INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
CAMPUS SANTA CRUZ
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE PESSOAS

AUXÍLIO-TRANSPORTE
Nos termos do Decreto 2.880/98, que institui o Auxílio-Transporte, regulamentado pela MP 2.16536/2001, e na Nota Técnica 04/2014-DIGPE/IFRN, declaro que as informações abaixo são verdadeiras:
Matrícula:
Nome:
Cargo:
Endereço residencial:
Bairro:

Setor:
Cidade/Estado:

CEP:

DESPESAS DIÁRIA E MENSAL COM TRANSPORTE PÚBLICO UTILIZADO E DE MENOR VALOR:

DESPESA DIÁRIA: R$

DESPESA MENSAL: R$

 ESTOU CIENTE de que a declaração falsa infringe o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, como
também o artigo 299 do Código Penal Brasileiro e que responderei civil, penal e administrativamente caso ela ocorra.
 O auxílio transporte só será concedido a partir da data de abertura do processo instruído com toda a documentação
exigida pela legislação vigente, e em HIPÓTESE NENHUMA terá efeito financeiro retroativo.
 ESTOU CIENTE do pagamento da cota-parte de 6% do vencimento do cargo proporcional a 22 dias, referente à
minha participação no custeio do transporte, conforme previsto no art. 2º do Decreto 2.880, de 15/12/1998.
 O auxílio-transporte tem caráter indenizatório e não se incorpora ao vencimento, remuneração, proventos ou pensão.
 O auxílio-transporte não é rendimento tributável e não sofre a incidência do Plano de Seguridade Social (PSS).
 Não são considerados para efeitos de pagamento do auxílio-transporte todas as ocorrências de afastamento, licenças,
férias ou faltas.
 As diárias sofrem o desconto do auxílio-transporte, exceto aquelas pagas nos finais de semana.
 DECLARO que o itinerário acima informado possibilita o cumprimento de minha jornada de trabalho.
 COMPROMETO-ME a atualizar as informações deste documento, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sempre que
ocorrer alteração de dados que fundamentam esta concessão, sob pena de suspensão do benefício e devolução de valores
indevidamente recebidos.
 DESEJO receber o Auxílio-Transporte, comprometendo-me a utilizá-lo conforme explicita a legislação, estando
ciente de que o uso indevido do mesmo e a falsidade das informações prestadas constituem falta grave, passível de
punição nos termos da lei específica vigente.

___________________/___, ___ de _______________ de ______.
_________________________________________
Assinatura

