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INSTRUÇÃO NORMATIVA PRAEC N° 02, DE 23 DE MARÇO DE 2020. 

 

Dispõe sobre o procedimento para prestação de contas 

do auxílio-transporte instituído pela Portaria Praec nº 10, 

de 19 de março de 2020. 

 

Art. 1º A prestação de contas dos valores recebidos para auxílio-transporte 

deverá ser efetivada por meio de documentos comprobatórios, em até 20 (vinte) dias a 

contar da viagem. 

 

Art. 2º Os documentos comprobatórios deverão ser encaminhados para o 

e-mail praec@ufla.br, contendo no corpo da mensagem eletrônica o nome completo, 

número do CPF e o trajeto realizado pelo auxiliado.  

 

§ 1º Caso o discente tenha voltado para casa por outro meio que não emita 

ticket passagem, deverá apresentar recibo ou declaração do responsável pelo meio de 

transporte contendo nome completo e o número do CPF deste, o nome completo e o 

número do CPF do discente beneficiário, o trajeto, o modo e o valor, bem como 

comprovar que o valor do meio de transporte utilizado é menos oneroso do que a linha 

de ônibus. 

 

§ 2º Em caso de utilização de aplicativos de transporte, o discente deverá 

apresentar o recibo digital que comprove a realização do transporte. 

 

Art. 3º O valor não comprovado por meio dos documentos apresentados 

pelo discente deverá ser devolvido para a universidade por meio de Guia de 

Recolhimento da União (GRU). 

 



A Instrução Normativa original assinada encontra-se arquivada na Secretaria 
Administrativa da PRAEC. 

Parágrafo único. O discente que não tiver a prestação de contas aprovada 

ficará com pendência na Praec até a regularização da situação, conforme art. 98, § 4º da 

Resolução CEPE nº 473, de 12 de dezembro de 2018. 

 
Art. 4º - Casos omissos serão decididos pelo Pró-Reitor de Assuntos 

Estudantis e Comunitários. 

 

Art. 5º - As disposições de que trata essa Instrução Normativa entram em 

vigor na data de sua publicação. 
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