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DECRETO Nº 76, DE 14 DE ABRIL DE 2021. 

 

REGULAMENTA A LEI N° 5.495, DE 26 DE MARÇO DE 2013, QUE INSTITUI 

O AUXÍLIO-TRANSPORTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

EFETIVOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, PARA FINS DE DEFINIR 

A FORMA DE SEU CUMPRIMENTO DURANTE A PRESTAÇÃO EMER-

GENCIAL DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE CONSELHEI-

RO LAFAIETE E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. 

 

O Prefeito Municipal de Conselheiro Lafaiete, no uso de suas atribuições, conforme 

artigos 12, 90, inciso VI e artigo 116, inciso I, alínea “i”, todos da Lei Orgânica do 

Município, e: 

 
CONSIDERANDO que na data de 23/03/2021 a empresa Viação Presidente LTDA 

promoveu a interrupção abrupta da prestação de serviço de transporte público no Muni-

cípio de Conselheiro Lafaiete, a despeito de decisão judicial proferida nos autos n° 

5001100-66.2021.8.13.0183, que compelia a referida empresa a “manter a prestação 

integral dos serviços essenciais de transporte coletivo urbano no Município, a título 

precário e pelo prazo de 01 (um) ano”. 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal n° 6.043 de 30 de março de 2021 dispôs sobre 

a autorização para veículos do Transporte Escolar no Município de Conselheiro Lafaie-

te, regularmente autorizados pelo Departamento Municipal de Trânsito com base na Lei 

Complementar no 79/2015, realizarem transporte coletivo alternativo ao transporte cole-

tivo enquanto perdurar a prestação irregular deste serviço essencial; 

CONSIDERANDO  que o Decreto nº 65, de 31 de março de 2021 regulamentou e au-

torizou, de modo precário, emergencial e até que seja finalizada a contratação de nova 

empresa para prestação de transporte público, a utilização de veículos de transporte es-

colar, já cadastrados no Município, como forma de retomada emergencial ao serviço de 

transporte coletivo no Município de Conselheiro Lafaiete; 

CONSIDERANDO que a distribuição das rotas/itinerários, aos classificados autoriza-

dos, se deram no dia 05/04/2021, e nos termos do parágrafo único do art. 5º do Decreto 

nº 65/2021 “após a escolha do itinerário pelo autorizatário, a prestação do serviço de 

transporte coletivo se dará de forma imediata”, ou seja, tendo início na mesma data. 

CONSIDERANDO que o Município está na vigência do Estado de Calamidade Públi-

ca, em virtude dos problemas de saúde pública e econômicos gerados pelo enfrentamen-

to da pandemia decorrente do Coronavírus (COVID-19), declarado pelo Decreto Muni-

cipal nº 585, de 17 de abril de 2020, prorrogado através do Decreto n° 731, de 28 de 

dezembro de 2020; 

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 5.495, de 26 de março de 2013 instituiu o 

auxílio-transporte, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio de despesas 

realizadas com transporte coletivo urbano local, conforme requisitos ali expressos;  

CONSIDERANDO que enquanto perdurar a prestação alternativa de transporte coleti-

vo, pelos veículos autorizados nos termos da Lei nº 6.043/2021, não existe possibilidade 

de aquisição prévia de bilhetes, talões, cartelas, etc., uma vez, que a prestação dos servi-

ços está sendo realizada por diversas pessoas físicas e ou jurídicas;  

CONSIDERANDO que os servidores municipais, que se enquadram nos critérios da 

Lei nº 5.495/2013, e que estejam em efetivo exercício na sua unidade de lotação, devem 
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ter seu direito legal resguardado e nos termos do previsto no art. 1º da referida lei, ou 

seja, de forma indenizatória;  

CONSIDERANDO que o art. 9º da Lei Municipal nº 5.495, de 26 de março de 2013, 

dispôs que: “O Poder Executivo, caso necessário, regulamentará através de decreto a 

presente Lei”. 

 

 

RESOLVE: 

   

Art. 1º - Enquanto perdurar a prestação alternativa e emergencial do serviço de 

transporte coletivo urbano, no Município de Conselheiro Lafaiete, nos termos da Lei 

Municipal n° 6.043, de 30 de março de 2021 e decretos que a regulamenta, o auxílio-

transporte, observados os requisitos e demais procedimentos da Lei Municipal nº 5.495, 

de 26 de março de 2013, será concedido de forma indenizatória, a cada mês, na folha de 

pagamento do servidor que preencheu os requisitos legais para concessão. 

Parágrafo único - Será considerado para incidência, nos termos do caput, a data 

inicial de 05/04/2021. 

 

Art. 2º - Para fins da indenização de que trata o art. 1º deste Decreto será consi-

derado os dias efetivamente trabalhados, de forma presencial, no local de lotação do 

servidor beneficiário. 

Parágrafo único - Os dias trabalhados serão atestados por ponto, mediante en-

vio de relatório pelo chefe imediato e com ciência do secretário municipal da pasta, o 

qual deve ser encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Mu-

nicipal de Administração para as providências necessárias. 

 

Art. 3º- As despesas decorrentes da execução deste Decreto correrão à conta de 

dotações orçamentárias próprias, existentes nas secretarias afins, suplementadas, se ne-

cessário. 

 

 Art. 4º- Revogam-se as disposições em contrário, entrando este decreto em vi-

gor nesta data, sendo dado por publicado com sua fixação no quadro de divulgações dos 

atos da Administração e na forma da Lei. 

 

Palácio da Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, aos 14 dias do mês de abril de 

2021.  

 

Mário Marcus Leão Dutra 

Prefeito Municipal 

 

Cayo Marcus Noronha de Almeida Fernandes 

Procurador Municipal  

 

 

 


