ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

REQUERIMENTO
AUXÍLIO-TRANSPORTE

Solicito concessão de Auxílio Transporte (art. 63, LC Nº. 001/2011), para o deslocamento descrito a seguir:
1. Dados do Requerente:
Nome completo:

Matrícula:

Data de nascimento:

CPF:

RG:

Cargo:

Classe:

Endereço residencial:
Secretaria:

Unidade de trabalho:

Bairro:

Cidade:

Telefone residencial: (

)

Celular: (

)

2. Identificação dos percursos, custo e meio de transporte (O valor da TARIFA será informado na GRH/Sec. de
Administração, conforme Decreto Municipal)*:
IDA
Da residência para o
trabalho

Local de partida:

Tarifa*: R$

Local da chegada:

Tarifa*: R$

VOLTA
Do trabalho para a
residência

Local de partida:

Tarifa*: R$

Local da chegada:

Tarifa*: R$

CUSTO DIÁRIO*

Ida e Volta*

Tarifa*: R$

Meio de transporte usado:

3. Declarações
Declaro, para fins de concessão de Auxílio Transporte, nos termos do artigo 63, Lei Complementar Nº. 001/2011:
a) Atualização de informações:
( ) As informações ora prestadas sobre o percurso entre a residência e o trabalho serão atualizadas sempre que houver mudança.
O b r i g o - m e a i n d a a m a n t e r sempre atualizados o meu endereço, como os meios de transporte por mim utilizados.
b) Veracidade das informações e utilização do benefício:
( ) As informações ora prestadas são verdadeiras e que utilizo o benefício para cobrir despesas com meu deslocamento
trabalho/residência/trabalho, sob pena de responsabilidade administrativa, civil e penal, conforme Art. 299 do Código Penal
Brasileiro (falsidade ideológica) e § 1º do art. 6º da MP nº 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Santa Cruz – PB, em ______ de ____________________ de __________.
_______________________________________
(Assinatura do servidor)
_____________________________________________________________________________________________________________

DESPACHO:
À Secretaria Municipal pertencente ao servidor supramencionando opina:
( ) PELO DEFEFIMENTO do pedido, conforme as informações prestadas acima pelo servidor municipal.
( ) PELO INDEFEFIMENTO DO PEDIDO, por não concordar com as informações prestadas acima pelo servidor municipal.

Santa Cruz – PB, em ______ de ____________________ de __________.
_______________________________________
(Assinatura do Secretário/Gerente/Diretor)
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