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O QUE É?
A Ajuda de Custo consiste na concessão de um 
recurso financeiro para cobrir despesas de um 
servidor municipal que precise se deslocar, 
temporariamente, em razão do serviço.

Deslocamentos para municípios vizinhos não 
são considerados para recebimento da ajuda 
de custo, tal como despesas cobertas 
integralmente por terceiros

Quando não houver pernoite os valores 
serão reduzidos pela metade

PARA QUE SERVE?
Cobrir despesas com 

         hospedagem, 

         alimentação e

         locomoção em casos de viagem a serviço

Todo servidor estatutário, efetivo ou comissionado, bem como 
o celetista da Administração Direta ou Indireta que for prestar 
serviço em viagem            

QUEM TEM DIREITO A AJUDA DE 
CUSTO?



O processo deve chegar à SEPLAG no mínimo 05 dias úteis 
antes da data de início da viagem. Em caso de urgência, 
deve haver justificativa e autorização do titular do Órgão ou 
Entidade.

COM QUE ANTECEDÊNCIA O 
PROCESSO DEVE CHEGAR À 
SEPLAG?

COMO PROCEDER EM CASO 
DE IMPREVISTOS?

Na ocorrência de qualquer imprevisto no cumprimento do 
cronograma estabelecido, assim como os deslocamentos que 
incluam sábados, domingos e feriados deverão ser justificados 
quanto ao custo/benefício para a Administração Pública.

Exemplos:
Dilatação do prazo da viagem: o titular do Órgão ou Entidade deve 
emitir autorização 
Em caso de retorno antecipado ou cancelamento: os valores não 
utilizados deverão ser restituídos no prazo de até 03 (três) dias e caso 
seja possível, as passagens devem ser canceladas.
Caso haja alteração no cronograma que não seja maior do que 30 
(trinta) dias, o servidor não precisará devolver a ajuda de custo desde 
que efetive a viagem.

Todos os casos deverão ser 
devidamente justificados e 
esclarecidos formalmente



Unidade 
Administrativa 

interessada

Titular do 
Órgão ou 
Entidade

Gabinete do 
Prefeito

(Todos os anexos devem ser 
preenchidos completamente, sob 

pena do processo não ser aprovado)

Anexo I e Anexo II 
(Decreto 12.525/2017)

+
Documentos necessários 

para justificação

SEPLAG
Órgão ou 
Setor de 

pagamento

Servidor

O processo deve chegar à SEPLAG no mínimo 05 
dias antes da viagem

PASSO A PASSO PARA AJUDA 
DE CUSTO

Aprovação do 
Gabinete



Deverá ser aberto um processo de prestação de 
contas de ajuda de custo e em que deverão ser 
anexados além do anexo III preenchido, certidão 
de embarque ou congênere (em caso de 
deslocamento aéreo ou rodoviário) e cópia de 
comprovante de participação em congresso, 
eventos ou cursos, quando for o caso.

COMO PRESTAR CONTAS DE 
AJUDA DE CUSTO?

No máximo 05 (cinco) dias úteis após retorno, o servidor 
deverá apresentar relatório interno detalhado, conforme 
anexo III do decreto 12.525/2017 para o responsável pelo 
Órgão ou Entidade que autorizou a viagem do servidor.

Para o envio do processo de Prestação de Contas à SEPLAG 
deve ser observado o prazo de 10 dias úteis contando a partir 
da data de regresso do servidor.

QUAIS SÃO OS PRAZOS A 
SEREM OBSERVADOS?

As datas de partida e chegada deverão estar 
devidamente de acordo com o cronograma de 
atividades previstas



ORGÃO
Administração 

indireta)

PASSO A PASSO
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
AJUDA DE CUSTO

Servidor

Titular do 
Órgão ou 
Entidade

Gabinete do 
Prefeito

(em caso de viagens de 
representatividade municipal no 

exterior)

SEPLAG

SMF
(Administração 

direta)

Abrir processo de Prestação de 
Contas
Enviar à SEPLAG:
- Anexo III 
- Certidão de Embarque  ou 
congênere (aéreo ou rodoviário)
- Cópia do comprovante de 
participação em congresso, 
eventos ou cursos)

Parecer sobre a 
comprovação de 
ajuda de custo.




