
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

LEI 4214, DE 21 DE MAIO DE 1997 
Institui o vale-transporte aos Servidores 
Públicos Municipais e dá outras providências. 

ANTONIO IZZO FILHO, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São Paulo, faz saber que 
a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Artigo 1°. 

Parágrafo Único. 

Artigo 2°. 

Artigo 3°. 

Artigo 4°. 

Artigo 5°. 

Artigo 6º. 

Fica instituído o vale-transporte pela Prefeitura Municipal de Bauru, para uso exclusivo dos 
Servidores Municipais no deslocamento residência/trabalho e vice-versa, através do sistema 
de transporte coletivo público municipal de linhas regulares, com tarifa fixada pelo Poder 
Público Municipal. 

A concessão do beneficio de que trata esta Lei, implicará na aquisição do vale-transporte pela 
Administração Municipal, a qual será responsável pela distribuição junto aos servidores 
(vetado). 

As empresas operadoras do sistema de transporte coletivo municipal, ficam obrigadas a 
emitir e comercializar o vale-transporte ao preço da tarifa vigente à época das aquisições, 
colocando-o à disposição da Prefeitura Municipal no prazo combinado, assumindo todos os 
custos dessa operação, sem que isso acarrete repasse para a tarifa dos serviços. 

O Poder Público fixará sanções a serem aplicadas à empresa operadora que comercializar o 
vale-transporte diretamente ou através de delegação, visando sempre o perfeito atendimento 
da demanda e o adequado funcionamento do sistema. 

O vale-transporte perderá sua validade decorridos 30 (trinta) dias da data do reajuste 
tarifário. 

O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua 
publicação. 

Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Bauru, 21 de maio de 1997 

' . ~~ftt.-
ANTON '/ ZO FILHO 

PREFEITO M ICIPAL 

Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação, da Prefeitura, na mesma data. 

~~º 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

DECRETO Nº 11.637, DE 24 DE AGOSTO DE 2.011 

P. 14.975/11 - AP.41.948/05 (Capa) Regulamenta a Lei nº 4.214, de 21 de maio de 1.997, 

que institui o Vale-Transporte.  

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art.51 

da Lei Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  Este decreto estabelece as regras regulamentadoras da Lei nº 4.214, de 21 de maio de 1.997 que 

institui o Vale-Transporte. 

 

Art. 2º São beneficiários do Vale-Transporte os servidores municipais celetistas, estatutários e de cargos 

de livre nomeação/exoneração, cujos vencimentos sejam iguais ou inferiores ao valor de R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais). 

 

Parágrafo único. Não se incluem neste artigo, os estagiários, legionários, municipalizados e os servidores cedidos a 

outros órgãos e que já recebem benefício da mesma natureza. 

 

Art. 3º Compõe o valor do teto estabelecido no art. 2º além do salário base, as verbas recebidas a título de 

adicionais de insalubridade, periculosidade, de jornada, diferença de aulas, vantagens pessoais, 

incorporações, complementação de salário, atividade de trabalho pedagógico (ATP), gratificação 

de tratador, gratificações de funções de confiança e de cargos em comissão. 

 

Art. 4º Vale-Transporte constitui benefício que a Prefeitura Municipal antecipa aos servidores previstos 

no art. 2º para a utilização de transporte coletivo exclusivamente no percurso residência/local de 

trabalho e vice-versa, se necessário, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos em 

intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho e aquelas efetuadas com 

transportes seletivos ou especiais. 

 

Parágrafo único. Fica vedada à Administração substituir o Vale-Transporte por dinheiro ou qualquer outra forma de 

pagamento. 

 

Art. 5º  O Vale-Transporte no que se refere a contribuição da Administração: 

 

I - Não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração do beneficiário para quaisquer 

efeitos; 

 

II - Não configura rendimento tributável do beneficiário. 

 

Art. 6º Em caso de acumulação lícita de cargos e empregos públicos, e que ambos enquadrem no valor 

estipulado no art 2º, faculta ao servidor pelo recebimento do benefício no deslocamento trabalho-

trabalho em substituição ao trabalho-residência. 

 

Art. 7º O servidor que necessitar do vale-transporte para locomoção residência/local de trabalho e vice-

versa, deverá solicitá-lo através do requerimento constante no anexo I deste Decreto. 

 

§ 1º Qualquer alteração de endereço do servidor deverá ser comunicado no prazo máximo de 48 horas 

junto a Secretaria Municipal da Administração. 

 

§ 2º A declaração falsa ou omissão da verdade, e ainda o uso indevido do Vale-Transporte, sujeitará o 

usuário às penalidades disciplinares cabíveis. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Dec.n° 11.637/11 

 

 

Art. 8º A autoridade que tiver ciência de que o servidor ou empregado apresentou informação falsa deverá 

apurar de imediato, por intermédio de processo administrativo disciplinar de acordo com a Lei n° 

3.781, de 21 de outubro de 1.994, a responsabilidade do servidor, com vistas a aplicação de 

penalidade administrativa correspondente e a devida reposição ao erário dos vales-transporte 

percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

Art. 9º A Prefeitura Municipal, adotará a distribuição única e equivalente aos dias úteis do mês 

subsequente, respeitado a necessidade de transporte da residência ao local de trabalho em relação a 

distância determinando a utilização de passagem comum ou integrada. 

 

Parágrafo único. Os dias em que o servidor estiver ausente do serviço em virtude dos afastamentos relacionados nos 

arts. 61, 62 e as licenças no art. 155, todos da Lei nº 1.574, de 07 de maio 1.971, terão, no mês 

subsequente, o vale-transporte deduzindo dessas ocorrências.  

 

Art. 10 Não haverá ônus aos beneficiários do vale-transporte, salvo em relação à segunda via do cartão, 

ocasião em que deverão requerer diretamente junto à empresa administradora, arcando com os 

valores devidos. 

 

Art. 11 A aquisição do Vale-Transporte pela Prefeitura Municipal de Bauru será feita antecipadamente, 

limitando-se à quantidade estritamente necessária ao atendimento dos beneficiários. 

 

Art. 12 A Prefeitura Municipal adotará um sistema que melhor lhe convier, a segurança e a facilidade de 

distribuição. 

 

Art. 13 No caso de quaisquer alterações no modelo do Vale-Transporte, fica a empresa administradora, 

obrigada a conceder um prazo mínimo para utilização daquele que estiver em vigência. 

 

Art. 14 Este decreto entra em vigor a partir de 01 de setembro de 2.011, revogando-se o Decreto nº 10.105, 

de 05 de outubro de 2.005 e Decreto nº 10.040, de 23 de maio de 2.005. 

 

Bauru, 24 de agosto de 2.011.  

 

 

 

ROGRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

MAURÍCIO PONTES PORTO 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

RICHARD VENDRAMINI 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

 

 

Nome: ______________________________________________________________________________________ 

Matrícula:__________________________  Cargo: __________________________________________________ 

Local de Trabalho: ____________________________________________________________________________  

Nome da Mãe:__________________________________  C.P.F.:________________Data de Nascto: _________ 

 

 

REQUERIMENTO 

VALE –TRANSPORTE 

 

 

 

    Declaro estar ciente e concordar com todas as normas de utilização do 

VALE-TRANSPORTE, conforme o Decreto Municipal que regulamenta este benefício, bem como as 

penalidades previstas em Lei Municipal. 

 

 

 

 

Solicito vale transporte, sendo: 

(  ) 01 passagem para ir e 01 passagem para voltar do trabalho (Simples) 

(  ) 02 passagens para ir e 02 passagens para voltar do trabalho (Integração) 

 

De: 

 

End. Residencial: __________________________________________________ nº ____________ 

Compl. ___________________________________ Bairro: _______________________________ 

CEP: ____________________ Telefone Resid./Celular: __________________________________ 

 

Até: 

Local (onde faz integração): ________________________________________________________ 

Qt.: _______________________________ Bairro: ______________________________________ 

 

Para: 

 

End. do Trabalho: ______________________________________________________ nº ________ 

Bairro: _____________________________________________________ CEP: _______________ 

Setor: ________________________________ Secretaria: ________________________________ 

Horário de Entrada: ______________________Horário de Saída: __________________________ 

Telefone do Setor: _____________________________ 

 

 

 

Bauru,  ______/______/______. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do Servidor 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

DECRETO Nº 14.027, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2.018 

P. 15.841/14 Ap. 41.948/05 (capa) Altera o Anexo I, do Decreto Municipal nº 11.637, de 24 

de agosto de 2.011, que regulamenta a Lei Municipal nº 

4.214, de 21 de maio de 1.997, que institui o Vale-

Transporte. 

 

 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 51 da Lei 

Orgânica do Município de Bauru, 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1º  Altera o Anexo I – Requerimento do vale-transporte previsto no art. 7º do Decreto Municipal nº 11.637, 

de 24 de agosto de 2.011, que passa a ter a redação constante do Anexo I deste Decreto. 

 

Art. 2º  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Bauru, 10 de dezembro de 2.018. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

ANTONIO CARLOS GARMS 

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 

 

 

 

 

DAVID JOSÉ FRANÇOSO 

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data. 

 

 

 

 

DANILO ALTAFIM PINHEIRO  

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
 

ESTADO DE SÃO PAULO 

ANEXO I 

 

REQUERIMENTO DE VALE TRANSPORTE – Lei Municipal nº 4.214, de 21 de maio de 1.997. 

 

Nome: ___________________________________________________________________________________________  

Matrícula:__________________________ Cargo: _____________________________________________________ 

Local de Trabalho:  ________________________________________________________________________________  

Nome da Mãe:_____________________________C.P.F.:________________Data de Nascimento: _________________ 

 

TIPO DE PASSAGEM: 

(  ) 01 passagem para ir e 01 passagem para voltar do trabalho (Simples) 

(  ) 02 passagens para ir e 02 passagens para voltar do trabalho (Integração) 

 

UTILIZAÇÃO/DESTINO: 

 

De: 

 

End. Residencial: __________________________________________________________  nº _______________________ 

Compl. ________________________________________Bairro: ______________________________________________ 

CEP: ____________________ Telefone Residencial/Celular: _________________________________________________ 

 

Para: 

End. do Trabalho: ______________________________________________________________ nº ___________________ 

Bairro: __________________________________________________________  CEP: _____________________________ 

Setor: ___________________________ Secretaria: _________________________________________________________ 

Horário de Entrada: __________Horário de Saída: __________Telefone do Setor:_________________________________  

 

Declaro estar ciente de que: 

-A Administração Pública está vedada a substituir o vale transporte por dinheiro ou outra forma de pagamento; 

- Qualquer alteração de endereço deverá comunicar, no prazo máximo de 48 horas, à Secretaria Municipal da 

Administração; 

- A declaração falsa ou omissão da verdade, e ainda o uso indevido do vale-transporte, me sujeitará às penalidades 

disciplinares cabíveis de acordo com a Lei Municipal n° 3.781, de 21 de outubro de 1.994, para apuração de 

responsabilidade, com vistas à aplicação de penalidade administrativa correspondente e a devida reposição ao erário dos 

vales-transporte percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

- Não poderei utilizar o vale-transporte fora do meu horário de trabalho ou para outros fins; 

- Este benefício é para uso pessoal não sendo permitida a transferência a terceiros, e 

- Caso não necessitar mais deste benefício, deverá solicitar o cancelamento do mesmo, devolvendo o cartão à Secretaria da 

Administração. 

   __________________________________        Data: ___/___/___. 

                                                                    Assinatura do servidor 

 

 

A autoridade que tiver ciência de que o servidor ou empregado apresentou informação falsa, deverá apurar de imediato por 

intermédio de processo administrativo disciplinar, de acordo com a Lei n° 3.781, de 21 de outubro de 1.994, a 

responsabilidade do servidor, com vistas à aplicação de penalidade administrativa correspondente e a devida reposição ao 

erário dos vales-transporte percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

 

_____________________________________       ____/____/____       _________________________________________  

             Assinatura do servidor                                DATA                                   Assinatura da chefia imediata 

 

 


