
            
       PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

               SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
               GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

CADASTRO
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO

TRANSPORTE

Nome do servidor:__________________________________________________   Matrícula:___________

Secretaria: ______________________________________  Cargo:  ________________________________

Nos termos da Lei Municipal 4.778/2015, Portaria 32/2015 e demais legislações solicito receber o Auxílio
transporte, cumpridas as exigências abaixo:

A) Comprovar residência , anexando à presente solicitação cópia de um dos seguintes documentos:

● Conta  de  água,  energia,  telefone  ou  correspondência  de  Órgãos  Oficiais  (Ex:  Correspondência
Bancárias) em nome do servidor   e atual  .

● Cópia da Carteira de IDENTIDADE

OBS: Caso o comprovante de residência NÃO esteja em nom e do servidor, apresentar
um dos documentos abaixo:

I. Comprovante em nome do cônjuge (esposo ou esposa): Apresentar Certidão de Casamento.
II. Filhos  que  residem com os  pais:  Declaração  de  residência  dos  pais  ou  responsável  com firma

reconhecida em cartório.
III. Comprovante  em  nome  de  locador  (ALUGUEL):  Apresentar  Contrato  de  locação  com  firma

reconhecida em cartório.

B) Autorizo descontar 6% (seis por cento) sobre o(s) vencimento(s) total(is), proporcional a vinte e dois dias
mensal (Art. 2º da Lei Municipal 4.778/2015) para concorrer ao custeio do auxílio trasporte;

C) Ciente de que qualquer declaração falsa constitui  falta grave,  conforme parágrafo  primeiro do art.  2º
Portaria 32/2015, DECLARO:

1) ENDEREÇO RESIDENCIAL:

Rua / Av.: _______________________________________, nº __________, Bairro: ____________________

   
2) LOCAL DE TRABALHO: _____________________________________________________________

Rua / Av.: _______________________________________, nº __________, Bairro:____________________

(    ) ZONA RURAL  / Valor da Tarifa: __________________          (    ) ZONA URBANA

Carga Horária Diária:(  ) 4 horas/dia  (  ) 6 horas /dia  (  ) 8 horas/dia  (  ) 12/36 horas

HORÁRIO DE TRABALHO :____ ________________________________  TRABALHA SÁBADO: (  ) SIM (  )  NÃO

        
3) LINHA (S) UTILIZADA (S) PARA 1 (UM) TRAJETO DE IDA

Linha: ________________________________________________ Nº ________ Empresa: ______________

Linha: ________________________________________________ Nº ________ Empresa:______________

4) LINHA (S) UTILIZADA (S) PARA 1 (UM) TRAJETO DE VOLTA

Linha: ________________________________________________ Nº ________ Empresa:______________

Linha: ________________________________________________ Nº ________ Empresa:______________



      

5) Comprometo-me a renovar anualmente a comprovação de endereço ou sempre que
ocorrer alteração no meu endereço residencial ou do s serviços e meios de transporte
mais adequados ao deslocamento residência - trabalh o e vice-versa.

                            

   _______/_______/________                _______________________________________
       Assinatura do (a) Servidor (a) 

__________________________________                     __________________________________________
 Assinatura e Carimbo do Chefe imediato                        Assinatura e Carimbo do (a) Secretário (a)  Municipal

PREENCHIMENTO À CARGO DA   GERÊNCIA   DE RECURSOS HUMANOS / SEC. DE   PLANEJAMENTO E  
GESTÃO

(    ) DEFERIDO _________     Data:  _____/ _____ / _____  Analisado  por:  ________________________

(    ) INDEFERIDO / MOTIVO INDEFERIMENTO: _______________________________________________

OBS:   _________________________________________________________________________________

______ / ______ / _______                Cadastrado por:  ____________________________       
               

RECEBIDO EM
_____ / ______ / ______

Assinatura


