
REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE

1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):

2 - INFORMAÇÕES DO PERCURSO:

Meio de Transporte Linha Itinerário Valor Empresa

Percurso da Residência para o Trabalho:

Meio de Transporte Linha Itinerário Valor Empresa

Percurso do Trabalho para Residência:

Total diário: R$ Diário (x 22): R$ Diário x: Plantões: R$

SERVIDOR DO QUADRO REQUISITADO / ÓRGÃO DE ORIGEM:

Sim Não

Unidade:  

Matrícula Siape:       Data de Efetivo Exercicio: 

Nome: 

Cargo:

CPF: 

1.1 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO(A) SERVIDOR(A):

Bairro:          

Endereço:  

Município:        UF:               
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Plantonista? QUANTIDADE DE PLANTÃO:



3 - REQUERIMENTO:

 Nestes termos, peço deferimento. 
 
 

 

_________________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)

,
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__________________________________________ 
       Assinatura e carimbo do Chefe do Serviço de RH

Certifico que o servidor anexou documentação comprobatória de residência, compativel com o trajeto indicado.

4 - CERTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS:

Data:

Venho requerer o benefício do Auxílio-Transporte, nos termos da Medida Provisória n° 2.165-36, de 
23/08/01, regulamentada pelo Decreto n° 95.247, de 17/11/87, alterado pelo Decreto n° 2.880, de 
15/12/98.  
 
Declaro, ainda, 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. Sendo assim, comprometo-me a utilizar o 
referido benefício exclusivamente para os deslocamentos residência/trabalho/residência, bem como 
manter atualizada as informações ora prestadas. 
  
Fico ciente também que, de acordo com a ON SRH/MPOG nº 4, de 08/04/2011 - Art.2º Parágrafo 
Único, é vedado o pagamento de auxílio-transporte ao servidor que se utilize de veículo próprio ou 
qualquer outro meio de transporte que não se enquadre na disposição contida no referido caput. 
 
Anexo ao presente, a documentação pertinente ao referido requerimento (Comprovante de residência 
- luz, água telefone e gás - em nome do requerente). 

 


REQUERIMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE
1 - IDENTIFICAÇÃO DO(A) SERVIDOR(A):
2 - INFORMAÇÕES DO PERCURSO:
Meio de Transporte
Linha
Itinerário
Valor
Empresa
Percurso da Residência para o Trabalho:
Meio de Transporte
Linha
Itinerário
Valor
Empresa
Percurso do Trabalho para Residência:
Total diário: R$ 
Diário (x 22): R$
Diário x:
Plantões: R$
SERVIDOR DO QUADRO
REQUISITADO / ÓRGÃO DE ORIGEM:
Sim
Não
Unidade:                                                                                                
Matrícula Siape:                                                                 
Data de Efetivo Exercicio: 
Data de admissão no serviço público.
Nome:  
Cargo:
CPF: 
1.1 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO(A) SERVIDOR(A):
Bairro:                                                                 
Endereço:  
Município:                                                                 
UF:                                                                 
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3 - REQUERIMENTO:
 Nestes termos, peço deferimento.
_________________________________________________
Assinatura do(a) Servidor(a)
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__________________________________________       Assinatura e carimbo do Chefe do Serviço de RH
Certifico que o servidor anexou documentação comprobatória de residência, compativel com o trajeto indicado.
4 - CERTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS:
Data:
Venho requerer o benefício do Auxílio-Transporte, nos termos da Medida Provisória n° 2.165-36, de 23/08/01, regulamentada pelo Decreto n° 95.247, de 17/11/87, alterado pelo Decreto n° 2.880, de 15/12/98. 
Declaro, ainda, 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. Sendo assim, comprometo-me a utilizar o referido benefício exclusivamente para os deslocamentos residência/trabalho/residência, bem como manter atualizada as informações ora prestadas.
 
Fico ciente também que, de acordo com a ON SRH/MPOG nº 4, de 08/04/2011 - Art.2º Parágrafo Único, é vedado o pagamento de auxílio-transporte ao servidor que se utilize de veículo próprio ou qualquer outro meio de transporte que não se enquadre na disposição contida no referido caput.
Anexo ao presente, a documentação pertinente ao referido requerimento (Comprovante de residência - luz, água telefone e gás - em nome do requerente).
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