
 

RESOLUÇÃO Nº 1.499, DE 07 DE ABRIL DE 1988 

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, no uso de suas atribuições, amparadas no Parágrafo único do 
Art. 1º da Lei nº 3.981, de 27 de novembro de 1987, resolve: 
  
Art. 1º Fica estendido aos servidores públicos da Assembléia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo o benefício do Vale-Transporte de que fala a 
Lei nº 3.981, de 27 de novembro de 1987, instituído pela Lei Federal nº 
7.498, de 16 de dezembro de 1985. 
  
Art. 2º Compreendem-se como benefício do Vale-Transporte: 
  
a)        o pagamento integral, pela Administração da Assembléia, das 
despesas com transporte do servidor que perceba mensalmente até 1,5 
(uma e meia) vez, o valor relativo ao menor padrão de vencimento 
existente no Quadro Permanente de Servidores Públicos da Assembléia 
Legislativa. 
b)        o pagamento das despesas, pela Administração da Assembléia, com 
transportes que excedam a 6% (seis por cento) do salário, ou vencimento 
básico mensal do servidor, cuja renda supere o limite previsto na alínea 
anterior. 
  
§ 1º Entende-se como salário, ou vencimento básico, o valor atribuído ao 
cargo, ou emprego exercido pelo servidor, excluídos quaisquer adicionais 
ou vantagens, salvo aquelas incorporadas por lei ao vencimento. 
  
§ 2º Estando o servidor percebendo gratificação de opção de 40% 
(quarenta por cento) de cargo comissionado ou função gratificada, será o 
salário ou vencimento básico mensal o produto da soma desses dois 
fatores. 
  
Art. 3º Entende-se como despesa com transporte, a soma mensal dos 
gastos efetuados no custeio dos deslocamentos do servidor, por um ou 
mais modos de transporte coletivo, entre a sua residência e o local de 
trabalho e vice-versa, computados somente os dias úteis. 
  
Art. 4º Considere-se como Tarifa Integral de Deslocamento (TID), para 
efeito de cálculo do valor do Vale-Transporte a soma das unidades 
tarifárias-diárias, multiplicada pelo número de dias úteis do mês e o 
correspondente valor unitário da tarifa. 



  
Art. 5º Para fazer jus ao Vale-Transporte, o servidor da Assembléia 
Legislativa deverá preencher o seu cadastro, junto ao Grupo de Recursos 
Humanos da Assembléia Legislativa, cujo formulário ATUALIZAÇÃO 
PARA CONCESSÃO DO VALE-TRANSPORTE encontra-se publicado às 
fls. 04 do Diário Oficial de 02 de março de 1988. 
  
§ 1º Acompanhará o formulário de que trata o presente artigo, cópia de 
recibo de pagamento de água, ou luz, ou contrato de locação, ou qualquer 
documento que comprove a residência do servidor e o seu último contra-
cheque. 
  
§ 2º Serão atualizadas as informações do formulário Atualização para 
Concessão do Vale-Transporte, sempre que houver mudança de faixa 
salarial do srvidor, bem como de residência que implique em alteração de 
percurso e modalidade de locomoção. 
  
Art. 6º Induzir em erro a Secretaria Geral da Assembléia Legislativa com 
informações falsas ou inexatas, no preenchimento do formulário de que 
trata o artigo anterior, ou manipular indevidamente o Vale-Transporte 
constituirão falta grave, cabendo ao infrator a perda imediata do benefício, 
sem prejuízo de outras penalidades administrativas ou penais.. 
  
Art. 7º Será suspenso o benefício do Vale-Transporte sempre que o 
servidor faltar ao trabalho, ou afastar-se de seu exercício em qualquer 
situação prevista em Lei. 
  
Art. 8º Não será contemplado com o Vale-Transporte, o servidor que, em 
razão do cargo que ocupa, possua benefícios similares. 
  
Art. 9º Será descontada mensalmente, em folha de pagamento, a parcela 
equivalente a 6% (seis por cento) do vencimento do salário ou vencimento 
básico do servidor, ressalvado o disposto na alínea “a” do Art. 2º desta 
Resolução. 
  
Parágrafo único. Sendo a despesa de deslocamento do servidor, inferior 
a 6% (seis por cento) do seu salário ou vencimento básico, o desconto 
corresponderá ao valor gasto na aquisição do Vale-Transporte.  
  
Art. 10 Havendo afastamento ou falta do servidor ao trabalho, descontar-
se-á, da sua quota de  Vale-Transporte, no mês subseqüente, o total 
correspondente às tarifas dos dias não trabalhados. 
  
Parágrafo único. Não serão descontadas do servidor, as tarifas descritas 
no “caput” deste artigo, se se devolver, dentro do prazo de troca, o Vale-
Transporte ao local de distribuição da Assembléia Legislativa. 
  



Art. 11 Poderá o servidor requerer, a qualquer época, ao Grupo de 
Recursos Humanos da Assembléia Legislativa a suspensão do benefício 
do Vale-Transporte. 
  
Art. 12 Procedido o cadastramento pelo Grupo de Recursos Humanos da 
Assembléia Legislativa, remeter-se-á ao Chefe de Equipe de Pagamento 
de Pessoal da Secretaria da Assembléia Legislativa a relação dos 
servidores beneficiados pelo Vale-Transporte para que seja efetuado o 
desconto da parcela referida no Art. 9º desta Resolução. 
  
Parágrafo único. Verificada qualquer alteração na vida funcional do 
servidor após cadastramento, ou na inclusão, exclusão e afastamento de 
servidores, o Grupo de Recursos Humanos fará a devida comunicação ao 
Chefe de Equipe referido no “caput” deste artigo, para as providências 
cabíveis. 
  
Art. 13 Manterá controle sobre a aquisição e distribuição do Vale-
Transporte, o Grupo de Recursos Humanos da Assembléia Legislativa 
com orientações emanadas na Direção Geral da Secretaria. 
  
Art. 14 Demitindo-se ou exonerando-se servidor, de cargo ou emprego, 
automaticamente suspender-se-á o benefício àquele concedido, obrigando 
o servidor a restituir os Vales-Transportes ao local de troca da Assembléia 
Legislativa. 
  
Art. 15 Havendo aumento de tarifa, o servidor providenciará a troca de 
Vales-Transportes junto ao local de distribuição da Assembléia Legislativa, 
obedecendo o prazo de validade estipulado pelo Grupo de Recursos 
Humanos.  
  
Art. 16 Alterada a tarifa, num prazo de trinta dias, a Direção Geral da 
Secretaria da Assembléia Legislativa solicitará à entidade de 
comercialização a troca dos Vales-Transportes não utilizados ou 
distribuídos mediante a complementação de valores. 
  
Art. 17 Aplicam-se subsidiariamente a esta Resolução as normas contidas 
na Lei Estadual nº 3.981/87 e na Lei Federal nº 7.418/85. 
  
Art. 18 Fica a Direção Geral da Secretaria da Assembléia Legislativa 
autorizada a adotar as medidas cabíveis à execução do disposto nesta 
Resolução, bem como a emissão do empenho prévio, por valor estimado 
das decorrentes da sua aplicação. 
  
Art. 19 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
  
Palácio Domingos Martins, em 07 de abril de 1988. 
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