
Requerimento de Vale Transporte 
LEIA ATENTAMENTE E PREENCHA TODOS OS CAMPOS 

O VALE TRANSPORTE É UM BENEFÍCIO PARA O SERVIDOR. UTILIZE-O DEVIDAMENTE. 

DADOS PESSOAIS 

 

NOME: _____________________________________________________________________ MATRÍCULA: ________________________ 

 

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________________________________ 

 

BAIRRO: __________________________________CIDADE: ________________________________FONE: ________________________ 

LOCAL DE TRABALHO 

 

UNIDADE: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

ENDEREÇO LOCAL DE TRABALHO: ________________________________________________________________________________ 

 

HORÁRIO DE TRABALHO: _________________________________________________________________________________________ 

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

TRANSPORTE 

 

TIPO DE VALES QUE UTILIZARÁ: URBANO/AMERICANA (     )    SUBURBANO (     )    INTERMUNICIPAL (     )  
URBANO DE OUTRAS LOCALIDADES (     ) ____________________________________________________________ 

 
TRAJETO: RESIDÊNCIA/TRABALHO 

Ponto de saída: ______________________________________  Ponto de chegada: ______________________________________ 

Ponto de saída: ______________________________________  Ponto de chegada: ______________________________________ 

Ponto de saída: ______________________________________  Ponto de chegada: ______________________________________ 

 

TRAJETO: TRABALHO/RESIDÊNCIA 

Ponto de saída: ______________________________________  Ponto de chegada: ______________________________________ 

Ponto de saída: ______________________________________  Ponto de chegada: ______________________________________ 

Ponto de saída: ______________________________________  Ponto de chegada: ______________________________________ 

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

POSSUI VEÍCULO PRÓPRIO?                                     SIM (     )                 NÃO (     )                 

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

VIAÇÃO QUE FAZ O PERCURSO: ______________________/______________________/______________________          

 

SUPERVISOR/ENCARREGADO 

Afirmo que o servidor acima mencionado necessita dos vales transporte descriminados. 

 

Assinatura e carimbo ______________________________________________________ 
LEIA COM ATENÇÃO: 

Declaro: Estar ciente que contribuirei com o valor equivalente a 6% (seis por cento) do meu salário básico, como 

despesa de Vale Transporte, e que esse valor será descontado mensalmente no meu holerite, nos termos do parágrafo 

único do artigo 4 da Lei Federal 7418 de 16.12.85, e Decreto Federal nº 95.247, de 17.11.87. 
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 7ºdo Decreto nº 95.247/87, 

deve ser orientado pelo empregador para alterar o termo de opção do vale transporte, sob pena de ter seu contrato de 
trabalho rescindido por JUSTA CAUSA. (arts. 2º,3º,5º e 7º do decreto nº 95.247/87).  

ATENÇÃO 
O Vale Transporte deverá ser solicitado pessoalmente nas Unidades, acompanhado de cópia atualizada de comprovante de 

endereço (Água, Luz ou Telefone Fixo) no nome do solicitante. 

CANCELAMENTO 

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

 

URBANO/AMERICANA (     )  SUBURBANO (     )  INTERMUNICIPAL (     )                

URBANO DE OUTRAS LOCALIDADES (     )______________________________________________ 

 

Americana, __________ de______________________ de __________. 

 

 

Assinatura Requerente __________________________________________________________. 
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