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SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE 

 
DEFINIÇÃO 
O pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, em pecúnia, possui natureza jurídica 
indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo 
municipal, intermunicipal ou interestadual pelos servidores e empregados públicos da 
Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações, nos deslocamentos de suas 
residências para os locais do trabalho e vice-versa. 
 
SETOR RESPONSÁVEL 
Divisão de Concessão de Pagamentos (DCP) da Coordenadoria de Administração de Pessoal 
(CAP) da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. 
 
INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES NECESSÁRIAS 
 

TRANSPORTE URBANO: 

1. A concessão de auxílio-transporte é devida a partir da data do requerimento, não cabendo 
pagamento retroativo; 

2. Entende-se por transporte coletivo o ônibus tipo urbano, o trem, o metrô, os transportes 
marítimos, fluviais e lacustres, dentre outros, desde que revestidos das características de 
transporte coletivo de passageiros e devidamente regulamentados pelas autoridades 
competentes; 

3. É vedado o pagamento de auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou qualquer 
outro meio de transporte que não atende os requisitos dispostos na legislação; 

4. Para fins de concessão de auxílio-transporte, entende-se por residência o local onde o 
servidor possui moradia habitual; 

5. O valor mensal do auxílio-transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas 
realizadas com transporte coletivo e o desconto de 6% (seis por cento) do vencimento básico 
ou do cargo em comissão ou de natureza especial (quando se tratar de servidor que não ocupe 
cargo efetivo); 

6. O servidor poderá verificar o valor a receber por meio de uma simulação do cálculo do 
auxílio-transporte efetuado pelo sistema utilizando a planilha “Simulador - Cálculo do Auxílio-
Transporte Coletivo - Urbano”, disponível no Manual do Servidor;  

7. Será deduzido no cálculo das diárias o valor do auxílio-transporte; 

8. O servidor não faz jus ao benefício quando estiver afastado das atribuições do seu cargo 
(faltas, licenças, férias e outros afastamentos legais considerados como de efetivo exercício), 
uma vez que não se encontra caracterizado o deslocamento residência/trabalho e vice-versa; 

9. Não é devido o pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos em intervalos para 
repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho; 

10. O servidor deverá apresentar o comprovante de residência (conta de água, luz ou telefone). 
Caso o comprovante não esteja no nome do servidor, deverá ser anexada declaração do 
proprietário com firma reconhecida, atestando que o servidor reside no endereço.  O endereço 
residencial cadastrado no SIAPENET deve corresponder ao endereço utilizado na solicitação 
de auxílio-transporte. Aqueles com o cadastro desatualizado deverão anexar solicitação de 
alteração de endereço utilizando o formulário “Formulário de Alterações Cadastrais”; 
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11. É dever de o servidor atender à solicitação do órgão quando for convocado para o 
recadastramento do auxílio-transporte, a fim de evitar a suspensão do benefício; 

12. Compete às chefias imediatas e gestores apreciar a veracidade dos documentos 
apresentados, informação do endereço de moradia habitual, visando garantir a economicidade 
na concessão do auxílio, com a escolha do meio de transporte menos oneroso para a 
Administração, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal; 

13. A autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa deverá apurar 
de imediato a responsabilidade, com vistas à reposição ao erário dos valores percebidos 
indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL / INTERESTADUAL: 

1. A concessão do auxílio é devida a partir da data de requerimento, não cabendo pagamento 
retroativo; 

2. É devido o pagamento de auxílio-transporte a servidor que resida em local diverso daquele 
onde ocupa o seu cargo efetivo e se desloque, com habitualidade, ou diariamente ou nos finais 
de semana, desde que comprovadamente para o desempenho das atribuições do seu cargo e que 
o deslocamento ocorra no percurso residência/trabalho e vice-versa, utilizando meio de 
transporte coletivo. O pagamento fica condicionado à apresentação dos “bilhetes” de passagem 
utilizados para o transporte. 

3. Para fins de concessão de auxílio-transporte, entende-se por residência o local onde o 
servidor possui moradia habitual. Ainda que o servidor possua mais de uma residência, este 
auxílio será concedido considerando apenas uma delas, desde que caracterizada a habitualidade 
no percurso requerido. 

4. O pagamento de auxílio-transporte ao servidor que possua duas residências, para os 
deslocamentos ocorridos apenas aos finais de semana, é possível desde que observado em qual 
das residências o servidor comprovadamente permaneça com habitualidade a fim de perceber 
o referido auxílio-transporte. Considera-se habitualidade o deslocamento rotineiro, constante 
ou muito frequente, desde que utilizado o meio de transporte coletivo; 

5. É vedado o pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos residência/trabalho/ 
residência, quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial, a não 
ser quando a localidade de residência do servidor não seja atendida por meios convencionais de 
transporte ou quando o transporte seletivo for comprovadamente menos oneroso para a 
Administração; 

6. Entende-se como transporte regular rodoviário seletivo ou especial os veículos que 
transportam passageiros exclusivamente sentados, para percursos de médias e longas 
distâncias, conforme normas editadas pelas autoridades de transporte competentes; 

7. O pagamento de auxílio transporte intermunicipal/interestadual fica condicionado à 
apresentação dos “bilhetes” de transportes utilizados pelo servidor; 

8. É vedado o pagamento de auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou qualquer 
outro meio de transporte que não atende os requisitos dispostos na legislação; 

9. O valor mensal do auxílio-transporte será apurado a partir da diferença entre as despesas 
realizadas com transporte coletivo e o desconto de 6% (seis por cento) do vencimento básico 
ou do cargo em comissão ou de natureza especial (quando se tratar de servidor que não ocupe 
cargo efetivo); 

10. O servidor poderá verificar o valor a receber por meio de uma simulação do cálculo do 
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auxílio-transporte efetuado pelo sistema utilizando a planilha “Simulador - Cálculo do Auxílio-
Transporte Coletivo - Urbano”, disponível no Manual do Servidor;  

11. Será deduzido no cálculo das diárias o valor do auxílio-transporte; 

12. O servidor não faz jus ao benefício quando estiver afastado das atribuições do seu cargo 
(faltas, licenças, férias e outros afastamentos legais considerados como de efetivo exercício), 
uma vez que não se encontra caracterizado o deslocamento residência/trabalho e vice-versa; 

13. Não é devido o pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos em intervalos para 
repouso ou alimentação, durante a jornada de trabalho; 

14. Para solicitar o benefício de auxílio-transporte o servidor deverá preencher, além dos 
formulários “Solicitação de Auxílio-Transporte” e “Dados do Percurso” a declaração “Ciência 
da Chefia” a qual será declarada a compatibilidade de horário entre os deslocamentos 
residência/trabalho/residência, considerando o atendimento ao público e a manutenção das 
atividades de suas respectivas unidades, que de modo geral, ocorrem nos turnos manhã, tarde e 
noite. 

15. O servidor deverá anexar, também, o comprovante de residência (conta de água, luz ou 
telefone). Caso o comprovante não esteja no nome do servidor, deverá ser anexada declaração 
do proprietário com firma reconhecida, atestando que o servidor reside no endereço.  O 
endereço residencial cadastrado no SIAPENET deve corresponder ao endereço utilizado como 
base para solicitação de auxílio-transporte. Aqueles com o cadastro desatualizado deverão 
anexar solicitação de alteração de endereço utilizando o formulário “Formulário de Alterações 
Cadastrais”; 

16. É dever de o servidor atender à solicitação do órgão quando for convocado para 
o recadastramento do auxílio-transporte, a fim de evitar a suspensão do benefício; 

17. Compete às chefias imediatas e gestores apreciar a veracidade dos documentos 
apresentados, informação do endereço de moradia habitual, visando garantir a economicidade 
na concessão do auxílio, com a escolha do meio de transporte menos oneroso para a 
Administração, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal; 

18. A autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa deverá apurar 
de imediato a responsabilidade, com vistas à reposição ao erário dos valores percebidos 
indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis; 

19. Atendidas as condições acima descritas, o servidor que utilizar transporte rodoviário 
coletivo, diário ou final de semana, deverá digitalizar e anexar ao processo SEI, mensalmente, 
os bilhetes de transporte e o “Quadro Resumo – Passagens Rodoviárias”, disponível no Manual 
do Servidor, até o 5º dia útil de cada mês, devendo ser considerado um mês para cada quadro 
resumo; 

20. O servidor ficará responsável pela guarda e por arquivar os bilhetes e formulários originais 
para posterior consulta, conferência e/ou auditorias competentes. 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 
 
- Formulário “PROGEPE – Solicitação de Auxílio-Transporte” (No SEI “Incluir 
Documento”, escolha a opção “PROGEPE – Solicitação de Auxílio-Transporte 

(Formulário)”); 
- Documento “Dados do Percurso” – Manual do Servidor; 
- Comprovante de Residência (Conta de água / luz / telefone); 



BASE DE CONHECIMENTO 

 
 

- Decreto da Prefeitura Municipal do valor da passagem urbana – Nos casos de transporte 
urbano. 
- Declaração da chefia imediata (No SEI “Incluir Documento”, escolha a opção “ Declaração 

Ciência da Chefia (Auxílio-Transporte)”) – (Nos casos de transporte 
intermunicipal/interestadual); 
 
Após o envio da solicitação de auxílio-transporte intermunicipal/interestadual deverá ser 
encaminhado mensalmente: 
- Formulário “Quadro Resumo” – Manual do Servidor; 
- Bilhetes de passagens. 
 
PROCEDIMENTO 
Para solicitação de auxílio-transporte intermunicipal/interestadual, utilize todas as etapas 
descritas abaixo (etapas 1 a 5); 
 
Para solicitação de auxílio-transporte urbano, utilize as etapas 1, 2 e 4. 
 
Etapa 1: 
 
Escolha Iniciar Processo - Tipo de Processo: “PROGEPE – Solicitação de Auxílio-
Transporte”, preencher os campos: 

- Especificação: exemplo “Solicitação de Auxílio-Transporte- nome do servidor- ano”; 
- Interessados: DCP e o próprio servidor; 
- Nível de Acesso: restrito; 
- Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011); 
- Salvar 

 
Etapa 2: 

a) No processo criado incluir um novo documento, escolhendo Incluir Documento  - Tipo 
de Documento: “PROGEPE – Solicitação de Auxílio-Transporte (Formulário)”.  
Preencher o formulário, depois de concluído salvar; 

Para assinar: clicar no  (assinar documento), utilizar a senha de acesso ao GURI e clicar em 
assinar; 
 
b) Para incluir os documentos comprobatórios: Dados do Percurso, Comprovante de 
Residência e Decreto Municipal, clicar no número do processo, na opção Incluir Documento

, escolhendo Tipo de Documento: “Externo”, preencher os campos abaixo e os demais 
campos deixar em branco: 

- Tipo de Documento: escolher o tipo de documento correspondente; 
- Data do documento; 
- Formato; 
- Tipo de Conferência 
- Interessados: DCP e o próprio servidor; 
- Nível de Acesso: restrito; 
- Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011); 
- Anexar arquivo: anexar o documento comprobatório; 
- Confirmar dados. 

Repetir o procedimento para cada documento a ser incluído no processo. 
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Etapa 3: 
 
Para a solicitação de auxílio transporte intermunicipal/interestadual, deverá ser anexada a 
“Declaração Ciência da Chefia” conforme segue: 

No processo criado incluir um novo documento, escolhendo Incluir Documento  - Tipo de 
Documento: “PROGEPE – Declaração Ciência da Chefia (Auxílio-Transporte)”, 
preenchendo os campos abaixo e os demais campos deixar em branco: 
 

- Descrição: Declaração; 
- Interessados: DCP e o próprio servidor; 
- Classificação por assunto: 024.92 – Auxílios; 
- Nível de Acesso: restrito; 
- Hipótese Legal: Informação Pessoal (Art. 31 da Lei Nº 12.527/2011); 
- Confirmar dados. 
 

Solicitar assinatura da Chefia Imediata no documento “Declaração Ciência da Chefia 

(Auxílio-Transporte)”. 

Para assinar: Selecionar o documento, clicar no  (assinar documento), utilizar a senha de 
acesso ao GURI e clicar em assinar; 
 
Etapa 4: 
 
Clicar no número do processo; 

Clicar em Enviar Processo , preencher os campos abaixo: 
- Unidade: escolher a DCP; 
- Enviar. 
 

Etapa 5: 
 
O servidor deverá anexar no mesmo processo, mensalmente, o quadro resumo e os bilhetes 

das passagens intermunicipais/interestaduais e enviar  o processo  para a Divisão de 
Concessão de Pagamentos - DCP até o 5º dia útil de cada mês. 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
Decreto n° 2.880, de 15 de dezembro de 1998; 
Medida Provisória nº 2.165-36, de 23/8/2001;  
Acórdão 2215/2005 TCU; 
Orientação Normativa/SRH nº 4, de 08/04/2011; 
Nota Técnica Consolidada nº 01/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; 
Nota informativa nº 193/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP. 
 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2165-36.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2165-36.htm
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Etapas Quem faz? O que fazer? Como? 

1 

Servidor  

Preencher o formulário No SEI 

2 Assinar formulário No SEI 

3 
Anexar os documentos 
comprobatórios  

No SEI 

4 

Solicitar que a chefia imediata 
assine a declaração (Para 
transporte 
intermunicipal/interestadual) 

No SEI 

5 Enviar o processo para DCP No SEI 

6 

Divisão de Concessão de 
Pagamentos 

Analisar o processo No SEI 

7 Efetuar registro no sistema  No SIAPE 

8 Enviar para AFD No SEI 

9 
Devolver para o servidor (Para 
transporte 
intermunicipal/interestadual) 

No SEI 

10 Servidor 

Anexar o quadro resumo e os 
bilhetes e enviar para DCP (Para 
transporte 
intermunicipal/interestadual) 

No SEI 

 




