
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

OFÍCIO CIRCULAR 16/2021 - DGEP/REITORIA/IFPBOFÍCIO CIRCULAR 16/2021 - DGEP/REITORIA/IFPB

João Pessoa, 04 de novembro de 2021.

Aos  (Às ) Diretores (as ) Gerais  dos  Aos  (Às ) Diretores (as ) Gerais  dos  Campi Campi do IFPB,do IFPB,
Aos  (Às ) Gestores (as ) de Pessoas  do IFPB,Aos  (Às ) Gestores (as ) de Pessoas  do IFPB,

Assunto: Reimplantação do auxíl io-transporte suspenso em virtude da realização de atividades  nãoAssunto: Reimplantação do auxíl io-transporte suspenso em virtude da realização de atividades  não

presenciaispresenciais

Senhores e Senhoras Gestores (as),

1. Cumprimentando-os (as) cordialmente e considerando que este Ins tuto Federal se encontra em fase de

retomada das a vidades presenciais, nos moldes delineados pela Resolução AR nº 81/2021 -

CONSUPER/DAAOC/REITORIA/IFPB e suas alterações, bem como o disposto na Instrução Norma va nº 207/2019,

do Ministério da Economia e Nota Técnica nº 15/2021 - DGEP/REITORIA/IFPB, os quais estabelecem os

procedimentos para a concessão do auxílio-transporte, trazemos as orientações constantes do presente

expediente.

2. Orientamos que os servidores que veram o pagamento do auxílio transporte suspensos em função da

realização das a vidades não presenciais e que retornarão ao desempenho das suas a vidades na modalidade

presencial, deverão requerer a reimplantação do bene cio através da plataforma SouGov.br e encaminhar a

dec l a ra çã o disponibilizada por esta Diretoria Geral, através do Portal do Servidor do IFPB

(https://www.ifpb.edu.br/servidor/todos-os-servidores/formularios/documentos/declaracao-auxilio-transporte-

1.pdf), à Unidade de Gestão de Pessoas do Campus.

3. Para tanto, os servidores requerentes deverão observar as disposições da Nota Técnica nº 15/2021 -

DGEP/REITORIA/IFPB bem como as demais disposições legais aplicáveis, seguindo as orientações

complementares para cada caso:

a. Transporte Coletivo Urbano - Municipal (Integralidade dos  dias  trabalhados)a. Transporte Coletivo Urbano - Municipal (Integralidade dos  dias  trabalhados)

O servidor que u liza transporte cole vo urbano municipal todos os dias úteis de cada mês, deverá conferir as

informações constantes na plataforma SouGov.br. Caso não haja alteração de valores, endereços ou quan dade de dias

desde a realização do úl mo pedido, é necessário apenas encaminhar a declaração específica à Unidade de Gestão de

Pessoas do Campus. O pedido é realizado uma única vez e deve ser atualizado sempre quando houver alteração de

valor, quantidade de dias ou endereço.

b. Transporte Coletivo Urbano - Municipal (b. Transporte Coletivo Urbano - Municipal (Parcial idade dos  dias  trabalhados  presencialmente)Parcial idade dos  dias  trabalhados  presencialmente)

O servidor que u liza transporte cole vo urbano municipal e es ver retornando gradualmente ao trabalho presencial

deverá atualizar as informações constantes na plataforma SouGov.br informando os meios de transporte u lizados,

valores das despesas com cada percurso e a quantidade de dias utilizados naquele mês.
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