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 DECRETO Nº 143/2005 
 
 
LEOBERTO WEINERT,  Prefeito do Município de Canoinhas, Estado de 

Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais de acordo com o 
artigo 66, inciso VI da Lei Orgânica do Município, da Lei Municipal nº 
3.842 DE 24/06/2005, estabelecendo critérios para a concessão de Vale-
Transporte aos servidores públicos municipais:  

 
  

DECRETA 
 

Artigo 1º - O Vale Transporte constitui benefício concedido aos 
servidores públicos municipais do município de Canoinhas que percebam uma 
remuneração mensal de até 1 ½ (um e meio) salário mínimo e que estejam no 
efetivo exercício de suas atribuições. 

Parágrafo único - Entende-se como deslocamento do servidor, para os 
fins deste artigo, a soma dos segmentos componentes da viagem do 
beneficiário, através de Transporte Coletivo de passageiros, entre a 
residência dos servidores e o seu local de trabalho e vice-versa, 
excetuando-se aqueles deslocamentos realizados nos intervalos de repouso 
ou alimentação, durante a jornada de trabalho. 

 
Artigo 2º - É vedada a substituição do Vale Transporte por 

antecipações em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento. 
 

Artigo 3º O Vale Transporte: 
I - não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do 

beneficiário para quaisquer efeitos; 
II - não constitui base de incidência de contribuição para INSS; 
III - não é considerado para efeitos de décimo terceiro salário. 

 
Artigo 4º - Serão fornecidos 44 (quarenta e quatro) "vales-

transporte” mensais, durante o período de janeiro a dezembro de cada ano, 
aos servidores públicos municipais, que percebem como remuneração mensal 
até 1 ½ (um salário mínimo e meio) e que exerçam jornada de 40(quarenta) 
horas semanais. 

 
Artigo 5º - O servidor municipal deixará de perceber o benefício do 

vale-transporte quando: 
I - ultrapassar o teto de 1 ½ (um e meio) salário mínimo de 

remuneração; 
II - perder o vínculo empregatício com o Ente Público. 

 
Artigo 6º -  O servidor não receberá "vales"-transporte quando: 
I - Afastado por motivo de:  
a)Férias, enquanto perdurar o período de gozo; 
 b)Cometer infrações disciplinares sujeitas as penalidades de 

advertência, repreensão e suspensão, no mês de notificação da infração ou 
enquanto perdurarem seus efeitos. 

 
 

       Rua Felipe Schmidt 10    -   Caixa Postal 71    -     Fone (047) 621-7740  -   Fax 621-7712   -    E-mail leis@pmc.sc.gov.br    
        CGC/MF 83.102.384/0001-80                                          CEP 89460-000                                          SANTA CATARINA 
 



    PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

“Departamento de Leis e Decretos”  
 

II - Em licença : 
a)Por motivo de gestação; 
b)Licença Prêmio; 
c)Licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoas 

da família; 
d)Para tratar de assuntos particulares; 

    e)Para desempenho de mandato classista;  
    f)Para atividade política; 
    g)Licença para prestar serviço militar obrigatório. 
 
    III – No mês que possuir duas ou mais faltas injustificadas ao 
trabalho. 

 
Artigo 7º - Para a concessão do benefício o servidor deverá 

providenciar requerimento junto à Secretaria que está vinculado, na forma 
do modelo que constitui o Anexo I, que será encaminhado ao Departamento de 
Pessoal para cadastro. 

I – O servidor informará por escrito seu endereço residencial, 
devendo providenciar documento para comprová-lo. 

II – O beneficiário firmará compromisso de utilizar o Vale 
Transporte exclusivamente para seu efetivo deslocamento residência 
trabalho e vice-versa. 

III – A declaração falsa ou o uso indevido do Vale Transporte 
constituem falta grave. 

 
Artigo 8º -  O servidor deverá retirar os vales-transporte até o 

décimo quinto dia útil do mês junto ao Departamento Pessoal, que será o 
responsável pela entregue dos vales aos beneficiários. 

 
Artigo 9º - Instruções necessárias e complementares à aplicação 

desta Portaria serão expedidas pela Secretaria Municipal de Administração 
e Finanças. 
 

Artigo 10º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 
Canoinhas/SC, 04 de novembro de 2005. 

 
 

 
 

LEOBERTO WEINERT 
Prefeito 

Este Decreto foi registrado e publicado junto a Secretaria 
Municipal de Administração e Finanças em 04/11/2005. 

 
 
 
 

ARGOS JOSÉ BURGARDT 
Secretário Municipal de Administração e Finanças 
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ANEXO I 

 
 

FORMULARIO PARA SOLICITAÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
 

 
DADOS DO SERVIDOR 

 
 
Nome Completo:________________________________________________________ 
 
Endereço:____________________________________________________________ 
 
L
 
ocal de Trabalho: __________________________________________________ 

 
DECLARAÇÃO DO SERVIDOR 

 
 
             Declaro que utilizarei o Vale Transporte exclusivamente para 
meu efetivo deslocamento residência trabalho e vice-versa, sendo 
verdadeiras e atuais as informações acima prestados.  
 
 

 
Em: _________/_________/_________ 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Assinatura do Servidor Requerente 

 
 
 
 
 

___________________________________ 
Departamento Pessoal 
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