
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
- Estado de São Paulo - 

RESOLUCAO no 004/2018 

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI: 

Faço saber que a Câmara Municipal de Itapevi Aprovou e eu promulgo a seguinte 

Resolução: 

"Dispôe sobre o auxIlio transporte, para Os Servidores 

Püblicos da Câmara Municipal de Itapevi, disciplinando 

sua concessão nas condiçöes que especifica." 

Art. 10  Fica concedido o Auxilio Transporte em pecünia, pago pela Câmara Municipal 

de Itapevi, de natureza jurIdica indenizatOria, destinado ao custeio parcial das despesas 

efetivas realizadas corn o transporte pelos servidores püblicos do Poder Legislativo, nos 

deslocamentos de suas residências para o local de trabaiho e vice-versa, no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais). 

Parágrafo ünico. 0 AuxIlio Transporte concedido no artigo V sera' reajustado na 

mesma data e nos mesmos Indices da revisAo geral anual e eventuais aumentos salariais 

dos servidores do Poder Legislativo. 

Art. 2° Fica vedada a concessão do AuxIlio Transporte aos servidores que se 

encontrarem cedidos a qualquer tItulo, afastados do exercIcio de seus cargos ou fttnçôes, 

licenca médica superior a 15 (quinze) dias, licenças de qualquer natureza e faltas 

injustificadas. 

§ 1° 0 benefIcio também não sera' concedido aos servidores inativos, pensionistas, 

cedidos para autarquias, empresas püblicas, sociedades de economia mista em qualquer 

esfera, municipal, estadual ou federal. 

§ 2° Na vedação a que se refere o caput deste artigo, o auxulio será suspenso de forma 

proporcional enquanto durar o respectivo afastamento. 
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§ 3° Não incidirá o desconto previsto neste artigo quando o servidor se encontrar no 

gozo de faltas abonadas ou j ustificadas. 

Art. 30  0 auxIlio transporte nâo sera' devido cumulativarnente corn beneficio de espécie 

semeihante ou vantagem pessoal originária de qualquer forma de indenização ou auxulio 

pago sob o mesmo tItulo ou idéntico fundamento. 

Art.4° Fica revogada a Resolucao n° 8/2013 

Art. 5° Esta Resolução entra ernf9igor a partir de 10  dejunho de 2018. 

Câmara Muiiipa1 de Itapevi, 29 de rnaio de 2018. 

A11DERSO 	V NHA 
Presidente 

ERONDINA FERREIRA GODOY 
1° Secretária 

Publicado na Secretaria da Cârnara Municipal de Itapevi aos 29 dias do 
rnês de maio de 2018. 

!9OIA CL*UDIA MAIA COSTA 
Assistnte Legislativo I 
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