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PORTARIA Nº 49/2017 – de 22 de junho de 2017. 
 
 

Dispõe sobre: Fornecimento de Vale Transporte aos Servidores 
 
 

JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA, Prefeito Municipal de Álvares Machado, Estado de 
São Paulo, no uso de suas atribuições baixa a seguinte Portaria: 
 

Artigo 1º. – Determino que o Vale Transporte será concedido na seguinte forma e 
condições:  

a) O servidor deverá requerer o Vale Transporte diretamente ao Departamento Pessoal, 
mediante preenchimento de formulário, no qual declarará seu endereço residencial, seu 
endereço de trabalho, as linhas de ônibus utilizadas, os horários e locais (pontos) que se 
conecta e que se desconecta em cada trecho/ônibus, horário de entrada e saída do trabalho, 
bem como que está ciente que a falsa declaração é crime e poderá importar em demissão por 
justa causa e ressarcimento aos cofres públicos dos danos causados. 

b) O formulário do inciso “a” acima deverá ser renovado a cada seis meses, sem o qual 
o fornecimento do Vale Transporte fica suspenso. Também deverá ser renovado no caso de 
alteração do endereço residencial ou de trabalho do servidor. 

c) O Departamento Pessoal fornecerá os passes mensalmente, mediante recibo, sendo 
vedado o fornecimento deste em espécie. 

d) ODepartamento Pessoal, mensalmente, deverá fiscalizar 15% dos servidores que 
utilizam os Vale Transporte, mediante comparecimento aos locais e horários que os mesmos 
declararam se conectar e desconectar do transporte. Deverá emitir relatório sobre a 
fiscalização, constando o nome do servidor, data, hora, e relatar se o servidor estava ou não 
utilizando o transporte como declarou. Caso o relatório conclua pelo uso irregulardo Vale 
Transporte,   deverá ser encaminhado cópia a Controladoria Interna, para abertura de 
Processo Administrativo. 

 
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
            P.M. de Álvares Machado, 22 de Junho de 2017. 
 
 
JOSÉ CARLOS CABRERA PARRA                                     LUIZ TAKASHI KATSUTANI 
Prefeito MunicipalDiretor de Administração 
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