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AVISO GERAL

REEMBOLSO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

Conforme orientação do MEC – Ministério da Educação e Cultura, desde o início do exercício de
1990, o reembolso salário educação é efetuado trimestralmente aos empregados que tenham filhos a
partir de 6 anos de idade, cursando o 1º grau (1ª a 8ª série) em escola particulares.

Para receber o benefício, os empregados que se enquadrarem nas disposições acima, deverão
preencher apenas o formulário “Reembolso Salário-Educação” (em anexo), um para cada filho, não
havendo necessidade de apresentar nenhum comprovante da escola. Este formulário poderá ser
adquirido com os responsáveis pelas U.O s, que deverão providenciar as tantas cópias xerox quantas
forem necessárias, para atender seus respectivos empregados.

Ficarão também os responsáveis pelas U.O s, designados a receber dos empregados, os formulários
preenchidos e entrega-los ao Departamento de Benefícios, através de Comunicação Interna – C.I.,
até 12/12/90, impreterivelmente.

O crédito referente ao 4º trimestre de 1990, será efetuado em folha de pagamento de Janeiro/91, no
valor de Cr$ 2.700,00 (dois mil e setecentos cruzeiros), para cada filho inscrito.
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REEMBOLSO SALÁRIO-EDUCÇÃO

1 – IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADO

NOME .......................................................................................................................................
REG. CET .................................................................................................................................
REG. CET .................................................................................................................................
END.RESID...............................................................................................................................
CIDADE ....................................................................................................................................

2 – IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIENTO PARTICULAR DE ENSIMO

NOME DA ESCOLA..................................................................................................................
C.G.C. DA ESCOLA..................................................................................................................
ENDEREÇO...............................................................................CEP ........................................
END.RESID...............................................................................................................................
MUNICÍPIO ..............................................................................................................................

3 – DECLARAÇÃ O DA FREGUESIA

Declaro que o(a) menor ..............................................................................................................
nascido(a) em .......... / ........... / ................ filho(a) de ................................................................
.............................................. e .................................................................................................
está matriculado(a) na ............................ série de ensino regular em Estabelecimento Particular
de Ensino, tendo freqüentado regularmente o 4º trimestre de 1990 desde seu início até a
presente data.
Declaro ainda, que o referido menor não foi no mesmo período, beneficiado com outro auxílio,
como bolsista de entidades públicas federais, estaduais ou municipais, e que o mesmo não  é
beneficiário na modalidade de aquisição de vagas, ou seja não é beneficiário por declaração do
cônjuge.
Por oportuno, declaro ainda, estar ciente de que se em qualquer época, ficar provada a
inexatidão desta declaração, além de obrigar-me à devolução da importância recebida, sujeitar-
me-ei às penalidades nos artigos 171 e 299 do Código Penal e a recisão do contrato de trabalho
por justa causa, nos termos do artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho.

São Paulo,                 de                           de 1990.

ASSINATURA DO EMPREGADO


