
 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 
 
 
 

PORTARIA NORMATIVA N.º 18, DE 03 DE ABRIL DE 2019 
 

 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO MARANHÃO – IFMA, nomeado nos termos do Decreto Presidencial de 02 de setembro de 2016, 

publicado no D.O.U. de 05 de setembro de 2016, no uso de suas atribuições legais; 

considerando o disposto na Lei nº 8.112/1990, e suas alterações posteriores; 

considerando o disposto na Orientação Normativa/SRH nº 4, de 08 de abril de 2011; 

considerando o disposto na Medida Provisória nº 2.165-36, de 23 de agosto de  

2001; 

considerando o disposto no Decreto nº 2.880, de 15 de dezembro de 1998; 

considerando o Acórdão nº 1.595/2007-2ª Câmara-TCU; 

considerando o Acórdão nº 2.211/2005 – Plenário/TCU; 

considerando a Orientação Normativa nº 4/SRH/MPOG de 11 de abril de 2011; 

considerando a Nota Informativa nº. 193/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; 

considerando a Nota Técnica Consolidada nº 01/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; 

considerando a  NOTA INFORMATIVA Nº 95/2014/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP; 

considerando a Orientação Normativa Nº 04/2016/SEGRT/MP; 

considerando o Parecer Normativo Nº 064/2012/AUDINT/IFMA; 

considerando a Nota de Auditoria nº 004/2018 – AUDINT; 

considerando a Nota de Auditoria nº 201601452/001 da Controladoria Geral da União no 

Estado do Maranhão, 

 

RESOLVE 

 

1. Regulamentar as regras e procedimentos para cadastramento e recebimento do auxílio-transporte 

dos servidores do Instituto Federal do Maranhão. 

2. O auxílio transporte é um benefício concedido em pecúnia (diretamente no contracheque) ao 

servidor pela utilização de transporte coletivo no deslocamento residência - trabalho - residência. 

 
Parágrafo único: Entende-se por transporte coletivo o ônibus tipo urbano, o trem, o metrô,  os  

transportes  marítimos,  fluviais,  lacustres,  dentre  outros,  desde  que  revestidos  das características   

de   transporte   coletivo   de   passageiros   e   devidamente   regulamentos   pelas autoridades 

competentes. 

 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 
 
3. O pagamento do auxílio-transporte, pago pela União, possui natureza jurídica indenizatória, 

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

intermunicipal ou interestadual pelos servidores nos deslocamentos de suas residências - trabalho 

- residência. 

 
Parágrafo  único: Ainda que o servidor possua mais de uma residência, o auxílio-transporte será 

concedido considerando apenas uma delas. 

 
4. De acordo com a orientação contida no Acórdão nº 1.595/2007-2ª Câmara- TCU, item 1.20, será 

concedido auxílio-transporte para servidores residentes à distância de até 200 km do local de 

trabalho. 

 
CAPÍTULO II 

DAS PROIBIÇÕES 
 
5. É vedado o pagamento de auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou qualquer outro 

meio de transporte não regulamentado ou não coletivo. 

 

6. É vedado o pagamento de auxílio-transporte nos deslocamentos residência/trabalho/residência, 

quando utilizado serviço de transporte regular rodoviário seletivo ou especial, exceto em casos 

em que a localidade de residência do servidor não seja atendida por meios convencionais de 

transporte ou, quando o meio utilizado for menos oneroso do que o transporte convencional. 

 
Parágrafo único: 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. É vedado o pagamento de auxílio-transporte para os deslocamentos em intervalos para repouso 

ou alimentação, assim como durante a jornada de trabalho em razão do serviço. 

 

CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO 
 
8. Para requerer a concessão do auxílio-transporte, o servidor deverá preencher o requerimento 

disponibilizado no SUAP e anexar as seguintes documentações: 

 
a) comprovante de residência atualizado; 

b) declaração da chefia imediata, atestando o horário de trabalho do servidor; 

c) no caso de moto-táxi, van ou correlatos: cópia de Lei Municipal que regulamenta o 

uso deste veículo como meio de transporte urbano e Declaração dos preços 

praticados emitida pela Prefeitura.  

 
 
Parágrafo  Único: O requerimento deverá ser atualizado pelo servidor sempre que ocorrer alteração 

das circunstâncias que fundamentam a concessão do benefício. 



 

 

 

9. Serão observados os seguintes itens quando da análise dos requerimentos de auxílio transporte: 

 
a) deslocamento diário do servidor e a compatibilidade com o horário de suas 

atividades laborais; 

b) deslocamento diário entre residência e local de trabalho inferior a 200km; 

c) deslocamento em dias adequados ao horário das atividades desenvolvidas, no mês 

do ressarcimento, pelo servidor; 

d) deslocamento através de transporte seletivo ou especial (alternativo) somente 

quando for cadastrado e regulamentado pela autoridade competente e nos casos em 

que a localidade de residência do servidor não seja atendida por meios 

convencionais de transporte ou, menos oneroso do que o transporte convencional. 

 
10. O servidor que NÃO utilizar transporte urbano, até o 3º dia útil do mês subsequente ao da 

utilização do transporte, deverá: 

 
a) acessar o Módulo Auxílio-Transporte no SUAP encaminhando, de forma 

eletrônica, os documentos comprobatórios (bilhetes ou nota fiscal da prestação do 

serviço) ao Setor de Gestão de Pessoas de sua Unidade; 

b) entregar, FISICAMENTE, no Setor de Gestão de Pessoas de sua Unidades, os 

referidos documentos comprobatórios. 

 

Parágrafo único: Os bilhetes de passagens ou notas fiscais deverão ser nominais e conter: data. 

horário, valor da passagem e trajeto do deslocamento. 

 

11. Os bilhetes contendo rasuras  nos itens referentes ao horário, data, valor da passagem e 

deslocamento não serão considerados. 

 

12. O deslocamento diário do servidor declarado no requerimento deve ser compatível com sua 

jornada de trabalho estabelecida no IFMA e  atender às demais especificações deste regulamento. 

 
13. A autoridade que tiver ciência de que o servidor apresentou informação falsa deverá apurar de 

imediato, por intermédio de processo administrativo disciplinar, a responsabilidade do servidor, com 

vistas à aplicação da penalidade administrativa correspondente e reposição ao erário dos valores 

percebidos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 
14. O servidor estará ciente de que ao solicitar o auxílio-transporte estará também autorizando ao 

setor competente descontar a parcela que lhe é atribuída pela legislação que estabelece e normatiza 

o auxílio-transporte (Decreto n.º 2.880 de 15/12/98). 

 
15. Serão descontados os afastamentos por motivo de recesso, feriado, férias, licenças, atestados 

médicos, faltas justificadas ou injustificadas e outros casos previstos em Lei. 

 
16. Os descontos serão lançados no mês subsequente ao das ocorrências, exceto no caso de férias, 

quando serão lançados no mesmo mês em que forem gozadas. 



 

 

17. Das diárias que o servidor receber, será descontado, automaticamente, o valor do auxílio-

transporte equivalente aos dias em que tiver recebido a diária. 

 
18. O cálculo do auxílio-transporte. 

 

 

 

Parágrafo único: Sobre o auxílio-transporte não incidem o imposto de renda nem o Plano  de  

Seguridade  Social  (PSS)  e  será  calculado  a  partir  da  diferença  entre  as  despesas realizadas 

com transporte coletivo e o desconto de 6% (parcela do servidor), tomando por base 22 dias úteis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


