mensalmente ao Setor Contábil da Prefeitura 
Municipal pela Comissão designada.  
 
    Art. 6º - O trabalhador beneficiado com o auxílio transporte 
deverá comunicar a Administração Municipal, imediatamente, caso venha ser 
demitido ou afastado do trabalho. 
 
    Parágrafo Único – A Comissão designada acompanhará a 
execução dos propósitos desta lei e poderá, a qualquer tempo, sugerir mudanças e 
prestar informações à Administração e aos órgãos de controle externos.  
 
    Art. 7º – Para atendimento das disposições da presente Lei, fica 
autorizada a abertura de crédito adicional, a ser aberto por Decreto e com 
transposição de dotações orçamentárias. 
 
   Art. 8º - As disposições da presente Lei ficam inclusas na Lei do 
Plano Plurianual e na LDO do presente exercício.  
 
    Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
PREFEITURA  MUNICIPAL DE EREBANGO, 13 de Julho de 2017. 
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Prefeito Municipal 

 
 
Registre-se e Publique-se 
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Secretário Municipal de Administração 
      


