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NOTA INFORMATIVA Nº   212/2010/COGES/DENOP/SRH/MP 
 
 
ASSUNTO: Apresentação dos bilhetes das passagens utilizados pelos servidores em 

transportes seletivos para concessão do auxílio-transporte.  
 
Referência: Processo nº 08064.008734/2009-41 
 
 
 

SUMÁRIO EXECUTIVO 
 
1.   Por intermédio do Ofício nº 1022/2009/CRH/DGP-DPF, de 29 de junho de 
2009, que originou o Processo acima epigrafado a Coordenação de Recursos Humanos do 
Departamento de Polícia Federal – DPF, solicita orientação desta Coordenação quanto à 
obrigatoriedade da apresentação dos bilhetes de passagens, por parte dos servidores que 
utilizam transportes seletivos, nos deslocamentos residência/trabalho/residência para 
concessão do auxílio-transporte. 

 
ANÁLISE 

 
2.   O consulente questiona a recomendação da CGU, após realização de auditoria 
naquele Departamento, a exigência do quantitativo de bilhetes de passagens utilizados pelos 
servidores, tendo em vista que o DPF, somente concede o auxílio-transporte a servidores que 
apresentarem requerimentos, declarem os seus endereços residenciais e funcionais, fornecem 
cópias dos comprovantes de residências, bem como os percursos por meios de transportes 
mais adequados nos deslocamentos residência/trabalho/residência. 
  
3.  Ainda, sobre o assunto informamos que esta Coordenação já se pronunciou 
sobre a matéria através do Despacho COGES de 19 de junho de 2008, em resposta à 
Universidade Federal Fluminense, o qual encontra-se disponível no CONLEGIS, pelo site 
www.servidor.gov.br, no link legislação. 
   

CONCLUSÃO 
 
5.   Pelo exposto, somos pela apresentação do quantitativo dos bilhetes de 
passagens utilizados pelos servidores que utilizam meios de transportes não convencionais, 
como transportes rodoviários intermunicipais ou interestaduais nos seus deslocamentos 
residência/trabalho/residência, comprovando, portanto, a sua real utilização para concessão do 
auxílio transporte, conforme orientação contida no item 3.1.6 do Acórdão 2211/2005 – 
Plenário do Tribunal de Contas da União – TCU. 
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6.   Com estes esclarecimentos, submetemos o assunto à consideração superior, 
sugerindo o encaminhamento dos autos à Coordenação-Geral de Recursos Humanos do 
Departamento de Polícia Federal, para conhecimento. 

 
Brasília, 22 de  abril de 2010. 

 
 

MARIA COSTA MENESES                       ANA CRISTINA SÁ TELES D’AVILA 
       Téc. Ass. Educacionais                                              Chefe da DIORC 

 
 
À consideração superior, 

Brasília, 22/4 de 2010. 
 
 

GERALDO ANTONIO NICOLI 
Coordenador-Geral de Elaboração, Sistematização e Aplicação das Normas  

 
Aprovo. Encaminhe-se o Documento à Coordenação de Recursos Humanos do 

Departamento de Polícia Federal - DPF, para ciência dos termos da presente Nota Técnica. 
 

Brasília, 26 de abril 2010. 
 
 

VALÉRIA PORTO 
Diretora do Departamento de Normas e Procedimentos Judiciais 


