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AUXÍLIO TRANSPORTE  
DECLARAÇÃO DE ADESÃO 

 
☐ Inclusão          ☐ Alteração         ☐ Exclusão          ☐ Não tenho interesse em receber este benefício.  
 

“Nos termos da Lei Federal 7.418/85, que instituiu o vale-transporte, regulamentada pelo Decreto nº 
95.247/87, combinados com o Parecer Jurídico nº 138/2017 CONJUR/PRESIDÊNCIA/EBSERH/MEC, que 
normatizam os procedimentos da concessão do auxílio-transporte no âmbito  da  EBSERH,  declaro  que  utilizo  
o  transporte  coletivo  público  urbano,  intermunicipal  ou  interestadual  (Excluídos  serviços  seletivos e 
especiais),  para o meu deslocamento   residência-trabalho-residência. 

E, dessa forma,  presto as seguintes   informações:” 

Identificação do empregado 

Nome Matrícula SIAPE 
  

Telefone Cargo 
  

Filial(HU): 
 

Unidade de Lotação: 
 

Realiza plantão? ☐ Sim ☐ Não ☐ Diurno ☐ Noturno 

Endereço residencial 

Logradouro Nº Complemento 
   

Bairro Município UF 

   

Trajeto: Residência -> Trabalho 

Nº da linha ou nome da linha 

 

Tarifa 1 - R$ Tarifa 2 - R$ Tarifa 3 - R$ 

Percurso (principais ruas) 

 
 

Trajeto: Trabalho -> Residência 

Nº da linha ou nome da linha 

 

Tarifa 1 - R$ Tarifa 2 - R$ Tarifa 3 - R$ 

Percurso (principais ruas) 
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Autenticação 

 

Declaro que o transporte que utilizo possui as seguintes características: 

 É gerido diretamente pelo Poder Público ou por empresa privada mediante 
concessão ou permissão 

 É utilizado como meio de transporte ônibus, metrô, trem ou barca, todos, 
preferencialmente, sem bagageiro 

 Possui capacidade para deslocar mais de 20 (vinte) passageiros sentados ou em pé 
 Não possui assentos numerados 
 Efetua deslocamento segmentado (de ponto em ponto) entre a partida e o ponto 

final 
 Utiliza-se do serviço de cobrador, catraca mecânica ou eletrônica, não importando a 

distância ou o tempo de deslocamento, com linhas regulares e tarifas fixadas pela 
autoridade competente 

 “Declaro, também, que as informações fornecidas são a expressão da verdade, ciente que a omissão de 
informação, ou declaração falsa, ou ainda, o uso indevido do auxílio-transporte constituirá em implicações 
criminais, conforme art. 299 do Código Penal, bem como constitui falta grave, que atrai a hipótese do art. 482, 
da CLT, ensejando a dispensa por justa causa. Sendo assim, comprometo-me a utilizar o referido benefício 
exclusivamente para os deslocamentos residência-trabalho-residência em transportes com as características 
inicialmente citadas neste formulário2, bem como manter atualizadas as informações ora prestadas.” 

 
    Cidade/Estado  , _____/______/________. ___________________________________ 
 Assinatura do(a) empregado(a) 

 

Observações 

Comprovante de residência que deve ser anexado neste formulário: taxas de serviços de água, luz ou gás, com 
consumo diferente de zero, em nome do(a) empregado(a). 

Caso os comprovantes de residência citados acima não estejam em nome do(a) empregado(a), deverão ainda 
ser anexados os seguintes documentos: cópia do extrato de conta bancária ou conta de telefone (fixo/celular) 
ou fatura do cartão de crédito ou conta do provedor de internet ou declaração de bens e rendimentos, em 
nome do(a) interessado(a) e com o mesmo endereço das referidas taxas de serviço. 

Recebido na DivGP em: _____/______/________.  Por: 

 _________________________________ 
Assinatura e carimbo 

 
 
 

 

 


