
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE    
                          PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

 
REQUERIMENTO DE AUXÍLIO MORADIA 

 
 

EU,____________________________________________________________, SIAPE 

Nº______________, CPF nº ______________________, nomeado para exercer o cargo 

de ___________________________________________, código CD ____, no 

______________________, conforme Portaria nº ______________, publicada no DOU 

de ____/____/____, venho requerer o Auxílio-Moradia, com fulcro no art. 60-A a 60-E, 

da Lei nº 8.112/90, referente ao aluguel de moradia ou de meio de hospedagem 

administrado por empresa hoteleira, do imóvel abaixo descrito: 

Endereço do imóvel: ______________________________________________ 

Valor a ser indenizado: _____________ 

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO 

BANCO (Nome e código): __________________________________________ 

AGÊNCIA (Nome e código): ________________________________________ 

CONTA:_______________________ TIPO:____________________ 

 

_____________________, ______ de ________________ de ________ 

 

 

________________________________ 

Assinatura Servidor(a) 
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Obs: Anexar os seguintes documentos: 

1. Cópia da portaria de redistribuição/remoção ou de nomeação em Cargo 

de Direção/Função Gratificada, publicada no Diário Oficial da União; 

2. Comprovante de domicílio anterior (conta de água, luz ou telefone); 

3. Comprovante de domicílio atual (cópia de contrato de aluguel); 

4. Declaração de Auxílio Moradia (formulário anexo); 

5. O servidor e seu cônjuge deverão fornecer – pode ser no mesmo 

documento – uma Certidão negativa emitida pelo Cartório de Registro de 

Títulos (Denominado “Busca” que indica se existe algum contrato de 

promessa de compra e/ou venda de imóvel) e, Certidão negativa emitida 

pelo(s) Cartório(s) de Registro de Imóveis do local onde for exercer o 

cargo em Comissão ou função de confiança; 

6. Apresentar recibo de pagamento do aluguel para a Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas – Reitoria ou CGP do Câmpus, todo mês, até o 5º dia, 

para devido ressarcimento em folha de pagamento. 
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DECLARAÇÃO AUXÍLIO-MORADIA 

 

EU,____________________________________________________________, SIAPE 

Nº______________, CPF nº ______________________, nomeado para exercer o cargo 

de ___________________________________________, código CD ____, no 

______________________, conforme Portaria nº _____, publicada no DOU de 

____/____/____, DECLARO, sob as penas da lei, que atendo a todos os requisitos 

previstos no Art. 60-B da Lei 8.112/90, abaixo transcrito, fazendo assim, jus à 

concessão de Indenização a título de Auxílio-Moradia. 

 
_____________________, ______ de ________________ de ________ 

 
 
 

________________________________ 
Assinatura Servidor(a) 

 
Requisitos para concessão do auxílio-moradia (art. 60B da Lei nº 11.784/2008 e 8.112/1990): 
Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos: 
(Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
I - não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor; (Incluído pela Lei nº 11.355, 
de 2006) 
II - o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional; (Incluído pela Lei nº 
11.355, de 2006) 
III - o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente 
comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no Município aonde for exercer o 
cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que 
antecederem a sua nomeação; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
IV - nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia; (Incluído pela Lei 
nº 11.355, de 2006) 
V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função 
de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de 
Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 
2006) 
VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre 
nas hipóteses do art. 58, § 3o, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor; 
(Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos doze 
meses, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se 
prazo inferior a sessenta dias dentro desse período; e (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo 
efetivo. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006) 
IX - (Vide Medida Provisória nº 341, de 2006). 
IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. (Incluído pela Lei nº 11.490, de 
2007) 


