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APRESENTAÇÃO

Prezado (a) servidor (a)

 Esta cartilha é uma publicação que deve 
ser utilizada para consultas. Nela, grande parte 
das dúvidas dos servidores relacionadas com o 
vale-transporte eletrônico podem ser esclare-
cidas e conhecidos outros procedimentos 
normativos em sua utilização.

 Recomendamos aos servidores uma 
leitura cuidadosa para conhecer como o 
benefício pode ser utilizado.
 
 Por isso é importante que o conteúdo 
desta cartilha seja bem explorado para eliminar 
os entraves, facilitando  o acesso na utilização 
do benefício.  
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1.   LEGISLAÇÃO

 O vale-transporte foi instituído pela Lei nº 
7.418, de 16 de dezembro de 1987, e tornou-se 
obrigatório com a publicação da Lei nº 7.619, de 
30 de setembro de 1987. Atualmente as referidas 
leis estão regulamentadas pelo Decreto n° 
95.247, de 17 de novembro de 1987.

 O Governo do Estado do Amapá publicou 
o Decreto nº 3668 de 17 de julho de 2015, 
regulamentando a concessão do benefício do 
vale-transporte, visando atender à recomen-
dação n° 001/2015 do Ministério do Trabalho e 
Emprego - MTE.
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 É um benefício legal que se destina ao 
custeio parcial de gastos realizados pelos 
servidores dos Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo com transporte coletivo, em seus 
deslocamentos da residência para o trabalho e 
vice-versa. 
 
 Servidores estaduais, cargos comis-
sionados e contratos temporários, têm direito ao 
benefício. 

2.    O QUE É ?

QUEM TEM DIREITO?
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 O servidor que tiver interesse deve 
procurar o RH de seu respectivo órgão de 
lotação e preencher requerimento para a 
inclusão  exclusão d enefício, no prazo ou o b
estabelecido pela Divisão de Folha de 
Pagamento/SEAD. 

 Ao receber a solicitação, o RH fará a 
inclusão ou exclusão do desconto em folha 
de pagamento. 

 Com a inclusão, o servidor receberá 
do RH de seu órgão de lotação um cartão de 
vale-transporte eletrônico para usufruto do 
benefício. Assim como, deverá devolvê-lo no  
mesmo local, no caso de exclusão. 

3.    COMO SOLICITAR INCLUSÃO 

      OU EXCLUSÃO?

RH 
órgão de 
lotação Preencher 

requerimento

Inclusão ou 
exclusão

na folha de 
pagamento

Cartão de 
vale-transporte 

eletrônico

1 2

3

4

 

inclusão
exclusão
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 O desconto do vale-transporte na 
folha de pagamento do servidor ocorre no 
próprio mês de concessão do benefício e não 
excederá 6% do vencimento do servidor.

 O vale-transporte disponibilizado 
pelo Estado possibilita o servidor acessar o 
transporte coletivo municipal (Macapá) ou 
intermunicipal (Santana).

 Não está contemplado o acesso a 
transporte que não seja o transporte público 
convencional.

 As recargas dos cartões eletrônicos 
de vale-transporte ocorrerão a bordo dos 
coletivos.

4.    COMO SERÁ PAGO?
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 É o instrumento utilizado pelo servidor 
público para carregar os créditos do cartão 
eletrônico do Vale-Transporte, necessários 
para o exclusivo deslocamento no trajeto da 
residência para o local de trabalho e vice-
versa. 

 O Sindicato das Empresas de Trans-
porte de Passageiros no Estado do Amapá - 
SETAP é o responsável pela emissão dos 
cartões, que depois são repassados pela 
Gerência de Gestão do Benefício Vale-
Transporte/SEAD ao RH ou setores especí-
ficos dos demais órgãos. 

 O primeiro cartão eletrônico é forne-
cido gratuitamente. A 2ª via será emitida 
mediante o pagamento de uma taxa ao 
SETAP.

5.   CARTÃO ELETRÔNICO  

1º 
cartão eletrônico 

 

VALE-
TRANSPORTE

GRÁTIS
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6.   PRAZO DE USO E BLOQUEIO 

 O Vale-Transporte será fornecido na 
forma de crédito eletrônico, que deverá ser 
utilizados em 90 dias, prazo em que o cartão 
será bloqueado.
 
 Será de inteira responsabilidade do 
servidor quanto a sua utilização, manuseio e 
conservação. 

 
BLOQUEADO 

 

 

30
Dias

+ +

sem uso 

 

VALE-
TRANSPORTE
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7.   QUANTIDADE 

 O servidor, em virtude do sistema de 
Transporte Público disponível em Macapá e 
Santana, terá direito a até 4  (quatro) 
créditos de Vale-Transporte, por dia de 
trabalho.
 
 A alteração da quantidade diária de 
benefícios do transporte poderá ser 
solicitado a qualquer momento, mediante 
entrega protocolada de novo requerimento 
no RH ou no setor específico, porém sua 
liberação dependerá do cronograma da 
folha de pagamento.
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8.   CASOS DE EXTRAVIO/ROUBO DO CARTÃO 

 No caso de perda, roubo, 
quebra, extravio ou qualquer outra 
eventualidade com o Cartão Eletrô-
nico de Vale-transporte, o servidor 
deverá providenciar, com urgência, o 
Boletim de Ocorrência (BO) e apre-
sentá-lo no SETAP. 

 Outra opção será protocolar a 
cópia do Boletim de Ocorrência (BO) 
na Gerência de Gestão do Benefício 
Vale-Transporte/SEAD ou no RH ou 
setor específico do órgão de lotação, 

para isentar-se de maiores respon-
sabilidades. Dessa forma, será provi-
denciado junto ao SETAP o bloqueio do 
cartão  preservando os créditos 
existentes.

 Em caso de necessidade de 
novo cartão, (2ª via), será necessário 
que o servidor solicitante realize o 
pagamento de uma taxa ao SETAP, 
sendo resgatada a carga que constava 
no cartão anterior, com prazo de (72h) 
para emissão de novo cartão. 
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9.   PERDA DO BENEFÍCIO  

 A perda definitiva do benefício ocorre 
em caso de exoneração, demissão, aposen-
tadoria, falecimento ou afastamento sem 
remuneração do servidor.
 
 O benefício será suspenso tempo-
rariamente durante o período de férias, em 
licenças ou afastamentos. 

 O servidor público que deixar de 
utilizar o benefício do Vale-Transporte, por 
qualquer motivo, deverá devolver o Cartão 
Eletrônico ao RH ou ao setor específico do 
seu órgão de lotação.
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