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AUXÍLIO TRANSPORTE: RECADASTRAMENTO

QUE ATIVIDADE É?

O servidor que, por mo�vo de licença/afastamento ou cancelamento do bene�cio (solicitado pelo servidor),
solicitar novamente o auxílio-transporte deverá abrir o processo de  Recadastramento.

O pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, em pecúnia, possui natureza jurídica indenizatória,
des�nado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte cole�vo 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.

QUEM FAZ?

SCBE/DBE – Seção de Concessão de Bene�cios/Divisão de Bene�cios

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?

1º - Servidor cria processo, preenche o Requerimento de Auxílio Transporte - Recadastramento, anexa os
documentos necessários e atribui o processo para a chefia imediata assinar;

2º - Chefia imediata assina;

3º - Servidor encaminha o processo para a SCBE;

Obs:. No caso do comprovante de residência em nome de terceiros, o servidor deve levar a declaração
juntamente com a cópia simples da iden�dade e CPF do terceiro ao protocolo; O protocolo irá digitalizar,
cer�ficar, anexar a cópia dos documentos e encaminhar o processo para a SCBE;

4º - SCBE analisa o processo: se for indeferido, devolve o processo para o servidor regularizar a pendência;
se for deferido é cadastrado no sistema e concluído.

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

É vedado o pagamento de auxílio-transporte quando u�lizado veículo próprio ou qualquer outro
meio de transporte que não se enquadre na disposição con�da no art. 1º da Medida Provisória nº
2.165-36 de 23/08/2001;

O valor do bene�cio será calculado de acordo com o art. 2º da Medida Provisória nº 2.165-36 de
23/08/2001;

De acordo com o Art. 8º da Orientação Norma�va nº 04, de 2011, aos dirigentes de recursos
humanos dos órgãos e en�dades públicas cabe observar a aplicação desta Orientação Norma�va,
garan�ndo a economicidade na concessão desse auxílio, com a escolha do meio de transporte menos
oneroso para a Administração, sob pena de responsabilização administra�va, civil e criminal.

A conferência pela SCBE dos valores das tarifas intermunicipais é feita no site do DETRAN RJ
(h�p://www.detro.rj.gov.br);

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Requerimento de Auxílio Transporte - Recadastramento devidamente preenchido e assinado;;

Cópia simples de comprovante de residência1 - luz, água, gás, IPTU, IR, telefone fixo com nº
expresso ou contrato de locação (Lei 6.629/79) e a página da Declaração de Imposto de Renda onde
conste o endereço do requerente;



1Caso o comprovante de residência esteja em nome de terceiros:

pai, mãe, cônjuge, companheiro(a): é necessário anexar ao processo cópia simples da iden�dade (do
servidor(a) e do(a) pai/mãe) ou cer�dão de casamento/escritura pública de união estável;

outros: é necessário anexar ao processo a Declaração de Residência - Terceiros (modelo em anexo),
auten�cada pelo protocolo UFF, onde o terceiro informa que o servidor(a) reside no endereço
informado, além da cópia simples da iden�dade e CPF do(a) mesmo(a).

QUAL É A BASE LEGAL?

Legislação Principal:

Lei no 7.418, de 16 de dezembro de 1985;

Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001;

Decreto nº 2.880, de 15 de dezembro de 1998.

Legislação Complementar:

NORMA DE SERVIÇO UFF Nº. 601 de 20 de agosto de 2008

Orientação Norma�va nº 04 SRH/MP, de 8 de abril de 2011;

Nota Técnica nº 740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP, de 3 de agosto de 2010;

Nota Técnica Consolidada nº 01/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 7 de junho de 2013;

Nota Informa�va nº 877/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 30 de dezembro de 2011; [JLGP1]

Nota Informa�va nº 95/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 27 de fevereiro de 2014;

Nota Informa�va nº 739/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 22 de agosto de 2012;

Nota Técnica nº 309/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 18 de setembro de 2012;

Nota Técnica nº 37 /2011/DENOP/SRH/MP, de 6 de junho de 2011;

Nota Informa�va nº 48/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, de 26 de maio de 2015;

Nota Técnica nº 220/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP, de 5 de maio de 2011.
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Anexos:
Mapeamento do Processo de Auxílio Transporte - Recadastramento.pdf
Manual - Auxílio Transporte - Recadastramento.pdf
[Modelo] Declaração de residência - Terceiros.pdf

https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=2462
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=2109
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=1469
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=8440
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=8049
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9389
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=8837
https://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/manual-de-procedimentos/manual-auxilios-e-beneficios/auxilio-transporte#_msocom_1
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=10059
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9121
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/pesquisaTextual/atoNormativoDetalhesPub.htm?id=9111
https://conlegis.planejamento.gov.br/conlegis/Downloads/file?NOTA%20T%C9CNICA%2037%20-%202011.pdf
https://sei.homolog.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=3483&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=79b869017e210058e9da2fd5dce169e875cd128dd58635fad8e4ccf8cd228b85
https://sei.homolog.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=3484&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=57e3702aacf8d65d3f3bce4e1f573ddf58c1c97bec83c38969c8421fd480ebb3
https://sei.homolog.uff.br/sei/controlador.php?acao=base_conhecimento_download_anexo&acao_origem=base_conhecimento_visualizar&id_anexo=3485&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000913&infra_hash=70c807fa6a69c8e22fb087d376cc627468f43a059a53a50b90bdf8381924c24c

