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I.

OBJETIVO

Estabelecer diretrizes e procedimentos para a sistemática do benefício vale-transporte,
no que se refere a rotina de pesquisa, aquisição de passes, distribuição de passes,
desconto em folha de pagamento e inclusão/alteração/exclusão de dados do sistema; de
modo a atender a LEI nº 7418 de 16/12/85, que institui o vale-transporte, alterada pela
LEI nº 7619 de 30/09/87, regulamentada pelo Decreto nº 95247 de 17/11/87 e ainda
de modo a atender o Acordo Coletivo de Trabalho (FEV/89).

II.

DISPOSI ÕES GERAIS

1. Conceito
1.1.
O
vale-transporte
constitui
no benefício que o empregador antecipa ao
empregado, em forma de passes (bilhetes simples ou múltiplos), para a utilização
efetiva em despesas com
transporte público coletivo, no deslocamento residênciatrabalho e vice-versa.
a) Entende-se como deslocamento, a soma dos segmentos componentes da
viagem do
empregado, por um ou mais meios de transporte, entre sua residência e
local de trabalho.
b) Entende-se como transporte público coletivo, aqueles com linhas regulares,
com tarifas
fixadas pela autoridade competente e com características semelhantes
ao do urbano (catraca e
etc.).
as linhas seletivas e especiais não se enquadram para efeito do benefício valetransporte.
1.2.
O vale-transporte não tem
remuneração do
empregado.
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2. Beneficiários

2.1. Poder o usufruir deste benefício todos os empregados da CET, que se
enquadrarem no conceito acima, observadas as seguintes disposições:
a) Os empregados que utilizam meio de transporte fornecido pela CET ou
colocados à
disposiç o (por intermédio do DSV/SMT), poder o utilizar-se do vale-transporte somente
se o itinerário n o cobrir integralmente o deslocamento do empregado para o fim
descrito no
item 1.1. Neste caso o vale-transporte deverá ser aplicado para o
segmento de viagem n o
abrangido pelo referido transporte.
b) O empregado que for estudante e utilizar o passe escolar, poderá utilizar também o
vale- transporte, desde que cada benefício seja usado para o fim específico.
- passe escolar: para o deslocamento da resid  ncia ou local de trabalho até sua escola
e vice-versa.
- vale-transporte: para o fim descrito no item 1.1.

2.2. Todos os empregados da CET dever o informar por escrito DRH/Benefícios,
através do formulário “Pesquisa” (Anexo 1), sua opç o por este benefício,
mesmo
aqueles que n o
desejam utilizá-lo.
a) A declaraç  o falsa ou o uso indevido do vale-transporte, constituem em falta grave,
ficando
o empregado desta forma, sujeito à aplicaç o de penalidades
disciplinares.

2.3.
O vale-transporte será distribuído mensalmente por DRH/Benefícios de acordo
com o tipo e quantidade de meios de transporte solicitado pelo empregado (para um dia
de trabalho).
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a) A quantidade solicitada para um dia de trabalho ser multiplicada por 20 (vinte), o
que equivale ao n mero de dias  teis no m  , levando-se em consideraç o feriados e
fins de semana.

3. Custo

3.1. A CET comprar
ntecipadamente das empresas operadoras do sistema de
transporte p blico coletivo, à vista e
ao preço da tarifa vigente a quantidade e
tipo de serviço
estritamente necess rios para atender os benefici  rios.

3.2. As participações no custo do benefício vale-transporte, se dar da seguinte forma:

a)
Quando o sal rio bruto do empregado for superior à 1 (hum)
calculado
pelo DIEESE, o vale-transporte ser custeado:

sal rio

mínimo

- pelo empregado: a parcela equivalente a at 6% de seu sal  rio bruto, proporcional a
quantidade de passes solicitados.
- Pela CET: a parcela que exceder a 6% do sal rio bruto do empregado.

b) Quando o sal  rio bruto do empregado for inferior ou igual a 1(hum) sal  rio
mínimo calculado pelo DIEESE, o vale-transporte ser custeado, em sua totalidade pela
CET.
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Sal  rio
Bruto

Despesas
com
Transportes

400,00
600,00
800,00

10,00
43,20
15,20

Nota:

%
Desp.Sobre
Salar. Bruto

Partic. Do
Empregado
(At 6%)

Subsídio
Empresa

OBS.
Item

3%
7%
2%

-- x -36,00
15,20

10,00
7,20
-- x --

3.2 “b”
3.2 ”a”
3.2 “a”

sal rio mínimo calculado pelo DIEESE – abril / 89 – NCZ $ 558,23.

3.3. Entende-se por sal rio bruto, o sal rio sem qualquer adicional (horas extras,
auxílio etc) e sem qualquer vantagens (tempo de serviço etc). As antecipações ou abonos
tamb m n o
ser o considerados no c lculo este benefício.

3.4. Os descontos referentes a utilizaç  o do vale-transporte ser o processados
em folha de
pagamento, sobre o sal  rio do m   ubseqüente ao da distribuiç o.

4. Alteraç o da tarifa

4.1. Quando houver alteraç  o na tarifa de serviços, o vale-transporte j  dquirido,
poder ser:

a)

Utilizado pelo benefici rio, dentro do prazo a ser fixado pelo poder concedente.

b) Trocado, sem ônus pelo empregador, no prazo de 30 dias contados da data em
que a tarifa sofrer alteraç o, na empresa operadora de transporte p blico coletivo.
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5.

Considerações finais

5.1. Os empregados que, tendo solicitado o “vale-transporte”, estiverem afastados da
empresa
por qualquer motivo (auxílio maternidade, auxílio doença, f rias, licença sem
remuneraç  o,
serviço militar, acidente de trabalho à partir do 15  dia, e
outros); durante o período de afastamento,
estar o
excluídos
deste benefício.
Quando de seu retorno ao trabalho, voltar o a receber normalmente este benefício.

a) Aos empregados que optarem pela negociação de 1/3 de sua férias (artigo 143 da CLT), ou que
em caráter excepcional, venham a parcelá-las, será assegurado o recebimento do vale-transporte,
proporcionalmente aos dias trabalhados.
5.2 Os empregados que desejarem suspender o benefício vale-transporte, bem como aqueles
que necessitarem alterar algum dado do sistema (alteração de endereço, itinerário e outros),
deverão informar DRH/Benefícios por escrito através do formulário “Pesquisa” (Anexo 1).

III. PROCEDIMENTOS
1. De DRH/Benefícios
1.1. Na pesquisa
a) Providenciar junto à DRH/Cargos e Salários o “Cadastro de Pessoal” e as “Etiquetas Adesivas”,
uma para cada empregado (nome, nº registro e nº UO).
b) Colar cada etiqueta
empregado).

no

formulário “Pesquisa” (Anexo 1), em branco ( um para cada

c) Acondicionar as “Pesquisas” em envelopes, por UO.
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d) Emitir “Comunicação Interna - CI”, informando data para devolução das “Pesquisas”, anexálas aos envelopes e encaminhá-las aos Responsáveis pelas UO’s mediante protocolo.
e) Receber dos Responsáveis pelas UO’s, até a data estabelecida os envelopes (contendo as
“Pesquisas” preenchidas) e a “Comunicação Interna – CI”, informando o nº de “Pesquisas” que estão
sendo devolvidas (preenchidas) e as pendências (se houverem).
f) Efetuar conferência dos documentos recebidos, protocolar o recebimento e arquivar a “CI”.
g) Efetuar a triagem das “Pesquisas” recebidas: empregados que desejam ou não utilizar-se deste
benefício.
- caso o empregado não deseja, proceder conforme item k.
h) Verificar se as informações prestadas estão compatíveis (endereço residencial x local de
trabalho x itinerário x número/tipo de passes solicitados).
-

caso as informações não estejam compatíveis, contatar o empregado para esclarecimentos.

i) Lançar os tipos de transporte utilizado pelo empregado (por um dia de trabalho) x 20 (número de
dias estabelecido) no “Quadro de Utilização/Analítico” (Anexo 2).
j) Lançar os totais verificados no “Quadro de Utilização/Analítico” para o “Quadro de
Utilização/Sintético” (Anexo 3).
k)
Anotar no “Cadastro de Pessoal” o recebimento da “Pesquisa” e a opç o do
empregado
(se deseja ou n o utilizar-se do benefício).
l) Arquivar as “Pesquisas” preenchidas, por ordem de registro; arquivar o “Cadastro de
Pessoal aguardando a rotina de entrega dos passes (item III.1.3).

1.2. Na aquisiç o de passes
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a)
Montar,
com
base no
“Quadro de Utilizaç  o / Sint tico”
“Composiç o para Aquisiç  o de Passes” (Anexo 4).

(Anexo 3), a

b) Emitir para cada empresa, “Declaraç o para Aquisiç  o de Vale – Transporte” (Anexo
5) em 2 vias.
c) Emitir uma “Comunicaç o Interna - CI”, solicitando
efetuar o pagamento às empresas.

provid  ncias no sentido de

d) Encaminhar à DFI/Contas a Pagar,
com anteced  ncia de 1 dia da data do
pagamento, as 2 vias da “Comunicaç  o Interna – CI” e as 2 vias da “Declaraç o para
Aquisiç  o de Vale – Transporte”; receber a 2ª via da “CI” protocolada.
e) Receber de DFI/Tesouraria o lote de “Vale – Transporte” (passes) solicitados e a 2ª
via da
“Declaraç o para Aquisiç o de Vale – Transporte” ( com o protocolo
da empresa operadora
do sistema de transporte p blico coletivo);
efetuar a
confer ncia.
f) Acondicionar os passes no cofre e arquivar a 2ª via da “Declaraç o para Aquisiç o de
Vale - Transporte”, para controle.

1.3. Na entrega dos passes
a) Providenciar, com base no “Cadastro de Pessoal” (onde consta a opção do empregado) o
cadastramento no microcomputador, dos empregados que irão utilizar-se do benefício vale transporte (por UO/nome, registro).
b) Emitir no microcomputador “Etiquetas”
(nome, registro e UO dos empregados
que ir o
utilizar-se deste benefício), uma para cada empregado.
c) Colar as “Etiquetas” nos envelopes, um para cada empregado.

d) Consultar o “Quadro de Utilizaç o/ Analítico”
cofre o n mero de passes solicitados pelo empregado.
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e) Acondicionar os passes no envelope do empregado e lacr -lo.
f) Emitir no microcomputador a listagem “Entrega de Vale – Transporte”, em 2 vias (por
UO);
anotar nesta listagem, com base na consulta do “Quadro de
Utilizaç  o/Analítico”,
o
valor
total dos passes solicitados, por empregado.
g)
Entregar aos Respons  veis pelas UO’s , at a data estipulada, os envelopes dos
empregados lotados na UO e as 2 vias
da “Entrega de Vale – Transporte”;
obter a
assinatura do Respons  vel pelo UO na 2  via da “Entrega de Vale –
Transporte” e arquiv –la
aguardando o recebimento da 1  via.
h) Receber dos Respons  veis pelas UO’s, a 1  via da “Entrega de Vale – Transporte”
(assinada pelos empregados) e arquiv -la.
1.4. Na interface – Folha de Pagamento
a) Entregar à DRH/Administraç o de Pessoal at a data prevista a 2  via da “Entrega
de Vale - Transporte” (valorizada).
1.5. Na alteraç o, inclus o ou exclus  o de dados do sistema.
a) Receber
mensalmente, at
a data estabelecida, a “Pesquisa” ( Anexo 1)
preenchida
pelo empregado solicitando a alteraç o, inclus o ou exclus o de dados
do sistema; efetuar
a confer ncia.
b) Receber mensalmente de DRH/Administraç o de Pessoal a “Relaç o de Empregados
Afastados”.
c) Checar mensalmente junto às Empresas operadoras de transporte p blico coletivo, os
preços das tarifas (se houver alguma alteraç o).

- no caso de ônibus linhas intermunicipais, checar o preço da tarifa com o empregado.
d) Atualizar os controles “Quadro de Utilizaç o/Analítico” (Anexo 2), “Quadro de
Utilizaç  o/Sint tico” (Anexo 3) e a “Composiç o para Aquisiç  o de Passes” (Anexo 4)
de acordo com as informações recebidas de DRH/Administraç o de Pessoal (empregados
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afastados), apontadas na “Pesquisa” (inclus o, alteraç  o ou exclus  o) e verificadas junto
às empresas (alteraç o de tarifa).
no
caso
Transporte”

de inclus o ou exclus  o,
no microcomputador.

atualizar tamb m o “Cadastro Vale-

e) Continuar conforme determinado no item III.1.2. (rotina de aquisiç o de passes).

2. Do Respons vel pela UO
2.1. Na pesquisa
a) Receber de DRH/Benefícios o envelope contendo as “Pesquisas” (Anexo 1), uma para
cada
empregado lotado na UO; e as 2 vias da “Comunicaç o Interna - CI”,
informando a data para devoluç o das “Pesquisas”.
b)
Protocolar a 2  via da “CI”, dando ci ncia de seu recebimento e devol -la à
DRH/Benefícios; arquivar a 1  via da “CI”, para controle.
c) Distribuir a “Pesquisa” para cada empregado lotado na UO.
d) Receber dos empregados at a data estabelecida, as “Pesquisas” preenchidas, efetuar
a confer ncia e acondicion -las em um envelope.
e) Emitir “Comunicaç o Interna - CI” em 2 vias, informando o n mero de “Pesquisas”
que est o sendo devolvidas (preenchidas) e no caso de haver pend  ncias, relacionar os
nomes, n do registro, motivo e data do retorno previsto).

f) Anexar a “CI” ao envelope e entregá-lo à DRH/Benefícios, até a data estipulada; receber de
DRH/Benefícios a 2ª via da “CI” protocolada e arquivá-la.
2.2. Na entrega de passes
a) Receber de DRH/Benefícios, até a data estabelecida, os envelopes endereçados aos empregados
lotados na UO (lacrados) e as 2 vias de “Entrega de Vale-Transporte”; efetuar a conferência, apor a
assinatura na 2ª via da “Entrega de Vale-Transporte” e devolvê-la à DRH/Benefícios.
Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

NORMA
VALE-TRANSPORTE

NP DRH 009

Versão 00

Pág. 12 / 18

Revisão 00

Vigência: 05/07/89
b) Entregar os envelopes aos empregados, mediante ciência (assinatura) deste, na 1ª via da “Entrega
de Vale-Transporte”.
c) Encaminhar à DRH/Benefícios a 1ª via da “Entrega de Vale-Transporte” (assinada pelos
empregados).
3. Do empregado
3.1. Na pesquisa
a) Receber do Respons vel pela UO o formul  rio “Pesquisa” (Anexo 1)
após ler atentamente as instruções constantes no verso.

e

preench -lo

b) Entregar ao Respons  vel pela UO o formul rio “Pesquisa” preenchido.
3.2. No recebimento dos passes
a) Receber mensalmente do Respons vel pela UO, na data estabelecida, o
envelope
lacrado contendo o n mero de passes solicitados; efetuar confer ncia e
apor a assinatura de
recebimento na 1  via da “Entrega de Vale – Transporte”.
3.3. Na alteraç o, inclus o ou exclus o de dados do sistema
a) Preencher o formul  rio “Pesquisa” (Anexo 1), informando a alteraç  o, inclus  o ou
exclus  o
de dados do sistema vale – transporte e entreg -lo à DRH/Benefícios, at a
data estabelecida.
4.

De DFI/Contas a Pagar

4.1. Na aquisiç o de passes
a) Receber de DRH/Benefícios, com anteced  ncia mínima de 1 dia da data do
pagamento, a “Declaraç o para Aquisiç o de Vale-Transporte” (Anexo 5), uma
para cada Empresa
operadora de transporte p blico coletivo (em 2 vias) e a
“Comunicaç o Interna – CI” (em 2
vias); protocolar a 2  via da “CI”, devolvendo-a
à DRH/Benefícios e arquivar a 1  via da
“CI”.
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b)
Proceder conforme rotina para liberaç  o de pagamento, encaminhando à
DFI/Tesouraria as 2
vias da “Declaraç o para Aquisiç  o de Vale-Transporte”
juntamente com o processo de pagamento.
5.

De DFI/Tesouraria

5.1. Na aquisiç  o de passes
a) Receber de DFI/Contas a Pagar, as 2 vias da “Declaraç o para Aquisiç  o de ValeTransporte” (anexo 5) e o processo para pagamento; proceder o pagamento junto às
empresas operadoras de transporte p blico coletivo, entregando a estas o cheque
(visado ou administrativo) e as 2 vias da “Declaraç o para Aquisiç  o de Vale –
Transporte”.
b) Receber da Empresa operadora de transporte p blico coletivo, 2  via da “Declaraç  o
para Aquisiç o de Vale – Transporte” (protocolada), o lote de passes e o “Recibo”;
efetuar a Confer ncia dos passes (n mero e tipos), verificando se est o de acordo com o
solicitado.
c) Encaminhar à DRH/Benefícios, a 2  via da “Declaraç  o para Aquisiç  o de Vale –
Transporte” (protocolada pela Empresa operadora de transporte p blico coletivo) e o lote
de passes.
d) Efetuar o registro do pagamento efetuado nos controles, e proceder a distribuiç o
das vias da documentaç  o conforme rotina interna existente.
6. De DRH/Administraç  o de Pessoal
6.1. Na Interface Folha de Pagamento
a) Receber de DRH/ Benefícios,
at
o prazo estabelecido,
a
2
via
da
“Entrega de Vale-Transporte” (valorizada) e tomar provid  ncias para efetuar o desconto
em folha de pagamento, conforme crit rios estabelecidos no item II.3.

6.2. Na alteração, inclusão ou exclusão de dados do sistema
a) Encaminhar mensalmente à DRH/Benefícios, a “Relação de Empregados Afastados”.
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IV.

ANEXOS

1. PESQUISA – FRENTE
(Modelo Reduzido)

= VER COM A UNIDADE GESTORA DA NORMA =

Av. das Nações Unidas, 7163
CEP 05425-094
São Paulo – SP
Fone PABX: 3030.2000
www.cetsp.com.br

NORMA
VALE-TRANSPORTE

NP DRH 009

Versão 00

Pág. 15 / 18

Revisão 00

Vigência: 05/07/89
1. PESQUISA - VERSO
(Modelo Reduzido)

= VER COM A UNIDADE GESTORA DA NORMA =
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