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RESOLUÇÃO Nº 026 DE 07 DE JUNHO DE 2011 

 
“Dispõe sobre a Recomposição da Indenização de 
Transporte Regulamentada pela Portaria nº 22/2007”. 

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

RORAIMA, no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei Complementar nº. 91, de 
10 de novembro de 2005, com o Estatuto aprovado pelo Decreto Estadual nº. 7628-E, de 16 de janeiro 
de 2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Extraordinária realizada em 16 
de março de 2011, e  

 
CONSIDERANDO o disposto no inciso III do art. 47; art. 48 e art. 56 da Lei Complementar nº. 
053/2001; 
 
CONSIDERANDO a natureza multicampi da Universidade Estadual de Roraima, com diversos cursos 
ofertados nos municípios e localidades do Estado; 
 

CONSIDERANDO a distância dos deslocamentos e o grau de dificuldades entre os trechos; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de indenizar as despesas com transporte custeadas pelos 
servidores, por força das atribuições inerentes ao cargo; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de recompor os valores da indenização de transporte regulamentada 
pela Portaria nº 22/2007 de 11 de maio de 2007, 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º   Estabelecer novos valores para a indenização de transporte aos servidores da Universidade 
Estadual de Roraima, conforme especificação abaixo: 
 
§1º  O valor da indenização de transporte constante do art. 1º da Resolução nº. 22/2007, passa a ser 
de R$ 480,00  ( quatrocentos e oitenta  reais ); 
§2º  O valor da indenização de transporte constante do art. 2º da Resolução nº. 22/2007, passa a ser 
de R$ 360,00  ( trezentos e sessenta reais ); 
§3º  O valor da indenização de transporte constante do art. 3º da Resolução nº. 22/2007, passa a ser 
de R$ 240,00 ( duzentos e quarenta  reais ); 
§4º  O valor da indenização de transporte constante do art. 4º da Resolução nº. 22/2007, passa a ser 
de R$ 120,00 ( cento e vinte reais ). 
 
Art. 2º   Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

 
Boa Vista, 07 de junho de 2011. 

 
Prof. José Hamilton Gondim Silva 
Presidente do Conselho Universitário  
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