PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD

ANEXO ÚNICO

RECADASTRAMENTO DO SERVIDOR

CADASTRO DO SERVIDOR
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR
Matrícula:
Nome:
Cargo:

CPF:

Órgão:

Lotação:

Ramal:

ENDEREÇO RESIDENCIAL
Rua:

Nº/Apto:

Complemento:
Cidade:
Horário de Trabalho: das

Bairro:
CEP:

Tel. Residencial:

hs às

Tel. Celular:

hs.

ITINERÁRIO DE IDA AO TRABALHO
Embarque local (Bairro)

Nº da Linha:

Desembarque local (Bairro)

Nº da Linha:

Desembarque local (Bairro)

1.
2.
3.
ITINERÁRIO DE VOLTA A RESIDÊNCIA
Embarque local (Bairro)
1.
2.
3.
Opto por: ( ) receber auxílio-transporte urbano

( ) receber auxílio-transporte interurbano

Ao receber auxílio-transporte, comprometo-me:
- A atualizar meu endereço residencial acima declarado, sempre que houver alterações do meu endereço residencial, ou dos meios
de transporte mais adequados ao meu deslocamento residência-trabalho e vice-versa;
- Declaro ainda, nos termos do art. 229, do Código Penal, que as declarações são verdadeiras, sendo de minha inteira
responsabilidade a improcedência das informações declaradas.
Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia
ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro
civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Natal, ____ de _________________ de 20____.
_______________________________________________
Assinatura do Servidor
Orientação:
• Anexar comprovante de residência do mês atual de (água, luz ou telefone residencial no nome do servidor ou se não constar seu
nome, declaração que o mesmo reside no endereço assinada pelo titular e pelo servidor ou ainda o contrato de locação de imóvel
se for o caso).
• Apresentar cópia do último contra-cheque emitido pelo órgão de origem para comprovação do valor do vencimento base do cargo
efetivo.

