
LEI MUNICIPAL Nº 2439, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE  INCENTIVO À  GERAÇÃO DE  RENDA
ATRAVÉS  DO  ACESSO  AO  EMPREGO  EM  INDUSTRIAS,  AGROINDÚSTRIAS  E
ESTABELECIMENTOS  COMERCIAIS  E  PRESTADORES  DE  SERVIÇOS
ESTABELECIDOS EM OUTROS MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PEDRO DOS SANTOS,  Prefeito Municipal de Campo Novo, RS, no uso das atribuições
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal,

FAÇO  SABER que  a  Câmara  Municipal  de  Vereadores  aprovou  e  que  sanciono  e
promulgo a seguinte Lei.    

Art. 1º - Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo ao acesso ao Emprego e a

Geração de Renda aos  munícipes através  do custeio direto,  parcial  ou total,  do serviço de

transporte de trabalhadores  residentes no município de Campo Novo e que demandem de

transporte  coletivo  diário  para  acesso  a  emprego  em  Indústrias,  Agroindustriais  e

Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços estabelecidos em outros municípios. 

Art. 2º - O Benefício desta Lei apenas será concedido se houver no mínimo um grupo 06

pessoas  transportadas  para  o  mesmo  município,  mediante  solicitação  por  termo  de

requerimento pelo trabalhador a secretaria de Assistência Social. O valor mensal será fixado

por ato do Prefeito Municipal,  o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)  a contar do

exercício de 2022.

Parágrafo Único – O valor fixado de R$ 150,00 poderá ser reajustado ou elevado por ato

do Poder Executivo a contar do ano de 2023, observadas as disponibilidades orçamentárias e

financeiras. 

Art.3º - O auxílio, mediante termo formal de recebimento mensal e autorização formal

firmado pelos beneficiários deverá ser pago diretamente à empresa transportadora contratada

pelos trabalhadores, através de apresentação de nota fiscal, lista dos beneficiários com CPF,

assinatura  dos  mesmos  e  assinada  e  carimbada  pela  empresa  empregadora  certificando  o

vínculo  do  trabalhador  ou  a  seus  empregadores  que  assumirem  o  encargo  do  transporte,



mediante a comprovação da efetiva realização do transporte, cabendo aos transportados ou ao

seus empregadores o encargo pelo pagamento de eventual diferença entre o valor por eles

pactuado e o valor do benefício concedido pelo Município.

Art. 4º  É inserida a meta "Transporte de Trabalhadores" no Programa de Incentivo ao

Emprego e Geração de Renda no Plano Plurianual 2021/2024 de que trata a Lei Municipal nº

2396/21, na Lei Municipal nº 2408/21 que tratam das Diretrizes Orçamentárias 2021 e 2022 ,

bem como, na Lei Municipal nº 2415/21, que trata da Lei Orçamentária Anual de 2021 e 2022.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  desta  Lei  correrão  por  conta  das  dotações

orçamentárias próprias das Leis de Meios Vigentes. 

Art. 6°  Revogadas as disposições em contrário, esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPO NOVO, RS, aos 10 dias do mês de fevereiro de
2022. 

PEDRO DOS SANTOS
Prefeito

Registre-se e Publique-se

ELISANDRA REGINA ROHR DOS SANTOS
Secretária de Administração
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