
 

 
                                    
 

PROJETO DE LEI Nº 076, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

Autoriza o poder executivo a conceder auxí-
lio para transporte de trabalhadores do mu-
nicípio e dá outras providências. 

 
 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a conceder auxílio para o trans-

porte de trabalhadores residentes no Município que sejam empregados em empre-

sas sediadas fora de seu território, cujas empresas não disponibilizem transporte 

próprio. 

 Art. 2º O auxílio de que trata esta Lei corresponderá a 100% da tarifa co-

brada por empresa de transporte coletivo regular ou do valor cobrado por empresa 

transportadora de passageiros, devidamente autorizada, limitado a R$ 50,00 (cin-

quenta reais) mensais por passageiro.  

 Parágrafo único. O pagamento será realizado, mensalmente, à empresa 

que efetuar o transporte e firmar acordo com o Município para esse fim, e será efeti-

vado mediante: 

 I - comprovação, pelo trabalhador beneficiado, da relação de emprego e 

dos dias efetivamente trabalhados; 

 II - emissão de documento fiscal idôneo pela empresa transportadora, cor-

respondente ao valor do auxílio e ao número de trabalhadores transportados no 

mês. 

 Art. 3° O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei. 

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021. 

 

JOVANI BOZETTI, 

PREFEITO MUNICIPAL. 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA Nº 76/2021 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 76/2021 

ASSUNTO: ENCAMINHA MENSAGEM E JUSTIFICATIVA 

SÃO JOSÉ DO HERVAL, 16 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

SENHOR PRESIDENTE E DEMAIS VEREADORES 

 

 Apraz-nos cumprimentá-los cordialmente, oportunidade em que vimos enca-

minhar Projeto de Lei nº. 76/2021, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio 

para transporte de trabalhadores do município e dá outras providências. 

 
 Com a presente proposta visamos auxiliar os trabalhadores que se deslocam 

para outras localidades para exercer suas atividades laborais, tendo em vista a au-

sência de vagas de emprego disponíveis em nosso município. 

 

Certos de vossa compreensão e do pronto atendimento da solicitação, aguar-

damos o entendimento dos Senhores para que juntos possamos agilizar este proce-

dimento com sua devida aprovação. 

 

 

Jovani Bozetti, 

Prefeito Municipal 

Ilmo. Sr.  

Célio Luis da Cunha 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São José do Herval, RS 

 


