
 
 

LEI MUNICIPAL Nº 1.222/2011, DE 04 DE ABRIL DE 2011 
 

 
“DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA 
SUBSIDIAR O TRANSPORTE DE 
TRABALHADORES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 
IRINEU BERTANI, Prefeito do Município de Faxinalzinho, 

Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, 
 
 Faz saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, e 

eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  
 

Art.1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a subsidiar 
o transporte dos trabalhadores do Município de Faxinalzinho – RS., que estiverem 
laborando na empresa COOPERATIVA CENTRAL OESTE CATARINENSE, do  
município de Chapecó-SC, cujo transporte é realizado pela empresa SONORIZAÇÃO E 
TRANSPORTE MARIA LTDA., no valor de R$ 50,00 (Cinquenta reais), para cada 
trabalhador, por mês.  
  
           Parágrafo Único – Se o trabalhador não for 
transportado durante todo o mês, o valor será pago proporcionalmente aos dias em que 
ocorreu o transporte, mediante comprovação da empresa empregadora e da empresa 
transportadora. 
   
                                 Art.2º -  O auxílio será a contar do mês de 
abril/2011 até o mês de dezembro/2011, inclusive, que deverá ser repassado a empresa 
de transporte que for contratada, até o décimo dia do mês seguinte ao vencido, podendo 
ser cancelado o auxílio, a qualquer momento, desde que haja interesse público nesse 
sentido.    
  
           Art.3º-  A empresa que efetivar o transporte deverá 
apresentar mensalmente a relação dos trabalhadores transportados, o período de 
transporte ou número de dias, bem como declaração da empregadora onde conste o 
nome dos empregados, sob pena de não recebimento.  
 
 
 
 
 



            Art.4º- Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
crédito adicional especial, por meio de Decreto, podendo reduzir recursos de dotações 
que entender menos relevantes ou que possuem previsão maior que a necessária. 
   

             Art. 5º- Revogadas às disposições em contrário, esta 
Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
  
 
                                                 GABINETE DO PREFEITO DE 
FAXINALZINHO AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE DOI S MIL E 
ONZE.  
 
 
 
 
 

 IRINEU BERTANI 
                                                                                   Prefeito  
 
 
 
 
 
 
 
 
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE                                         
Em 04 de abril de 2011. 
 ____________________________ 
ANA MARIA TORRES RETTMANN 
       Sec. de Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


