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ASSUNTO:  Esclarece análise  de  auxílio-transporte  com  deslocamentos/Base  de  cálculo  no 

Município de Salvador – Sistema de Integração de Transporte Público.

Considerando o reajuste no valor dos ônibus coletivos no município de Salvador, o que ensejará 

volumosa solicitação de atualização do benefício de auxílio-transporte, informamos que a análise 

desses processos para  deslocamentos dentro de Salvador  e  Região  Metropolitana, será realizada a 

partir da firmação do sistema de integração entre os meios de transporte regulares disponíveis.

O formato de configuração da mobilidade urbana no município é de amplo conhecimento e está 

vigente desde o ano de 2017.

Assim, como a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana – SEMOB e o Sistema Metroviário 

existentes no município, e que atendem também a região metropolitana de Salvador, regulamenta-

ram integração ônibus – ônibus e ônibus – metrô – ônibus, resta comprovada a possibilidade de 

meio menos oneroso para a Administração Pública, considerando-se que a legislação que rege a ins-

tituição do auxílio-transporte na esfera federal determina o custeio parcial dessas despesas, sem cer-

cear direito do beneficiário de utilizar-se do modo usual que lhe for conveniente.

Cabe ressaltar que é dever da Administração observar os princípios constitucionais da economi-

cidade e do interesse público.

Não obstante seja reconhecida a necessidade de utilização de mais de dois transportes para des-

locamentos residência/trabalho/residência, a Administração se responsabilizará pelo custeio parcial 

da despesa efetiva dos servidores.

Os possíveis casos em que o sistema de integração ainda não foi efetivado, serão vistos particu-

larmente.

Na oportunidade, alertamos os servidores sobre necessidade de atualização do seu benefício de 

auxílio-transporte, para adequação ao novo formato de mobilidade urbana no município. 

Atenciosamente,
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