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PORTARIA Nº. 102, DE 06 DE JUNHO DE 2016. 
 

 
 
Dispõem sobre procedimentos relativos ao 
recadastramento dos servidores do quadro civil 
e do quadro do magistério, efetivo ou em cargo 
de comissão, da Secretaria Municipal de 
Educação de Florianópolis, beneficiários do 
vale-transporte. 

 
 
A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso das suas atribuições legais e 
considerando a necessidade de:  
 
I – ser dado cumprimento rigoroso ao disposto na Lei Municipal nº. 5.594, de 03 de 
dezembro de 1999, e à legislação Federal que estabelece as regras para a concessão 
do vale-transporte;  
 
II – manter um controle efetivo da distribuição dos vales-transportes aos servidores do 
quadro civil e do quadro do magistério, efetivos, substitutos e em cargo de comissão, da 
Secretaria Municipal de Educação;  
 
III – manter atualizado os dados cadastrais dos servidores que são beneficiados pelos 
vales – transporte, inclusive no que diz respeito à observância dos critérios legais à sua 
concessão; Resolve:  
 
Art. 1º Determinar o período entre 28 de junho de 2016 até 01 de agosto de 2016 para 
que todos os servidores do quadro civil e do quadro do magistério, efetivos ou em cargo 
de comissão, da Secretaria Municipal de Educação beneficiados pelo vale–transporte 
se recadastrem, nos termos estabelecidos nesta Portaria.  
 
Art. 2º Os servidores deverão preencher o formulário próprio de “Recadastramento de 
Vale – Transporte”, disponível nas unidades escolares e no site da SME no endereço 
eletrônico: 
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formularios+do+dae&menu=
6 
 
Art. 3º O formulário deverá ser preenchido com todos os dados do servidor, que 
possibilitem a análise e a conclusão pelo setor de Vale – Transporte, sob a competência 

http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formularios+do+dae&menu=6
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/educa/index.php?cms=formularios+do+dae&menu=6
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da Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de Educação, quanto à 
concessão ou não do benefício e deverá ser instruído, obrigatoriamente, pelos 
seguintes documentos: cópia ou original da fatura de água, luz, correspondência 
bancária ou telefone (última emitida e atualizada) ou declaração ou contrato referente 
ao aluguel (última emitida e atualizada); declaração da chefia imediata, em formulário 
padrão, referente aos dias e horários alternados de trabalho, nos casos dos servidores 
que exerçam suas funções em mais de uma localidade, com horários diferenciados.  
 
Art. 4º Os servidores deverão entregar o formulário devidamente preenchido com a 
documentação respectiva nas unidades de trabalho, sob a responsabilidade de cada 
chefia imediata, que remeterá, após conferência com o aceite de acordo, ao Setor de 
Vale – Transporte da Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de 
Educação até 01 de agosto de 2016, por meio de protocolo. Parágrafo único. O servidor 
que possuir mais de uma lotação escolherá uma para efetivar o recadastramento e 
notificar a(s) outra(s) a sua opção para controle interno desta Secretaria.  
Art. 5º A Secretaria Municipal de Educação providenciará a revisão de todos os 
formulários preenchidos, concluindo pela concessão ou cancelamento do benefício, em 
estrita observância à legislação vigente, em decisão colegiada.  
 
Art. 6º Após a data limite estabelecida para o recadastramento, o Setor de Vale – 
Transporte, por meio da Diretoria Administrativa e Financeira da Secretaria Municipal de 
Educação, poderá determinar a suspensão do benefício daqueles servidores que não 
preencherem o formulário requisitado. Parágrafo único. O restabelecimento do 
benefício do vale-transporte, aos servidores que não comparecerem até a data limite do 
recadastramento, só será efetuado depois de preenchidas as condições constantes 
desta Portaria, não gerando efeito retroativo.  
 
Art. 7º A qualquer momento, o setor do Vale-Transporte da Diretoria Administrativa e 
Financeira poderá solicitar esclarecimentos ou documentos complementares ao 
servidor, à chefia imediata do mesmo e à sua unidade de lotação para a conclusão do 
processo de concessão do benefício.  
 
Art. 8º As informações prestadas pelo(s) servidor(es) são de inteira responsabilidade 
do(s) mesmo(s), podendo ser aplicadas as medidas disciplinares pertinentes, caso haja 
a constatação da prestação de informações incorretas ou a apresentação de 
documentos falsos ou indevidos, pelo requerente e/ou pela chefia imediata. Parágrafo 
único. Havendo provas da constatação irregular do(s) servidor(es) ao benefício do Vale-
Transporte poderá ser solicitado a instauração de processo administrativo e criminal por 
decisão colegiada, em consonância com a legislação em vigor, cabendo em todo o caso 
o contraditório e a ampla defesa.  
 
Art. 9º O recadastramento terá vigência para o ano de 2016. Será necessária, 
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entretanto, a confirmação dos dados dos servidores efetivos no início de cada ano ou a 
sua retificação, com apresentação de novos documentos ou a solicitação de 
desligamento, conforme cada situação, a ser encaminhado pela chefia imediata, por 
meio de protocolo próprio.  
 
Art. 10º Ocorrendo a contratação de novos servidores substitutos em 2016 e/ou a 
nomeação de servidores efetivos ou comissionados que necessitarem de vale-
transporte, estes deverão requerer à chefia imediata a sua inclusão ao cadastramento 
do benefício do programa do Vale-Transporte, que explicará os procedimentos a serem 
realizados.  
 
Art. 11 Caberá à chefia imediata o encaminhamento, através de e-mail: 
valetransporte@sme.pmf.sc.gov.br e com a entrega de documento por escrito, 
confirmando a prorrogação ou não de Portaria, que implicará a 
suspensão/exclusão/continuidade do benefício.  
 
Art. 12 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, por 
meio da Diretoria Administrativa e Financeira - DIAF, em conformidade com as leis 
vigentes;  
 
Art. 13 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.  
 
Florianópolis, 06 de junho de 2016.  
 
 
 
MARIA JOSÉ DA COSTA BRANDÃO 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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