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ESTADO DE SÁo PAULO 

Lei N.o 1583, de 13 de fevereiro de 2012. 

"CONCEDE AUXILIO TRANSPORTE A 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL E DA 
OUTRAS PROVIDENCIAS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA, Comarca de Auriflama, 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, etc. 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Guzolândia APROVOU e ele 
SANCIONA e PROMULGA a seguinte Lei: 

Artigo 1° - Fica o Executivo Municipal autorizado a conceder auxilio 
transporte aos servidores públicos municipais que prestam serviços em outros órgãos públicos 
devidamente conveniados. 

Artigo 2° - O 'auxílio transporte não tem natureza salarial, sendo indevido nos 
dias e períodos de afastamento, a qualquer titulo, do servidor, ainda que remunerados. 

Artigo 3° - O auxílio transporte será concedido mediante expressa opção do 
servidor ou empregado e desde que atendido o disposto no artigo 1°, além da apresentação dos 
seguintes documentos: 

I - requerimento (formulário próprio); 
11 - comprovante de endereço residencial; 
lU - informação expressa dos meios de transporte utilizados para a sua 

locomoção diária. 
Artigo 4° - Para fazer face às despesas da-aplicação desta Lei, fica o Executivo 

Municipal autorizado a abrir, por decreto, credito adicional especial no valor de R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais). 

Parágrafo Único - O crédito autorizado pelo "caput" deste artigo será coberto 
com recursos a que alude o inciso I, H e/ou IH, do Parágrafo 1°, do artigo 43, da Lei Federal 
nO 4320/64. 

Artigo 5°. - Fica o Executivo Municipal autorizado a proceder alterações na 
Lei n° 1395, de 25 de novembro de 2009 - Plano Plurianual e Lei n° 1530, de 28 de junho de 
2011 - Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2012. 

Artigo 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Guzolândia, a s 1 de fevereiro de 2012. 
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