
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SERGIPE    

                          PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
 

                                    

AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 
 
LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO VERSO D A PRESENTE DECLARAÇÃO ANTES DE PREENCHÊ-LA 

  

         Eu, __________________________________________________________, DECLARO 

PARA FINS DE PERCEPÇÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE , e sob as penas da Lei, que: 

���� Ocupo o cargo de:                                       Identificação Única: ________________  SIAPE: 

_________________________ 

���� Local de exercício das atividades: _____________________________________________ 

���� Carga Horária semanal de trabalho: ___________________________________________ 

���� Residência(rua/av/nº): ______________________________________________________ 

���� Bairro: ______________________________________   CEP: ______________________ 

���� Cidade___________________________________ Telefone: _______________________ 

  

 DECLARO , ainda, que no trajeto de deslocamento residência/trabalho (RT), 

trabalho/residência (TR) ou, no caso de acumulação lícita, trabalho/trabalho (T/T), utilizo os 

transportes coletivos abaixo relacionados, na quantidade diária e semanal indicadas : 

 
Tipo de Trajeto: 

(RT - TR - TT) 
 

Empresa: 
 

Linha: 
Tarifa 

Unitária: 
Quantidade 

Diária de 
Passagens: 

Quantidade 
Semanal de 
Passagens: 

      
      
      
      
      

 
Sendo assim, solicito o pagamento do benefício do Auxílio-Transporte e comprometo-

me a atualizar esta DECLARAÇÃO no momento em que ocorrer alteração nas circunstâncias 

que fundamentaram a concessão do benefício. 

 
 Aracaju, _____ de _________________ de _________. 

 
 
 

                                                       ____________________________________________ 
                                                                                                          [assinatura do(a) servidor(a)]             
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OBSERVAÇÕES: 
 
 

• Conforme Artigo 1º do DECRETO Nº 2.880, de 15 de dezembro de 1998, o 
Auxílio-Transporte, de natureza jurídica indenizatória, e concedida em pecúnia 
pela União. Será processado pelo SIAPE e destina-se ao custeio parcial de 
despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou 
interestadual pelos servidores ou empregados públicos da administração federal 
direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, nos deslocamentos de suas 
residências para os locais de trabalho e vice-versa, excetuadas aquelas 
realizadas nos deslocamentos em intervalos para repouso e alimentação, 
durante a jornada de trabalho, e aquelas efetuadas com transportes seletivos ou 
especiais. 

 
• Ainda no Decreto 2.880, artigo 4º, inciso IV, nos casos de acumulação lícita de 

cargos ou empregos, é facultado ao servidor ou empregado a percepção do 
Auxílio-Transporte no deslocamento TRABALHO-TRABALHO em substituição ao 
trabalho-residência, e, nesta hipótese é vedado o cômputo do deslocamento 
residência-trabalho para fins do benefício em relação ao cargo ou emprego da 
segunda jornada de trabalho. Nesta hipótese, preencha um formulário para cada 
cargo, protocolando-os no mesmo expediente. 

 
• Também no parágrafo 3º, do artigo 4º, do referido Decreto, a autoridade que 

tiver ciência de que o servidor ou empregado  apresentou informação falsa , 
deverá apurar de imediato a responsabilidade do servidor, com vistas à 
aplicação de penalidade administrativa correspondente e reposição ao erário dos 
valores pagos indevidamente, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

 
• Após o preenchimento, a presente declaração deverá ser protocolada junto 

com Comprovante de endereço original ou cópia auten ticada  onde conste o 
nome do servidor(a) ou declaração do titular da conta, no próprio xerox, 
informando que o(a) servidor(a) reside naquele endereço. 

 
• Os transportes seletivos e/ou especiais (ex. linhas diretas e/ou semi-diretas) não 

darão direito ao Auxílio-Transporte. 
 

• Sempre que houver alteração do endereço e/ou do loc al de serviço, o(a) 
servidor(a) deverá proceder à alteração dos dados j unto à PROGEP/IFS ou 
CGP do Campus, através de nova declaração para perc epção do Auxílio-
Transporte.  


