
 

Auxílio Transporte 

 

Definição: Benefício de natureza jurídica indenizatória, cujo pagamento é feito em pecúnia e é 

destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, 

intermunicipal ou interestadual pelos servidores nos deslocamentos residência – trabalho – 

residência. 

 

Requisitos básicos: 

 

- Ser servidor(a) efetivo(a) do quadro de pessoal, contratado por tempo determinado nos 

termos da Lei nº 8.745/1993, requisitado ou ocupante de cargo em comissão sem vínculo 

efetivo. 

 

Documentação: 

1. Formulário devidamente preenchido; 

2. Cópia de comprovante de residência em nome do(a) servidor(a), conta pública (água, luz, 

telefone, IPTU, gás). No caso de comprovante em nome de terceiros, deverá ser anexada 

também uma declaração, fornecida pelo(a) servidor, expressando residir no endereço 

demonstrado pelo comprovante e não possuir nenhum comprovante em seu nome . (modelo 

de declaração no site) 

Informações gerais: 

 

1. O valor mensal do auxílio é apurado a partir da diferença entre as despesas realizadas com o 

transporte coletivo e o desconto de 6% do cargo efetivo ocupado(a) pelo(a) servidor(a); 

2. É vedado o pagamento do auxílio transporte nas seguintes situações: 

a) Quando o(a) servidor(a) utilizar veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte 

que não se enquadre na situação de “transporte coletivo”; 

b) Quando os deslocamentos tiverem sido realizados em intervalos para repouso ou 

alimentação, durante a jornada de trabalho; 

c) No caso de deslocamentos durante a jornada de trabalho, em razão de serviço; 

d) Afastamento para realizar curso dentro do país, mas fora da cidade sede; 

e) Afastamento para o exterior; 

f) Afastamento sem remuneração; 

g) Férias; 

h) Faltas; 

i) Licença maternidade; 



j) Licença para acompanhamento de cônjuge sem remuneração; 

k) Licença para tratamento da própria saúde ou de pessoa da família. 

3. Quando o deslocamento intermunicipal for realizado por transporte não convencional, 

deverão ser apresentados os bilhetes rodoviários, originais e legíveis, ida e volta, ambos do 

mesmo dia útil, datados e com a identificação da empresa prestadora do serviço. A entrega dos 

bilhetes deve ser feita na Cogep até o 5º dia útil; 

4. O valor pago pelo deslocamento intermunicipal corresponde à menor tarifa praticada para 

este trajeto, mesmo que o(a) servidor(a) faça uso de um transporte coletivo mais caro. 

 

 

 
Fundamentação Legal: 

Lei 8.112/90 – Arts. 226,227, 228 e 241; 

Nota técnica consolidada Nº 01/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP 

 

          


