
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 19.070 DE 23 DE MAIO DE 2022

DISPÕE SOBRE O PAGAMENTO
DE  VALE  TRANSPORTE
INTERMUNICIPAL.

O PREFEITO MUNICIPAL DO RIO GRANDE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso
de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 51, VI da Lei Orgânica, 

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação da Lei Municipal nº 6.695, de 29 de
maio de 2009, que “reformula as regras para concessão do vale transporte e revoga as Leis nº 4.403/89
e 4.480/90;

CONSIDERANDO que há servidores que residem nos Municípios vizinhos a Rio Grande –
Pelotas e São José do Norte;

DECRETA:

Art. 1º  Àqueles servidores que moram no trecho da BR 392 entre Rio Grande e Pelotas e
que, por impossibilidade de compatibilizar os horários de trabalho e da linha urbana que atende tais
localidades  têm  a  necessidade  de  utilizar  a  linha  intermunicipal,  será  fornecido  vale  transporte
intermunicipal no valor da passagem até a sua residência.

Parágrafo Único: O repasse do vale intermunicipal  far-se-á mediante comprovação de
endereço no nome do servidor a ser apresentada no ato do pedido de pagamento do benefício.

Art. 2º Àqueles servidores que residem, comprovadamente, no Município de Pelotas será
fornecido vale transporte intermunicipal com valor correspondente à viagem até a localidade do capão
seco.

Art. 3º Àqueles servidores que residem, comprovadamente, no Município de São José do
Norte, será fornecido o vale transporte aquaviário.

Art. 4º Fica revogado o Decreto Municipal nº 12.525,  de 30 de dezembro de 2013.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande, 23 de maio de 2022.

FÁBIO DE OLIVEIRA BRANCO
Prefeito Municipal

Cc: Todas as secretarias/CSCI/PGM/CMRG/Publicação

Doe órgãos, doe sangue: Salve vidas!

https://leismunicipais.com.br/a1/lei-organica-rio-grande-rs
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