
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

BASE DE CONHECIMENTO

AUXÍLIO TRANSPORTE: SERVIDOR COM 65 ANOS DE IDADE OU MAIS

QUE ATIVIDADE É?

Trata-se do processo de pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, em pecúnia, ao(à) servidor(a) que
completou 65 (sessenta e cinco) anos e faz jus à gratuidade prevista no §2º do art. 230 da Constituição
Federal de 1988 e que teve o benefício suspenso pela Instrução Normativa nº 207, de 21 de outubro de 2019.

Observação: A Nota Técnica SEI nº 29048/2021/ME possibilita o pagamento do auxílio-transporte, ao
servidor nos casos em que a localidade de residência não seja atendida por meios convencionais de
transporte ou nos casos que se enquadram no disposto no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003, que trata da
limitação de vagas gratuitas para idosos na utilização de transporte coletivo interestadual.

QUEM FAZ?

DBE/CRL - Divisão de Benefícios
DPA/CCPP - Divisão de Pagamento de Ativos

COMO SE FAZ? POSSUI FLUXO JÁ MAPEADO?
1. SERVIDOR(A) INTERESSADO(A)

1.1) Inicia processo no SEI com o título Pessoal: Auxílio Transporte - servidor com 65 anos de idade ou
mais. Em seguida, preencher no campo Interessados o seu nome e sinalizar o nível de acesso Público.
Após, clicar em Salvar.

1.2) Em seguida, o servidor deverá incluir o documento Requerimento de Auxílio Transporte - Servidor
65 anos. Selecionar o nível de acesso restrito (hipótese legal: informação pessoal). Clicar em confirmar
dados. Preencher todas as informações contidas no requerimento e em seguida assinar informando login e
senha do IDUFF.

1.2.1) Caso o servidor esteja lotado na mesma unidade que sua chefia imediata deverá atribuir
processo. Caso o servidor e a chefia imediata estejam lotados em unidades diferentes, incluir o
requerimento em bloco de assinatura e disponibilizar para a unidade correspondente.

Observação: O(A) servidor(a) interessado(a) deve se atentar aos termos e declarações contidas no
Requerimento, para que avalie, caso se enquadre em algumas das situações previstas.

1.3) Anexa a seguinte documentação:

1.3.1)  Comprovante de Residência (tipo de documento: Comprovante; nome na árvore: de residência;
formato: digitalizado nesta unidade; tipo de conferência: cópia simples; nível de acesso: restrito -
informação pessoal).

Observação: anexar uma conta pública (luz, gás, água, IPTU, Contrato de Locação ou telefone fixo
com o número expresso). Ver mais detalhes na seção "Quais documentos são necessários?" desta
Base de Conhecimento.

1.3.2) Última declaração do Imposto de Renda - somente a parte que consta o endereço (tipo de
documento: Declaração; nome na árvore: de IR; formato: digitalizado nesta unidade; tipo de



conferência: cópia simples; nível de acesso: restrito - informação pessoal).

1.4) Envia o processo para a DBE/CRL (ir para o item 2.1).

 

2. DIVISÃO DE BENEFÍCIOS - DBE/CRL

2.1) Analisa o processo.

2.2) Servidor com pendência na documentação:

2.2.1) DBE/CRL elabora despacho apontando as pendências.

2.2.2) Envia o processo para a unidade onde o servidor encontra-se lotado (Ir para o item 3.1).

2.3) Servidor tem solicitação INDEFERIDA:

2.3.1) DBE/CRL elabora despacho de indeferimento.

2.3.2) Envia o processo para a unidade onde o servidor encontra-se lotado (Ir para o item 4.1).

2.4) Servidor com solicitação DEFERIDA:

2.4.1) Elabora despacho de deferimento.

2.4.2) Realiza registros internos.

2.4.3) Envia o processo para a DPA/CCPP (ir para o item 5.1).

 

3. SERVIDOR(A) INTERESSADO(A) - PENDÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO

3.1) Resolve as pendências apontadas no despacho.

3.2) Envia o processo para a DBE/CRL (retorna ao item 2.1).

 

4. SERVIDOR(A) INTERESSADO(A) - SOLICITAÇÃO INDEFERIDA

4.1) Toma ciência da decisão.

4.2) Servidor interessado deseja solicitar reconsideração/recurso da decisão:, acessar a página de pedido
de reconsideração/recurso para mais informações.

4.3) Servidor interessado não deseja solicitar reconsideração/recurso da decisão: elabora despacho e
conclui o processo (arquivamento).

 

5. DIVISÃO DE PAGAMENTO DE ATIVOS - DPA/CCPP

5.1) Realiza as atividades do Subprocesso de Pagamento de Pessoal.

5.2) Conclui o processo (arquivamento).

 

QUE INFORMAÇÕES/CONDIÇÕES SÃO NECESSÁRIAS?

https://www.uff.br/?q=processo/subprocesso-de-pedido-de-reconsideracaorecurso
https://www.uff.br/?q=processo/subprocesso-de-pagamento-de-pagamento-de-pessoal


1. O pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, em pecúnia, possui natureza jurídica
indenizatória, destinado ao custeio parcial das depesas 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.

2. O endereço deverá ser o mesmo no(a): 

2.1. Imposto de Renda;

2.2. Conta pública; e

2.3. SIGAC/SIGEPE (SouGov).

3. Servidor(a) interessado(a) deverá mencionar no requerimento quantas vezes trabalha por
semana, se diarista ou número de plantões mensais.

4. Servidor(a) interessado(a) deverá utilizar o site http://www.detro.rj.gov.br para verificações
das linhas regulares (parador) permitidas;

5. Os(as) servidores(as) só terão direito ao benefício do auxílio-transporte nos seguintes casos:

5.1. Quando o(a) servidor(a) ou empregado(a) utilizar transporte regular rodoviário seletivo
ou especial, nos termos do §2º do art. 2º da Instrução Normativa nº 207/2019, nos casos em que a
localidade de residência do(a) servidor(a) não seja atendida por meio de transporte convencional.

5.2. Nos casos que se enquadram no disposto no art. 40 da Lei nº 10.741, de 2003 que trata
da limitação de vagas gratuitas para idoso na utilização de transporte coletivo interestadual.
Observação: O(a) servidor(a) assumirá a responsabilidade pela alegação das afirmações
descritas acima mediante marcação de opção no requerimento.
5.3. De acordo com a Nota Técnica nº 29048/2021-ME, o pagamento do benefício é devido
a partir da data em que o servidor, comprovante, requereu e declarou a impossibilidade de usufruir da
gratuidade prevista no §2º do art. 230 da Constituição Federal de 1988 ou na Lei nº 10.741, de 1º de
outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso, necessitando, portanto, de utilizar transporte
regular rodoviário seletivo ou especial ou de transporte coletivo interestadual, não amparado pela
gratuidade.

6. SITUAÇÕES DIVERSAS:
6.1. A conta pública estando em nome do cônjuge, o(a) servidor(a) interessado(a) deverá
anexar uma cópia simples da Certidão de Casamento ou União Estável registrada em Cartório;

6.2. A conta pública estando em nome do pai ou da mãe,  o(a) servidor(a) interessado(a)
deverá anexar uma cópia simples do RG do(a) próprio(a) servidor(a), comprovando assim sua
filiação;

6.3. A conta pública estando em nome de terceiros, o(a) servidor(a) interessado(a) deverá
anexar uma declaração cujo modelo está no SEI, além do RG e do CPF do terceiro que está emitindo
a declaração.

7. É vedado o pagamento de auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou qualquer
outro meio de transporte que não se enquadre na disposição contida no art. 1º da Medida Provisória nº
2.165-36, de 23 de agosto de 2001;

8. O valor do benefício será calculado de acordo com o art. 2º da Medida Provisória nº 2.165-
36, de 2001;

9. O pagamento do benefício será efetuado a partir da data do ENVIO do processo de Auxílio-
Transporte para a DBE/CRL, desde que toda a documentação exigida esteja anexada ao processo;

10. De acordo com o art. 6º da Instrução Normativa nº 207/2019, aos dirigentes de gestão de
pessoas dos órgãos e entidades públicas cabem observar a aplicação desta Instrução Normativa, garantindo
a economicidade na concessão do auxílio-transporte, com a escolha do meio de transporte menos oneroso
para a Administração, sob pena de responsabilização administrativa, civil e criminal;

11. No caso de licenças e outros tipos de afastamentos previstos em lei, o auxílio-transporte
será suspenso e o recadastramento será necessário para que o servidor volte a receber o valor;

http://www.detro.rj.gov.br/


12. A conferência pela DBE/CRL dos valores das tarifas intermunicipais é feita no site do
DETRO/RJ (http://www.detro.rj.gov.br).

13. CÁLCULO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE:
13.1. Conforme Decreto nº 2.880, de 15 de dezembro de 1998 e arts. 1º e 2º, III da Medida
Provisória nº 2.165-36, de 2001, bem como orientações da DEREB/SGP/ME, de 24 de março de
2022, onde o desconto dos 6% considerar-se-á como base de cálculo o valor do vencimento
proporcional a 22 dias, segue abaixo, os cálculos discriminados:

Vencimento Básico / 30 X 22 dias úteis X 6% = desconto (COTA DO SERVIDOR)
Valor diário gasto X nº de dias trabalhados no mês ou nº de plantões = gasto total do mês
Gasto total do mês - 6% (COTA) = valor recebido de auxílio transporte no contracheque

14. Em caso de alteração/cancelamento no valor do auxílio-transporte, o servidor enviará um
ofício para a DPA/CCPP, solicitando alteração de valor.

QUAIS DOCUMENTOS SÃO NECESSÁRIOS?

Requerimento de Auxílio Transporte para servidores com 65 anos de idade ou mais (Nome no SEI:
REQUERIMENTO AUXÍLIO TRANSPORTE - SERVIDOR 65 ANOS) devidamente preenchido e
assinado;

Comprovante de residência (luz, água, gás, IPTU, IR, telefone fixo com número expresso) ou contrato
de locação (Lei nº 6.629/79) e a página da Declaração de Imposto de Renda onde conste o endereço do
requerente - CÓPIA SIMPLES

OBSERVAÇÃO 1) Se caso o endereço que conste no Imposto de Renda não estiver igual ao
comprovante de residência, o(a) servidor(a) deverá anexar uma declaração se comprometendo a fazer o
recadastramento do auxílio transporte anexando ao novo processo, os seguintes documentos: IR,
comprovante de residência (conta pública) e endereço atualizado no SouGov

OBSERVAÇÃO 2) Caso o comprovante de residência esteja em nome de terceiros:

a) Pai, mãe, cônjuge, companheiro(a): é necessário anexar ao processo, cópia simples da identidade
(do(a) servidor(a) e do(a) pai/mãe) ou certidão de casamento/escritura pública de união estável;

b) Quando o titular não for pai, mãe, cônjuge ou companheiro(a): é necessário anexar ao processo a
Declaração de Residência - Terceiros (modelo em anexo), autenticada administrativamente pelo
Protocolo UFF, onde o terceiro informa que o(a) servidor(a) reside no endereço informado, além da
cópia simples da identidade e do CPF do(a) mesmo(a).

QUAL É A BASE LEGAL?
Legislação Principal:

Nota Técnica SEI nº 29048/2021/ME (Pagamento do auxílio-transporte a servidores que estão na faixa
de gratuidade prevista no §2º do art. 230 da Constituição Federal de 1988);
Instrução Normativa nº 207, de 21 de outubro de 2019 (Estabelece orientação quanto ao pagamento de
auxílio-transporte ao servidor e ao empregado público nos deslocamentos de suas residências para os
locais de trabalho e vice-versa).

Legislação Complementar:

Lei nº 7.418, de 16 de dezembro de 1985, que institui o Vale-Transporte e dá outras providências.
Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001, que institui o Auxílio-Transporte, dispõe
sobre o pagamento dos militares e dos servidores do Poder Executivo Federal, inclusive de suas
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, e dá outras providências.
Nota Técnica nº 740/2010/COGES/DENOP/SRH/MP (Informações quanto à concessão de benefícios
aos trabalhadores contratados nos moldes da Lei nº 8.745/93).
Nota Técnica nº 37/2011/DENOP/SRH/MP (Auxílio Transporte. Recurso).

http://www.detro.rj.gov.br/
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/23278
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/19113
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l7418.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/2165-36.htm
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/8049
https://legis.sigepe.planejamento.gov.br/legis/detalhar/10058


Nota Técnica nº 220/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP (Concessão de auxílio-transporte).
Nota Técnica nº 309/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (Consulta. Auxílio-Transporte).
Nota Técnica SEI nº 1102/2019/ME (Proposta de edição de Instrução Normativa que disciplina o
pagamento de auxílio-transporte aos servidores e empregados públicos).
Nota Técnica Consolidada nº 01/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (Auxílio-Transporte).
Nota Informativa nº 877/2011/CGNOR/DENOP/SRH/MP (Auxílio-Transporte).
Nota Informativa nº 739/2012/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (Obrigatoriedade da apresentação de
bilhetes para fins de concessão do auxílio-transporte).
Nota Informativa nº 95/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (Consulta acerca do valor máximo devido
a título de auxílio-transporte).
Nota Informativa nº 48/2015/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP (Consulta. Legalidade de concessão de
auxílio-transporte aos finais de semana para viagens de médias e longas distâncias).
Ofício Circular SEI nº 205/2022/ME (Orientação referente ao parágrafo único do art. 5º da IN
207/2019).
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