
                                                                                                                                                   
 
 

75250505-0 

 VIG: 15.08.2006 EMI: 15.08.2006 

MANUAL DE PESSOAL 
 MÓD : 23     
 CAP :    4 
 
                             1 

    
 

1 MÓDULO 23: TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADO 
 
 
CAPÍTULO 4: AJUDA DE CUSTO, PASSAGEM E TRANSPORTE 
 
 
ANEXO 1: Termo de Compromisso e Responsabilidade 
 
 
1. CONCESSÃO 
 
1.1 O empregado transferido por necessidade do serviço, desde que a movimentação 
acarrete, necessariamente, mudança de domicílio, fará jus ao seguinte: 
 

a) ajuda de custo, paga uma única vez, destinada à indenização dos gastos decorrentes 
da transferência e calculada sobre o salário-base, acrescida de anuênio/quinquênio, IGQP - 
Índice de Gratificação de Qualidade e Produtividade incorporado, vantagem pessoal, 
gratificação de função judicial, e, se for o caso, da gratificação de função no destino, ou do 
complemento da remuneração singular no destino; 

 
b) fornecimento de passagens para si e os seus dependentes registrados na Empresa 

que o acompanharem para a nova localidade; 
 
c) transporte de bens e pertences pessoais, inclusive os de seus dependentes, incluídos 

como tais veículos automotores (carros, camionetas e motocicletas), estes limitados a 2 
(dois) por empregado. 
 
1.1.1 O transporte de veículo de que trata a alínea “c” do subitem 1.1 deste capítulo, 
somente será custeado ou indenizado pela ECT, se a distância entre a cidade/município da  
Unidade de origem e a de destino do empregado transferido for superior a 500 Km 
(quinhentos quilômetros), por via de superfície e realizado através do percurso normal. 
 
1.1.2 Opcionalmente, observado o disposto no subitem 1.1.1 deste capítulo, o empregado 
transferido poderá conduzir pessoalmente seu veículo, no percurso compreendido entre a 
origem e o destino, situação esta que lhe garantirá uma indenização correspondente ao 
custo de referência, informado pela área de Transporte da ECT (DENAF/GENAF), por 
veículo conduzido, a ser paga juntamente  com a Ajuda de Custo prevista na alínea “a” do 
subitem 1.1 deste capítulo. 
 
1.1.3 São considerados dependentes do empregado para fins do que dispõem as alíneas 
“b” e “c” do subitem 1.1 deste capítulo, o cônjuge/companheiro(a), filhos, enteados e 
tutelados até 21 anos ou inválidos de qualquer idade, e aqueles constantes de seus 
registros funcionais, de acordo com a legislação do Imposto de Renda. 
 
2 REVOGADO. 
 
 
3 PASSAGENS 
 
3.1 As passagens serão fornecidas de acordo com um dos seguintes critérios: 

* 
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2 a) via aérea, se a distância entre a unidade de origem e a de destino do empregado 
transferido for superior a 300 Km (trezentos quilômetros);  

 
b) via terrestre, tipo leito ou similar, para os demais casos; 
 
c) o meio de transporte mais adequado, se não existirem os meios constantes das 

alíneas anteriores ou, se for inconveniente a sua aplicação. 
 

 
 
4 TRANSPORTE DE BENS 
 
4.1 O transporte dos bens e pertences pessoais deverá ser realizado por empresa 
credenciada pela ECT. 
 
 
5 GENERALIDADES 
 
5.1 A ajuda de custo e as passagens serão concedidas na localidade onde o empregado 
estiver em exercício, até um dia antes do início do período de trânsito. 
 
5.1.1 As despesas decorrentes da transferência por necessidade de serviço serão 
repassadas para o órgão de destino que solicitou a transferência. 
 
5.2 Havendo a rescisão do contrato de trabalho do empregado, por sua iniciativa (a 
pedido), ou por iniciativa da Empresa, com justa causa, ou desistência da transferência 
antes de decorrerem 12 meses da sua transferência, ficará o empregado responsável pela 
devolução da ajuda de custo, proporcionalmente ao número de meses que faltar para 
completar os 12 meses, independentemente do cargo ocupado. A fração igual ou superior a 
15 dias de trabalho será havida como mês integral para os efeitos deste subitem. 
 
5.2.1 No caso de rescisão do Contrato de Trabalho ou de desistência da transferência a 
que se refere o subitem 5.2 deste capítulo, acarretar a não efetivação da transferência, 
além da devolução integral e imediata da ajuda de custo recebida, o empregado restituirá 
as passagens que houver recebido, bem como ressarcirá a Empresa das despesas 
eventualmente feitas com o transporte de seus bens e pertences. 
 
5.3 Ao receber a ajuda de custo o empregado assinará um Termo de Compromisso (Anexo 
1) deste capítulo, cientificando-se do disposto neste item. 
 

* * * * * 
 

* 
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ANEXO 1: TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE 
 
 
 
À  
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
 
 
 
Ao receber, nesta data, a quantia de __________________________________________, 
relativa à AJUDA DE CUSTO que me foi concedida pela  ECT  em decorrência de   minha 
transferência para __________________________________ declaro ter ciência 
inequívoca de que a referida ajuda se destina exclusivamente à indenização de meus 
gastos com a minha instalação na nova localidade, bem como de meus dependentes 
legais, motivo pelo qual confirmo o meu compromisso de devolver   tal   quantia,    integral 
e imediatamente, se não se consumar a referida transferência ou, então, de forma 
proporcional , antes de decorridos 12 (doze) meses após sua efetivação, se houver a 
rescisão do meu Contrato de Trabalho por minha iniciativa, a pedido, ou por iniciativa da 
Empresa, com justa causa, ou desistência da transferência. 
 
 

 
Local,          de                       de     

 
 
 
 

___________________________________________ 
assinatura do empregado e matrícula 

  
* * *  

 

M 


