
PREFEITURA

BARREIRAS
CAPITAL DO OESTE

PROJETO DE LEI N" OIO, DE 19 DE MAIO DE 2O2I

"Altera e acrescenta dispositivos do Lei n" I 000.

de 27 de junho de 2012, que "Instirui o Auxílio-
Transporte no âmbito do Município de Barreiros e

dá oulras providênc ias ".

O PREFEITO MUNICIPAL DE BARREIRAS, EST^DO DA BAHIA, Íaço saber cluc

a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei

Art. l" O art. l" da Lei 1.000, de 27 dejunho de2012, passa a vigorar com a seguinte redaçâo:

Art.
9'-B:

"Art. l' Fica instituído Auxílio-Transporte em pecúnia, pago pclo Município, dc
natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas
com o transporte coletivo intermunicipal pelos servidores municipais e empregados
públicos da administração direta e autárquica no deslocamento de suas residências para

os locais de lrabalho e vice-versa."

2' À Lei 1.000, de 27 de junho de 2012, passa a vigorar acrescido dos seguintes arts. 9"-A c

"AÍt. 9o-A O pagamcnto indevido do auxílio-transporte caracteriza falta gravc.
sujeitando o servidor responsável pelo apontamento da frequência ou a autoridade
competente às penalidades previstas em lei.
Parágrafo único. Os valores recebidos indevidamente serão restituídos no môs

subsequentc, de uma só vez, monetariamente atualizados, mediante desconto em folha
do servidor."
"Aí.9'-B Em caso de deslocamentos no âmbito do MunicÍpio. scrá lilrnccido valc-

transporte ao servidor por intermédio de cârtão de créditos clctrônicos (arilários
(Barreiras Card) para utilização no transporte coletivo municipal dentro do perimetlo
urbano e/ou zona rural do Município, obedecendo-sc as regras previstas nos artigos
anteriores."

Art.3'A administração direta e autrirquica deverá implementar e lomeccr o vale-transporte. na

modalidade cartão de crédi1os eletrônicos tarifários (Baneiras Card). no prazo dc 45 (quarenta c

cinco) dias, contado da data de publicação desta lei.

AÉ. 4' As despesas decorrentes desta lei correrão por conta das dotações específicas constanles na

Lei OrçamentríLria de cada exetcicio.

Art. 5o Esla Lci entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete Do Preleito Municipal De Baneiras. em l9 dc maio dc 202 I
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