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BAIANO  
Reitoria  

 

 
 

DECLARAÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE 
 

Magnífico Reitor, 

Nos termos da nº Lei 7.418, de 16/12/1985, alterada pela Lei nº 7.619, de informações: 30/09/87, 
e da IN nº 177/86/DASP de 14/02/86, que instituem o benefício Vale-Transporte, e da Medida Provisória 
nº 2.165-36, de 23/08/2001, que institui o Auxílio-Transporte aos servidores públicos em forma de 
pecúnia, e demais legislações vigentes, tenho a declarar as  seguintes informações: 
 

1. NOME:  MATRÍCULA: 

2. CARGO / EMPREGO:  LOTAÇÃO:  

3. ENDEREÇO RESIDENCIAL (Comprovante em anexo): 

 

 
 

4. PERCURSO: Despesa diária em reais com transporte (Residência/Trabalho e vice versa) 

MÊS / VALOR  
(Caso haja aumento no valor das passagens, registrar o mês e o 

novo valor)  
SAÍDA DESTINO 

TIPO 

1-  Coletivo Municipal 

2-  Intermunicipal 

3-  Interestadual     

       

       

       

       

       

       

 

5. SALÁRIO BÁSICO OU VENCIMENTO:  R$ _______________________ 

6. TENHO CONHECIMENTO DE QUE O AUXÍLIO TRANSPORTE: 

 a) não tem natureza salarial; 
 b) não incorpora à remuneração para qualquer efeito; 
 c) não constitui base para contribuição previdenciária e de FGTS; 
 d) não configura rendimento tributário; 
 e) somente deverá ser utilizado para meu deslocamento residência/trabalho e vice-versa . 

f) concessão do Auxílio Transporte será automaticamente suspensa nas seguintes condições: 
• Exoneração; 
• Aposentadoria; 
• Transferência; 
• Redistribuição; 
• Remoção. 

g) servidor deixará de receber o benefício integralmente, ou receberá proporcionalmente aos 
dias trabalhados nas seguintes situações: 

• Férias, afastamentos e licenças previstas no RJU; 
• Suspensão disciplinar. 

 
7. USANDO DOS DIREITOS QUE ME SÃO FACULTADOS: 



 

 

INSTITUTO FEDERAL DE  
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
BAIANO  
Reitoria  

 

 
 
 (    ) não desejo ser beneficiado com o Auxílio –T ransporte 

 

___________________, _____ de ___________________ de ________. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a) 

 

(     ) desejo ser beneficiado com o Auxílio -Trans porte 
 

DECLARO, para os devidos fins, que assumo total responsabilidade sobre as informações 
contidas neste documento. Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente documento, ficando 
ciente de que, no caso de inveracidade comprovada, estarei sujeito às penalidades cabíveis. 

A partir do usufruto do benefício do Auxílio-Transporte, autorizo ao Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, proceder o devido desconto mensal em minha folha de 
pagamento, nos termos da legislação específica, bem como em caso de ocorrer minha rescisão de 
contrato de trabalho que seja efetuado o desconto da parcela que me couber e que não tenha sido 
utilizado dentro do respectivo mês. 
 

______________________, _____ de ___________________ de ________. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do(a) servidor(a) 

 

Fundamento Legal: 

Lei nº 8.112/90, inciso III do art. 51, DOU de 12/12/1990 
Lei nº 7.418, de 16/12/85, DOU de 17/12/85, alterada pela Lei nº 7.619, de 30/09/87, DOU de 01/10/87 
Decreto nº 95.247, de 17/11/87, DOU de 18/11/87 
Decreto nº 2.880, de 15/12/98, DOU de 16/12/98 
Medida Provisória nº 2165-36, de 23/08/2001 
Orientação Normativa nº 03 de 23/06/2006 
Ofício nº 116/2001 – CGLE / SRH / MP 
Ofício Circular nº 49/2002 – SRH / ME de 09/07/2002  
  

8. CIÊNCIA/MANIFESTAÇÃO DO REITOR:  
 

(   ) Ciente. À DGP para parecer                  (   ) Concordo                    (   ) Discordo 
 
 
_____________________________, _____/______/________. 

 
 

_________________________________ 
SEBASTIÃO EDSON MOURA 

Reitor  


