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PORTARIA Nº 1249 DE 31 DE AGOSTO DE 2012 
 
 
REGULAMENTA A CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE. 

 
 

O DIRETOR-GERAL DO INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA – IMA, no uso de 
atribuição que lhe confere o artigo 12, inciso I e IX do Regulamento a que se refere o 
Decreto nº 45800, de 6 de dezembro de 2011, 

RESOLVE: 
Art. 1º - Ao Servidor do Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA, em 

efetivo exercício, será concedido vale-transporte, por meio de cartão recarregável, nos 
termos do Acordo de Resultados. 

Art. 2º - O vale-transporte será concedido na quantidade necessária 
e utilizada pelo servidor no deslocamento residência-trabalho e vice-versa, por dia 
efetivamente trabalhado. 

Parágrafo Único – O valor do vale-transporte corresponderá ao valor 
das tarifas de transporte público coletivo utilizado pelo servidor, que deverá apresentar 
comprovante atualizado de residência à Gerência de Recursos Humanos – GRH. 

Art. 3º - A concessão do vale-transporte implica no cancelamento do 
“auxílio transporte“ creditado em folha de pagamento, por intermédio da 
Superintendência Central de Modernização Institucional da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão. 

Art. 4º - Fará jus ao vale-transporte o servidor que: 
       I – Não goze de passe livre em transporte coletivo; 
       II – Esteja em exercício em município com população superior a 

cem mil habitantes ou integrante da Região Metropolitana de Belo Horizonte; 
       III – Perceba remuneração igual ou inferior a três salários 

mínimos, excluídas as parcelas relativas aos adicionais por tempo de serviço e os 
valores recebidos por complementar (quando o servidor recebe salário menor do que o 
salário mínimo federal). 

Art. 5º - O servidor que se ausentar do trabalho sofrerá desconto no 
valor do vale-transporte do mês subseqüente, correspondente aos dias não 
trabalhados. 

Art. 6º – Não fará jus ao vale-transporte: 
       I – O servidor em usufruto de férias regulamentares, férias-

prêmio, afastamento voluntário Incentivado “AVI”, à disposição de outro órgão e 
entidades públicas, em afastamento preliminar à aposentadoria, em licença para tratar 
de interesses particulares, em licença para  acompanhar cônjuge, em licença médica, 
em licença para cumprimento de mandato eletivo, dentre outras; 
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       II – O servidor à disposição do IMA que recebe vale-transporte 

ou benefício de mesma natureza de sua entidade de origem. 
Art. 7º - O vale-transporte não constitui base de cálculo de qualquer 

vantagem remuneratória e não se incorpora, para nenhum efeito, à remuneração ou aos 
proventos de aposentadoria. 

Art. 8º - Os servidores lotados em localidades não atendidas por 
empresa habilitada perante o IMA para emissão, distribuição e recarga de cartão 
eletrônico continuarão a perceber o benefício do “auxílio transporte” em folha de 
pagamento, na forma mencionada no artigo 3º desta Portaria. 

Art. 9º - Está Portaria entra em vigor na data da publicação. 
 
Belo Horizonte, 31 de agosto de 2012 

 
 

Altino Rodrigues Neto 
Diretor-Geral 

 


