
 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE REAJUSTE PARA O VALE-

TRANSPORTE 

 

EBSERH – ACT 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília, XX de março de 2015.  



1. Informações Iniciais 

 

 O valor do Vale transporte é atualmente pago de acordo com o local de residência do 

empregado, em pecúnia. 

 Entretanto, quando se opta pelo benefício o empregado deve participar com 6% de seu 

salário base, referente aos dias úteis no mês; 

 A empresa não disponibiliza a opção de transporte próprio para os empregados e não 

instituiu formalmente o auxílio combustível. 

 A instituição do Vale Transporte Intermunicipal está burocratizada e mal instituída. 

 

2. Motivação 

 O vale transporte atualmente só é viável para os Assistentes, que ainda assim precisam 

arcar com aproximadamente R$86,00 por mês. Ou seja, dependendo do salário do 

empregado e de sua localização, optar pelo auxílio transporte é, muitas das vezes, 

irracional e inviável, tendo em vista que a participação do empregado supera o valor 

pago pela empresa; 

 Essa metodologia, além de não fazer o menor sentido em relacionar a contrapartida do 

benefício com sua remuneração base, faz com que a empresa trate seus funcionários 

com desigualdade de acesso aos benefícios sociais; 

 Nem todos os empregados se deslocam via transporte público, portanto é mais do que 

razoável conceber a ideia do Auxílio Transporte, podendo o empregado optar por um 

ou por outro. 

 A empresa não participa de forma efetiva no custeio de transporte para quem recebe o 

benefício (pois precisam pagar a contrapartida) e ainda exclui grande parcela dos 

empregados destes benefícios, entretanto, o custo de transporte compõe a cesta de 

despesa das famílias (e isso é um fato), gerando perdas reais de poder de compra cada 

vez maiores em função dos aumentos de tarifas ou do preço da gasolina. 

 Com relação ao Vale Transporte intermunicipal, Existe uma grande demanda por parte 

dos empregados dos HUs alegando que não está sendo praticado e nos casos em que 

já está, existe necessidade de comprovação de compra do trecho percorrido. Vale 

ressaltar que alguns casos de transporte intermunicipal não concedem recibo e tem 

valores diferenciados do transporte municipal comum. De acordo com a lei 7.418/85, a 

empresa é obrigada a conceder vale transporte aos funcionários exceto no caso de 

disponibilizar transporte próprio, o que não é o caso. 

 Diante do que foi exposto nos quatro primeiros pontos, este pleito especificamente, não 

representa ganho, mas somente evita maiores perdas do ponto de vista da renda do 

empregado. 

 



3. Estudo dos Reajustes de Preços da Gasolina e da 

Passagem de Ônibus  

Se partirmos do pressuposto que os benefícios concedidos devem primar pela isonomia de 

acesso por parte dos empregados e que devem contribuir o estímulo e para qualidade de vida 

do empregado, é imprescindível que o benefício abarque não só os empregados que se 

deslocam por meio do transporte público mas também aqueles que utilizam seus próprios 

automóveis ou que residem em municípios adjacentes.  

Desse modo, serão apresentados dados de fontes da imprensa que relembram os reajustes 

ocorridos tanto no preço da gasolina como nas passagens de ônibus, a maior parte deles entre 

dezembro de 2014 e fevereiro de 2015, demostrando claramente que o trabalhador teve seu 

custo de vida aumentado em função do seu deslocamento para o trabalho. 

 

3.1. Reajuste no Preço da GASOLINA 

06/09/2014 

 
Aprovado aumento do teor de etanol na gasolina 

 Enviar para um amigo por email 

 

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (6) 
a Medida Provisória 647/14, que aumenta o percentual de biodiesel 
no diesel, com a inclusão de uma emenda que autoriza o governo a 
elevar também a mistura de etanol anidro na gasolina, segundo a 
Agência Câmara. 

A MP agora foi enviada para apreciação do Senado. 

"O Poder Executivo poderá elevar o referido percentual até o limite de 
27,5 por cento, desde que constatada sua viabilidade técnica, ou 
reduzi-lo a 18 por cento", afirmou o adendo feito a MP. 

O governo encomendou estudos sobre o impacto da mudança no 
limite máximo de 25 por cento na mistura, uma vez que a indústria automobilística afirma que um nível superior ao atual 
pode trazer problemas aos veículos. 

Atualmente, o Brasil mistura 25 por cento de etanol anidro à gasolina, trabalhando no limite superior. 

A presidente Dilma Rousseff disse nesta quarta que o governo federal estuda em conjunto com a Anfavea, associação 
das montadoras de automóveis, a elevação do percentual de etanol anidro na gasolina dos atuais 25 por cento para 27,5 
por cento. 

 

  

http://www.extralagoas.com.br/noticia/14363/nacional/2014/08/06/aprovado-aumento-do-teor-de-etanol-na-gasolina.html
http://www.extralagoas.com.br/noticia/14363/nacional/2014/08/06/aprovado-aumento-do-teor-de-etanol-na-gasolina.html


19/01/2015 - Nacional 

 
1 Governo anuncia aumento de impostos e alta da gasolina 

1.1.1 De acordo com o ministro da Fazenda, as novas taxas passarão a valer a partir de 1º de 

fevereiro. Segundo Levy, medidas pretendem "reequilibrar a economia com o objetivo de 

aumentar a confiança e o entendimento dos agentes econômicos" 

  Bárbara Nascimento , Rosana Hessel 

 

O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, e o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, anunciaram na tarde 

desta segunda-feira (19/1) alterações em um conjunto de tributos. Conforme já havia sinalizado 

anteriormente, o ministro divulgou aumento nas alíquotas de Pis/Cofins e nas Contribuições de Intervenção 

no Domínio Econômico (Cide) sobre o combustível, o que deve gerar um aumento de 22 centavos sobre o 

litro da gasolina e 15 centavos para o valor do diesel na refinaria. Além disso, Levy anunciou a reversão da 

desoneração do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que volta a ser de 3% para pessoas físicas. O 

impacto de todas as medidas anunciadas deve resultar em uma arrecadação extra de R$ 20,6 bilhões ao 

longo de 2015. 

 

31/01/2015 – Distrito Federal 

 

Hoje é o último dia para abastecer o carro sem aumento na gasolina 

Preço do litro vai subir, em média, R$ 0,24 devido à elevação das alíquotas 

de PIS/Cofins, que vale até que a Cide comece a vigorar, em 1º de maio 

Quem não quer pagar mais caro para encher o tanque deve se apressar. Hoje é o último dia para abastecer 

o carro com preço antigo, sem a incidência do aumento nas alíquotas de PIS/ Cofins. O litro da gasolina, 

que custa entre R$ 3,16 e R$ 3,20, nos postos do Distrito Federal, passará amanhã para R$ 3,40 e R$ 3,45 

(aumento entre 6,25% e 9,15%). E o do diesel, de R$ 2,85, em média, para R$ 3, com acréscimo previsto 

de R$ 0,15. 

 

OBS: No DF hoje a gasolina está a R$3,52. Aumento de 10,0%. 

mailto:@


 

Com a segunda alta consecutiva em menos de um mês, o preço da gasolina dispara em 

Minas Gerais. O primeiro reajuste anunciado pelo governo entrou em vigor no dia 1º de 

fevereiro. O outro, na segunda quinzena do mês, representando um impacto significativo 

para o bolso dos consumidores. Na capital, o litro do combustível comum já é vendido 

a R$ 3,679 em um posto de bandeira Ipiranga, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul. 

Já o posto mais em conta fica no Bairro João Pinheiro, Região Noroeste de BH, também 

de bandeira Ipiranga, que vende o derivado do petróleo a R$ 3,125. Os dados fazem 

parte de uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira pelo site Mercado Mineiro, que 

consultou 142 postos em Belo Horizonte e Região Metropolitana entre 23 e 25 de 

fevereiro. Para se ter uma ideia, para encher um tanque de 50 litros o motorista terá que 

desembolsar de R$ 156,25 a R$ 183,95, diferença de 17,73%. 

 

OBS: Preço da gasolina aumentou entre 9 e 12% em média. 

A média do aumento do preço da gasolina é equivalente nos demais estados tendo em 

vista que foi causado por aumento de tarifas na refinaria. O aumento do combustível foi 

de no mínimo R$0,22 nos estados da Federação. 

 

3.2. PASSAGEM DE ÔNIBUS 

 

2 Aumento das tarifas: mapa mostra valor da passagem de 
ônibus nas capitais 

Criado em 09/01/15 16h20 e atualizado em 09/01/15 16h27  
Por Leandro Melito - Portal EBC 

Brasília - Entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, nove capitais brasileiras anunciaram o 

aumento das tarifas de ônibus municipal e outras cinco discutem a possibilidade de aumentar o 

preço das passagens nos próximos meses.  

Confira no mapa o valor da tarifa do ônibus municipais em todas as capitais brasileiras:  



 

 Aracajú (SE):  o valor da tarifa subiu de R$ 2,35 para  R$ 2,70 em dezembro de 2014 

 Belém (PA): o valor da tarifa subiu de R$ 2,20 para 2,40 em maio de 2014 

 Belo Horizonte (MG): o valor da tarifa subiu de R$ 2,85 para R$ 3,10 em dezembro de 2014 

 Boa Vista: o valor da tarifa subiu de R$ 2,60 para R$ 2,80 em janeiro de 2015 

 Brasília: o valor da passagem varia de R$4,60 a R$ 5,45 dependendo do ônibus e do trajeto, 
sem reajuste desde 2009 (retificado com base em noticias posteriores). 

 Campo Grande: a tarifa subiu de R$ 2,70 para R$ 3 novembro de 2014 

 Cuiabá: a passagem está em R$ 2,80 mas deve sofrer reajuste em janeiro de 2015, o novo 
valor está em discussão 

 Curitiba: o valor da passagem subiu de  R$ 2,70 para R$ 2,85 em novembro de 2014 

 Florianópolis: o valor da passagem subiu de R$ 2,60 para R$ 2,75 maio de 2014 

 Fortaleza: a passagem do ônibus municipal está em R$ 2,20 e o possível reajuste desse valor 
está em discussão 

 Goiânia: o valor da passagem subiu de R$ 2,70 para  R$ 2,80 em maio de 2014 

 João Pessoa: o valor da passagem subiu de R$ 2,20 para   R$ 2,35 em julho de 2014 

 Macapá: o valor da passagem permanece em R$ 2,10 

 Maceió: o valor da passagem está em R$2,50  mas está previsto um aumento para  R$ 2,85 
em março 

 Manaus: o valor da passagem está em  R$ 2,75 e um possível aumento está em discussão 

 Natal: o valor da passagem subiu de R$ 2,20 para R$ 2,35 em julho de 2014 

 Palmas: o valor da passagem permanece em  R$ 2,50 não há previsão de reajuste 

 Porto Alegre: Na capital gaúcha o valor da passagem está  R$ 2,95 e um possível aumento 
está discussão 

 Porto Velho: o valor da passagem permanece em  R$ 2,60 não há previsão de reajuste 

 Recife: o valor da passagem está em R$ 2,15 e o possível aumento está sendo discutido 

 Rio Branco: a passagem subiu de  R$ 2,40 para  R$ 2,90 em dezembro de 2014 

 Rio de Janeiro: o valor da passagem subiu de R$ 3 para R$ 3,40 em janeiro de 2015 

 Salvador (BA): o valor da passagem subiu de R$ 2,80 para R$3 em janeiro de 2015 

 São Luís: o valor da passagem aumentou de R$ 2,10 para  R$ 2,40 em junho de 2014 

 São Paulo: o valor da passagem aumentou de R$ 3 para R$ 3,50 em janeiro de 2015 



 Teresina: o valor da passagem está em  R$ 2,10 e um possível aumento está em discussão 

 Vitória: o valor da passagem está em  R$ 2,45 e um possível aumento está em discussão 

 

OBS: Todas as marcações em azul foram reajustados com base em datas posteriores. Vide 
notícias abaixo. 

 

30/12/2014 

 

 



 

 

O reajuste foi de 9,09% em cima da tarifa de R$2,75, que equivale a 16% 
em cima do salário mínimo, de R$788,06 

 

 

 

O reajuste do Anel A de R$ 2,15 para R$ 2,45 afeta mais de 33 milhões de passageiros 
pagantes por mês. A definição do reajuste de 13,95% (considerando o arredondamento para 
R$ 2,45) não foi nem a proposta defendida pelos empresários de ônibus de 24% nem a do 
governo, de 11%. 

 

 



 

Desde o dia 1º de fevereiro, a Prefeitura de Teresina reajustou o preço da passagem de 
ônibus de Teresina em R$ 0,40 e tarifa inteira passou a ser R$ 2,50. 

 

 

Desse modo, considerando o aumento nas capitais do País divulgado pela Empresa 

Brasileira de Comunicação no dia 9 de janeiro de 2015 juntamente com os posteriores 

aumentos estaduais conforme demostrado, foi possível agregar os dados nacionais no 

Quadro Resumo a seguir com a variação do custo de transporte municipal no País.  



Quadro Resumo 

 

OBS: Capitais em verde representam os estados em que existe 

atualmente um HU da rede EBSERH. 

 

É importante e fundamental destacar que a elevação do custeio de transporte (gasolina 

e passagens) variam entre 9% e 11%, aumentos estes bastantes semelhantes entre os 

estados e que incidem em um bem de consumo classificado como sendo inelástico 

devido a sua imprescindibilidade do consumo por parte das famílias. 

 

  

Capital Preço Antes Preço Agora Variação

Aracajú 2,35R$          2,70R$          14,9%

Belém 2,20R$          2,40R$          9,1%

Belo Horizonte 2,85R$          3,10R$          8,8%

Boa Vista 2,60R$          2,80R$          7,7%

Brasília 4,60R$          5,45R$          18,5%

Campo Grande 2,70R$          3,00R$          11,1%

Cuiabá 2,80R$          3,10R$          10,7%

Curitiba 2,70R$          2,85R$          5,6%

Florianópolis 2,60R$          2,75R$          5,8%

Fortaleza 2,20R$          2,40R$          9,1%

Goiânia 2,70R$          2,80R$          3,7%

João Pessoa 2,20R$          2,35R$          6,8%

Macapá 2,10R$          2,10R$          0,0%

Maceió 2,50R$          2,85R$          14,0%

Manaus 2,75R$          3,00R$          9,1%

Natal 2,20R$          2,35R$          6,8%

Palmas 2,50R$          2,50R$          0,0%

Porto Alegre 2,95R$          3,25R$          10,2%

Porto Velho 2,60R$          2,60R$          0,0%

Recife 2,15R$          2,45R$          14,0%

Rio Branco 2,40R$          2,90R$          20,8%

Rio de Janeiro 3,00R$          3,40R$          13,3%

Salvador (BA) 2,80R$          3,00R$          7,1%

São Luís 2,10R$          2,40R$          14,3%

São Paulo 3,00R$          3,50R$          16,7%

Teresina 2,10R$          2,50R$          19,0%

Vitória 2,35R$          2,45R$          4,3%

Média 2,59R$             2,85R$             9,9%

Média EBSERH 2,63R$             2,92R$             11,0%



4. Do Pleito 

 

Diante do estudo e da realidade vivida pelos empregados da EBSERH, e tendo em 

mente ainda o cenário recessivo da economia do País, julgou-se razoável e viável por 

parte dessa comissão solicitar à Empresa que sejam aceitas estas respectivas cláusulas 

na proposta de ACT 2015, a saber, da 38.1 à 38.5, tendo em vista que o que se pede 

não gera ganhos reais por parte do empregado, mas sim corrige uma distorção que hoje 

representa perda para o empregado, destacando-se os seguintes pontos: 

 Que a contrapartida atualmente instituída seja reduzida para R$1,00 de modo que 

viabilize a inclusão de vários empregados que atualmente não recebem o 

benefício; 

 Que seja instituído a possibilidade de escolha por parte do empregado entre Vale 

Transporte ou Auxílio Combustível; 

 Que seja definitivamente estabelecido em todas as unidades o acesso ao Vale 

Transporte Intermunicipal, caso a caso, bastando a comprovação de residência e 

de custo 1 vez por ano e que essa comprovação não se restrinja somente a 

recibos, tendo em vista que isso nem sempre é possível, bem como respeitando 

a condição do empregado com relação a horários de plantão e dias da semana 

em que efetivamente realize suas tarefas pela empresa. 

Entendemos que estas cláusulas representam atualmente uma forma necessária e 

relevante para evitar maiores perdas no poder de compra dos empregados e, 

consequentemente, de sua qualidade de vida familiar, tendo em vista que nas atuais 

condições, grande parte dos empregados não têm acesso a este benefício, mas 

percebem significativo e crescente gasto em sua despesa familiar para se deslocarem 

ao trabalho. 

 


