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CADASTRO BÁSICO DO AUXÍLIO-TRANSPORTE 
 

                           (    ) INCLUSÃO     (    ) ALTERAÇÃO    (    ) EXCLUSÃO 
 

1 – IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR 

NOME: 

MATRÍCULA: CARGO/FUNÇÃO: 

UNIDADE DE EXERCÍCIO: 

ENDEREÇO FUNCIONAL: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

CIDADE/UF: CEP: 

TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR: 

EMAIL: 

 

2–IDENTIFICAÇÃO DOS PERCURSOS 
1. LINHA: TARIFA R$: 

2. LINHA: TARIFA R$: 

3. LINHA: TARIFA R$: 
 

(    ) Plantão:_________________      (    ) Expediente. 

 

CUSTO DIÁRIO (Ida e Volta) R$________________. 
 

3-DECLARAÇÃO E TERMO DE RESPONSABILIDADE DO SERVIDOR 

a – Declaro, sob a minha inteira responsabilidade, serem exatas e verdadeiras as informações aqui 

prestadas e que utilizo o benefício destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte 

coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o 

deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, em conformidade com a Lei Complementar nº 

840/2011, nos termos do Decreto nº 27.861/2007, declaro ainda que não recebo benefício similar em 

outro órgão, sob pena de apuração de responsabilidade. 

b – Atualizarei meus dados sempre que ocorrer mudança do percurso de minha residência ou local de 

trabalho. 

c – A consignação da cota-parte referente a participação no custeio do benefício Auxílio-transporte, nos 

termos do art. 107, lei nº 840/2011, equivalente ao montante de 6% incidente exclusivamente sobre: I – 

subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor; II – retribuição pecuniária de 

cargo em comissão, quando se tratar de servidor não detentor de cargo efetivo. 

 

Data: _____/_____/_______         Assinatura: __________________________________________ 

  
 

OBS: Apresentar comprovante de residência ou cópia autenticada. 
 

 

PARA USO DA GERÊNCIA DE REGISTROS FINANCEIROS 
 

(    ) Incluído: Código __________            (    ) Excluído                          (    ) Alterado 
 

 

Data: ___/___/______          Assinatura: ______________________________________________ 


