
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 

 
RESOLUÇÃO SEMAD N. 39, de 16 de setembro de 2005.  
 

 
DISPÕE SOBRE NORMAS E PROCEDIMENTOS PARA A UTILIZAÇÃO DO VALE-TRANSPORTE 
DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DO CA RTÃ O MAGNÉTI CO  E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 
 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 

vista o que dispõe o decreto n. 9.117, de 05 de janeiro de 2005. 
 

RESOLVE: 

Art. 1º O Vale-Transporte, conforme dispõe o decreto n. 9.117, de 05 de janeiro de 2005, 
concedido através de créditos disponibilizados nos cartões magnéticos, somente poderá ser utilizado para 
uso exclusivo para o deslocamento do servidor, residência-trabalho e vice-versa. 

Art. 2º O servidor, quando em afastamento previsto na lei Complementar n. 7, de 30 de janeiro de 
1996, não poderá utilizar os créditos disponíveis no cartão, sob as penas previstas da Lei. 

Art. 3º Os créditos disponibilizados nos cartões de Vale-Transporte só serão pagos pela Prefeitura 
Municipal quando utilizados. 

§ 1º O cartão de Vale-Transporte que tenha créditos atualizados ou remanescentes de meses 
anteriores, não gerará desconto na Folha de Pagamento do servidor, desde que não tenha sido utilizado no 
período de 1º a 31 do mês corrente. 

§ 2º Quando não for gerado desconto de créditos de Vale-Transporte, durante o mês da sua 
utilização, o mesmo será descontado, retroativamente, no mês subseqüente. 

Art. 4º A utilização indevida do Vale-transporte acarretará penalidade ao servidor, sendo que os 
créditos disponíveis nos cartões, quando utilizados indevidamente, serão debitados, integralmente, na Folha 
de Pagamento do servidor. 

§ 1º O débito em Folha de Pagamento, de que trata este artigo, será efetivado independente do 
percentual descontado, previsto no art. 9º, do Decreto n. 9.117, de 05 de janeiro de 2005, correspondente 
ao Vale-Transporte. 

§ 2º O uso indevido, comprovado através de relatório de utilização do cartão será passível de 
redução em 50% (cinqüenta por cento) do crédito concedido. 

§ 3º Em caso de reincidência do uso indevido do cartão, o benefício será suspenso a partir do mês 
subseqüente. 

Art. 5º Nos casos em que o valor do Vale-Transporte, utilizado no mês, for inferior do valor 
descontado, apurado através dos relatórios mensais, a partir de agosto de 2006 será automaticamente 
processado o ressarcimento da diferença ao servidor, na Folha de Pagamento do mês subseqüente. 

Art. 6º Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Resolução SEMAD n. 38, de 18 de agosto de 2005. 

Campo Grande-MS, 16 de setembro de 2005. 

 
 



 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

 

Desconto do Vale-Transporte 

→ Será descontado 6% (seis por cento) do salário-base do servidor que utilizar o cartão de  1º  a  31 do mês 

corrente, independente se os créditos forem remanescentes ou atuais. 

Recarga do cartão  

→ Os créditos serão disponibilizados nos terminais e demais pontos de recargas determinados pelo 
CONSÓRCIO GUAICURUS, no último dia útil do mês antecedente; 

→ Mesmo que tenha créditos remanescentes, é importante recarregar o cartão, a fim de garantir a 
quantidade suficiente para o mês, conforme o calendário mensal; 

→ A recarga do cartão não gera desconto na Folha de Pagamento do servidor, apenas disponibiliza os 

créditos para utilização. 

→ A recarga poderá ser realizada, preferencialmente, a partir do dia 1º de cada mês, sem limite de data, e, 
caso tenha créditos remanescentes no cartão, a recarga será da diferença para complementar à requisição.  

Cartão Eletrônico Temporal  

→No período de até uma hora, após iniciar sua viagem, você poderá pegar um segundo ônibus (desde que 
seja no mesmo sentido – da sua origem ao destino final) sem pagar outra passagem.  

Uso Indevido do cartão 

 → É caracterizado como uso indevido do cartão, quando utilizado para outros fins, que não seja o uso 

exclusivo pelo servidor no deslocamento residência-trabalho e vice-versa. 

ATENÇÃO: O cartão é pessoal e intransferível. 

Licenças e Afastamentos 

 → Férias Oficiais: mensal – suspende o cartão de Vale-Transporte; quinzenal – créditos proporcionais.  

→ Licença Médica e Afastamentos – além do desconto do percentual de 6%, será descontado o valor 
integral dos passes utilizados durante o período. 

Em caso de alteração de local de trabalho, endereço residencial e outros 

→ Cabe ao servidor a responsabilidade pela atualização de dados funcionais, sempre que se fizer necessário, 
através da ficha de alteração de cadastramento de vale-transporte e cópia do comprovante de residência. 

Em caso de extravio, perda, roubo, quebra ou dano do cartão 

→ A emissão do novo cartão será efetivada, somente, através de solicitação na Divisão de Gestão do Vale 
Transporte/SEGES, que emitirá um boleto para pagamento em agências bancárias ou casas lotéricas. 

________________________________________________________________________________ 
SEGES /Divisão de Gestão do Vale Transporte: Avenida Afonso Pena, 3297 - Paço-Municipal.  
E-mail: cvale@seges.campogrande.ms.gov.br / Fone da SEGES: 4042-1321 – Ramais: 1483 - 1524 – 1484 
Expediente/Horário de atendimento: das 7:30h às 11h e das 13h às 17:30h. 

________________________________________________________________________________ 
CONSÓRCIO GUAICURUS / CAC: Rua Visconde de Taunay, 318 - Bairro Amambaí – das 7:30h às 17h. 
E-mail: sac@cgucg.com.br / Fone: 3316-6600 / SAC 08006470060 /Site www.consorcioguaicurus.com.br 

______________________________________________________________________________ 
AGETRAN / serviço de atendimento ao usuário: Avenida Gury Marques, 2395 - Bairro Universitário.  
E-mail: dpo@agetran.campogrande.ms.gov.br / Fone: 3314-3431  / 3314-3438 - das 8h às 11h e das 13h às 16h. 


