
Requerimento de Vale Transporte 
DADOS PESSOAIS 

 

 
 

LOCAL DE TRABALHO 

 

 

TRANSPORTE 
 

 TIPO DE VALES QUE UTILIZARÁ: URBANO/EUSEBIO ( )   SUBURBANO ( ) INTERMUNICIPAL ( ) 

URBANO DE OUTRAS LOCALIDADES ( )    
 

TRAJETO: RESIDÊNCIA/TRABALHO 

Ponto de saída: Ponto de chegada:                                                                

Transporte utilizado:_________________________ Valor da Tarifa: __________________________________ 

 

Ponto de saída: Ponto de chegada:                                                                

Transporte utilizado:_________________________ Valor da Tarifa: __________________________________ 

 

Ponto de saída: Ponto de chegada:                                                                

Transporte utilizado:_________________________ Valor da Tarifa: __________________________________ 

 

Valor total do trajeto: _______________________ 
 
 

TRAJETO: TRABALHO/RESIDÊNCIA 

Ponto de saída: Ponto de chegada:                                                                

Transporte utilizado:_________________________ Valor da Tarifa: __________________________________ 

 

Ponto de saída: Ponto de chegada:                                                                

Transporte utilizado:_________________________ Valor da Tarifa: __________________________________ 

 

Ponto de saída: Ponto de chegada:                                                                

Transporte utilizado:_________________________ Valor da Tarifa: __________________________________ 

 

Valor total do trajeto: _______________________ 

JÁ UTILIZOU O VALE TRANSPORTE? SIM ( ) NÃO ( )   

UTILIZA VEÍCULO PRÓPRIO PARA IR AO TRABALHO? SIM ( ) NÃO ( ) ÀS VEZES ( ) 

UTILIZA NO DESLOCAMENTO RESIDÊNCIA-TRABALHO OU 

VICE-VERSAVEICULOS PERTECENTES A FROTA DA PME? SIM ( ) NÃO ( ) ÀS VEZES ( ) 

VIAÇÃO QUE FAZ O PERCURSO: / / 

 

 

SETOR GERAL DE PROTOCOLO/ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

LEIA COM ATENÇÃO: 

Declaro: Estar ciente que, para fins de implementação deste benefício, contribuirei com, no máximo, o valor equivalente a 6% 

(seis por cento) do meu salário básico. 

 

NOME: CPF: _ 

ENDEREÇO:    
 

BAIRRO: _ CIDADE: FONE:    

UNIDADE: _   

ENDEREÇO LOCAL DE TRABALHO: _    

HORÁRIO DE TRABALHO:    

Segunda a Sexta-feira ( ) 12/36 ( ) Outros ( )    



Declaro ainda que as informações acima, por mim prestadas, são verdadeiras, comprometo-me a solicitar o cancelamento 

do Vale Transporte tão logo não seja mais necessário utilizá-lo. 

 

Caso venha a optar pelo recebimento do benefício e passar a utilizá-lo de forma irregular, que não deslocamento da residência 

- trabalho e vice-versa, estará cometendo falta grave nos termos do § 3º artigo 7º do Decreto nº 95.247/87, deve ser orientado 

pelo empregador para alterar o termo de opção do vale transporte, sob pena de responder administrativamente perante a 

Corregedoria Geral do Município. (Decreto nº 95.247/87). 

 

 

ATENÇÃO 

O Vale Transporte deverá ser solicitado pessoalmente no Setor de Protocolo na Administração Geral da Prefeitura Municipal 

de Eusébio, acompanhado de cópia atualizada de comprovante de endereço (Água, Luz ou Telefone Fixo) no nome do próprio 

funcionário solicitante, caso não possua, trazer declaração de endereço. 

 

As informações constantes do formulário serão atualizadas anualmente ou em outro prazo que a Secretaria de Governo e 

Desenvolvimento da Gestão fixar, através de Regulamento ou sempre que ocorrer qualquer alteração do endereço residencial 

ou ainda nas circunstâncias que fundamentam a concessão do beneficio, devendo, tais dados, serem comunicados à Diretoria 

de Gestão em Recursos Humanos até 30 (trinta) dias antes da distribuição/pagamento dos vales no mês subsequente às 

referidas alterações, sob pena de suspensão do beneficio até o cumprimento desta exigência 

 

No caso de alteração de tarifa, o servidor que receber o benefício na forma de acréscimo em folha de pagamento deverá 

apresentar novo requerimento atualizado, para que a alteração seja implementada na folha de pagamento imediatamente 

seguinte. 

 

CANCELAMENTO 

 

 
 

 

 

Eusébio, de de . 
 

 

 

Assinatura Requerente

SOLICITO O CANCELAMENTO, POIS NÃO NECESSITO MAIS DO VALE TRANSPORTE. 

) SUBURBANO ( ) ) 

URBANO DE OUTRAS LOCALIDADES ( )   



 


