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Ofício Circular no. 0081201 3 Pelotas, 07 de agosto de 201 3. 

Da: Pró-Reiitoria de Gestão de Recursos Humanos 

Para: Reitoiria, Vice-Reitoria, Pró-Reitorias, Unidades Acadêmicas e Adniiriistrativas 

Assunto: Auxílio-Transporte - Comprovação passagens Intermunicipais. 

O Auxilio Transporte foi instituído, no âmbito do Serviço Público 

Federal, pelo Decreto no. 2.888, de 12 de dezembro de 1998 e Medida Provisória no. 

2.165-36, ale 23 de agosto de 2001. 

Art. 14 Fica instituído o Auxília- Transporte em pecúnia, 
pago pela União, de natureza juridica irrdenizatória, destinado 
ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 
coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos 
militares, servidores e empregados públicos da 'Administração 
Federal direta, autárquica e fuqdacional da União, nos 
deslocamentos de suas residências para os locais de trabalhç~ e 
vice-versa, excetuadas aquelas realizadas nos deslocamentos 
em intervalos para repouso ou alimentação, durante a jornada 
de trabalho. 

Com o advento da Nota Técnica Consolidada no 

011201 3ICGNORIDENOPISEGEPIMP, da Secretaria de Gestão de Pessoas cio 

Ministério (do Planejamento, Orçamento e Gestão, o referido auxílio não pode ser 
, .  " 

pago, de forma antecipada, como vem sendo praticado ate então. 

De acordo com orientaçã~ Fontida no item 3.1.6 do 
Acórdão 221 1/2005 - Plenário do Tnljunal de Contas da União - 

I .  



TCU, o servidor que utilizar meio de transporte não convencional 
nos deslocamentos residência/trabalho/residência deverá 
apresentar os bilhetes de passagens com vistas ao 
percebimento do auxílio-transporte. 

A partir da edição da Orientação Normativa no 04, de 
201 1, excepcionou-se o pagamento do auxílio-transporte ao 
servidor que utiliza o transporte seletivo ou especial, desde que 
enquadrado nas seguintes situaçõesr, <., , 

Art. 5' É vedado o pagamento de auxílio-transporte nos 
deslocamentos residência/trabalho/residência, quando utilizado 
serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial. 

92O As disposições do caput não se aplicam nos casos em que a 
localidade de residência do servidor não seja atendida por meios 
convencionais de transporte ou quando o transporte seletivo for 
comprovadamente menos oneroso a Administração. 

93' O pagamento do auxílio-transporte nas situações previstas 
no caput fica condicionado a apresentação dos "bilhetes" de 
transportes utilizados pelos servidores. (destacamos) 

Ressalte-se, contudo, que,' mesmo enquadrado nas 
exceções previstas acima, o pagàmenfo do auxílio-transporte 
fica condicionado a apresentação dos bilhetes de passagens 
utilizados pelos servidores, em obsewância ao que dispõe o $3O 
do art. 5O da Orientação Normativa no 4, de 201 1. 

Atualmente a Pró-Reitoria de Gestão de '~ecursos Humanos, vem 

adotando a seguinte sistemática, no que diz respeitoa\ao pagamento do auxílio- 
, - 

transporte intermunicipal: 

1. O servidor recebe o valor correspondente ao auxílio na folha de pagamento 

do mês anterior a seu efetivo uso, isto é, recebe antecipado. 

2. Até o quinto dia útil do mês subseqüente, é feita a comprovação através dqs 

bilhietes usados no mês anterior. 
. *.: 

3. No caso da não comprovação, total ou parcial; *o  valor correspondente- é 

debitado na folha de pagamento do servidor. 



Visando a adequação as novas regras, serão observados os seguintes 

parâmetros, tanto por parte da UFPel, quanto por parte dos servidores e Direções de 

Unidades, conforme disposto a seguir: 

UFPel. 

1. A partir do lilês de setembro de 2013 o pagamento do auxilio- 

transporte passará a ser efetuado tão somente, e após a 

apresentação dos bilhetes. 

2. Os bilhetes utilizados no mês de setembro de 2013 devem ser 

apresentados até o quinto dia útil do mês de outubro de 2013, 

quando ocorrerá o pagamento. 

3. Em virtude da implantação da nova sistemática, no mês de 

setembro de 2013, não haverá pagamento de auxílio-transporte 

intermunicipal, i.ima vez vir sendo pago antecipadamente. 

4. A não comprovação, através dos bilhetes, referente ao mês de 

julho de 2013 será alvo de desconto na folha de pagamento do 

mês de agosto de 2013. 

5. Os bilhetes utilizados durante o mês de agosto de 2013 devem 

ser encaminhados, seguindo as novas orientações, até o quinto 

dia útil do mês de setembro de 2013. 

Servidor. 

1. Anexar os bilhetes, utilizados no mês anterior, em ordem 

crescente, considerando os dias do mês, em formulário 

específico. 

2. Preencher a Planilha de Transporte Intermunicipal, onde devem 

constar: nome, siape, lotação, mês de referência, ano e 

discriminação dos valores gastos, por dia utilizado, totalizando o 

gasto mensal. 



3. A Planilha de Transporte Intermunicipal, citada no item anterior, 

encontra-se disponível, assim como o formulário, para 

download, no sítio da PRGRH, podendo ser preenchida 

eletronicamente, uma vez que já contém as formulas para 

totalização do valor mensal utilizado. 

4. Encaminhar a planilha e o formulário, devidamente preenchidos 

a Direção da Unidade, para assiriatura e confirmação dos 

dados. 

Direção de Unidade. 

1. Verificar a veracidade da informação, assinar a Planilha de 

Transporte Intermunicipal e encaminhar a PRGRH, até o quinto 

dia útil do mês subseqüente a utilizaçiio dos bilhetes. 

Cabe salientar que o uso da Planilha de Transporte Intermunicipal, é 

para uso apenas dos servidores que fazem uso deste tipo de transporte, não sendo 

aplicada aols usuários de Transporte Coletivo Urbano. 

A não observância, dos termos deste Ofício Circular, acarretará na 

suspensão pagamento do referido auxilio. 

Diretor do DApto de Administração de Pessoal 

~ r b - ~ e i t o r  de Gestão de Recursos Humanos 




