
   

 

 

Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco     
Estado de Minas Gerais    

 
     

 

Praça 28 de Setembro, N.º 317 – Bairro Centro – Visconde do Rio Branco/ MG – CEP: 

36.520-000 

* TEL.: (32) 3559-19002 *  FAX: (32) 3559-1900 

Home Page: www.viscondedoriobranco.mg.gov.br 

 

 

DECRETO N.º 127/2019 
“REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL N.º 

1.128/2013, DE 21 DE JANEIRO DE 2013, QUE 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO PARA 

TRABALHADORES RURAIS CARENTES USUÁRIOS DO 

TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

 

 

   O Prefeito Municipal de Visconde do Rio Branco, Estado 

de Minas Gerais, no uso de atribuições legais de seu cargo, 

considerando o disposto nos artigos 73, 98, 99 e seus 

incisos da Lei Orgânica do Município de Visconde do Rio 

Branco, considerando a necessidade de regulamentar as normas 

acerca da concessão de auxílio para trabalhadores carentes 

usuários do transporte coletivo de passageiros do Município de 

Visconde do Rio Branco/MG. 

 

  Considerando os princípios que regem a administração 

pública, notadamente os da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência; 

 

  Considerando que compete ao Município de Visconde do Rio 

Branco/MG, no exercício de sua autonomia, regular os programas 

de auxílio para trabalhadores carentes usuários do transporte 

coletivo de trabalhadores; 

 

  Considerando, por fim, o disposto no artigo 4º da Lei 

Municipal n.º 1.128/2013, de 21 de janeiro de 2013; e, 

 

     DECRETA: 

 

Art. 1º. O presente Decreto regulamenta o disposto na Lei 

Municipal n.º 1.128/2013, de 21 de janeiro de 2013. 

 

     Art. 2º. O auxílio para transporte coletivo de 

passageiros, é uma modalidade de provisão de proteção social 
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básica de caráter suplementar e temporário que integra 

organicamente as garantias do trabalhador socialmente carente, 

residente na zona rural, que exerça atividades em zona urbana, 

com fundamentação nos princípios da cidadania e nos direitos 

humanos e sociais. 

 

Art. 3º. O auxílio para transporte coletivo de passageiros 

instituído pela Lei Municipal n.º 1.128/2013, de 21 de janeiro 

de 2013, será concedido pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, que coordenará os procedimentos 

operacionais para a concessão do benefício. 

 

     Art. 4º. O auxílio para transporte coletivo de passageiros 

será concedido aos trabalhadores carentes, que exerçam 

atividades lícitas em área urbana, devendo comprovar sua 

regularidade laborativa (anotação da CTPS, Inscrição MEI, 

etc...) perante a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Social. 

 

     Art. 5º. Para a concessão do auxílio para transporte 

coletivo de passageiros os interessados deverão solicitar seus 

pedidos junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

através de requerimento padrão de inscrição, com a documentação 

comprovando a situação de carência e de necessidade de 

deslocamento. 

 

     Art. 6º. Para receber o auxílio para transporte coletivo 

de passageiros o solicitante deverá estar em pleno gozo de suas 

atividades laborativas, apresentando comprovante de suas 

atividades. 

 

     Art. 7º. O valor do auxílio para transporte coletivo de 

passageiros consistirá no valor equivalente a 50% (cinquenta 

por cento) da passagem praticada pela empresa concessionária do 

serviço público de transporte coletivo do Município. 

 

     Art. 8º. O auxílio para transporte coletivo de passageiros 

será concedido pelo prazo de 12 (doze) meses, renovando-se 
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anualmente, mediante apresentação de novo requerimento pelo 

beneficiário. 

 

     Art. 9º. O auxílio para transporte coletivo de passageiros 

será pago ao beneficiário ou seu responsável legal, a partir do 

mês subsequente ao do deferimento do pedido. 

 

     Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data da sua 

publicação, revogando-se as disposições em contrário, em 

especial as contidas no inciso VIII, do a artigo 2º, do Decreto 

nº 230/2018 de 14 de novembro de 2018. 

 

Registre-se e publique-se. 

 

Visconde do Rio Branco, 11 de setembro de 2019. 

 

 

 

Iran Silva Couri 

Prefeito Municipal 


