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CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE EM CASO DE ÔNIBUS SELETIVO/ESPECIAL 
Medida Provisória n. 2165 – 36, de 23/08/2001. Decreto 2880/1998. C/C Orientação Normativa SRH, n. 4, de 8/04/2011. Art. 5, p2 

IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

 

 

 

 

 

 

Data da passagem Percurso Valor da passagem 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Em  _____/_____/_________ 

___________________________________            ___________________________________ 

       Assinatura do servidor solicitante                                   Assinatura da chefia imediata 

 Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca                      
Diretoria de Administração e Planejamento - DIRAP                           
Departamento de Recursos Humanos – DRH 
Divisão de Pagamento – DIPAG 
Seção de Benefícios – SEBEN 

Nome: ____________________________________________ Matrícula SIAPE: ___________ 

UnED: ______________________ Lotação: _________________ Cargo: ________________ 

Endereço: __________________________________________________________________  

Complemento: ______________________  Bairro: __________________________________  

Município: _______________________________________  CEP: ______________________ 



Declaro ter conhecimento da consignação da cota-parte de 6% (seis por cento) do vencimento 

básico, proporcional ao número de dias utilizados, referente à participação no custeio do 

benefício em folha de pagamento, conforme previsto no artigo 2º do Decreto n. 2.880/1998. 

Estou ciente que na hipótese de prestar falsas informações, estarei incorrendo em falta e 

sujeito a penalidades previstas no parágrafo 3º do art. 4º do Decreto n. 2.880/1998 e na 

Orientação Normativa n. 4 de 08/04/2011. 

Declaro ter ciência de que é vedado o pagamento de auxílio-transporte quando utilizado serviço 

de transporte regular seletivo ou especial, exceto nos casos em que a localidade de residência 

do servidor não seja atendida por meios convencionais de transporte, ou quando o transporte 

seletivo for comprovadamente menos oneroso para a Administração, de acordo com o art. 5º 

da Orientação Normativa nº 4, de 2011.  

Declaro ter conhecimento de que o pagamento do auxílio-transporte na situação prevista acima 

fica condicionado à apresentação dos bilhetes das passagens dos transportes utilizados, ou de 

nota fiscal emitida pela empresa de transporte fornecedora do serviço – ambas as opções 

devem constar o nome completo do servidor.  

Declaro enviar em anexo a este documento, o número de __________ bilhetes de passagens, 

que somam um valor de R$_______________, referentes ao mês de ____________________.  

 

Em  _____/_____/_________ 

 

________________________________________ 

Assinatura do servidor solicitante 


