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Apresentação 

 

 A Secretaria de Estado de Educação (SEEDF), por meio da Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas (SUGEP), reafirma o compromisso em promover e implementar diretrizes, 

políticas e orientações relacionadas à gestão de pessoas, tendo em vista que o seu objetivo 

primordial é o de potencializar o capital humano, por meio de um olhar humanizado. Para 

atender melhor a este propósito, esta Subsecretaria subdivide-se na seguinte estrutura: duas 

Coordenações, quatro Diretorias e quinze Gerências. A SUGEP é composta, ainda, pela 

Comissão Permanente de Acumulação de Cargos (CPAC), instituída pela Portaria nº 171-

SEEDF, de 20/06/2018, alterada pela Portaria nº 349, de 25/10/2018, e pelo Posto Avançado 

na Subsecretaria de Segurança e Saúde no Trabalho (SUBSAUDE/SEPLAG), regulamentado 

pela Ordem de Serviço Conjunta nº 01-SEEDF/SEPLAG, de 20/09/2016. 

 Nesse contexto, a SUGEP apresenta o Manual de Procedimentos Administrativos para 

os servidores da Secretaria de Estado de Educação, o qual possui o caráter de instrumento 

estratégico com o propósito de facilitar o acesso à informação no âmbito da gestão de pessoas, 

mediante a apresentação da legislação aplicada aos seus setores vinculados, bem como das 

suas práticas inerentes. 

 Dessa forma, o Manual objetiva consolidar e difundir as ações e os trâmites adotados 

por esta Subsecretaria, em conjunto com os setores que a compõe.  Além disso, de forma mais 

específica, direciona o trabalho dos servidores com a veiculação de assuntos que fazem parte 

da sua vida funcional, tais como os direitos e deveres, concessões e obrigações, dentre outros. 

Por intermédio dessas informações, a ideia também é de fomentar a autonomia das Unidades 

Orgânicas da SEEDF quanto à realização dos procedimentos, alinhada às diretrizes centrais da 

SUGEP. 
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Governo do Distrito Federal – GDF  

Secretaria de Estado de Educação – SEEDF 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP  

 

 

1. Atribuições Regimentais 

Art. 106. À Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, unidade orgânica de 

comando e supervisão, diretamente vinculada ao Secretário de Estado de Educação, 

compete: 

I. Definir, elaborar, implantar, acompanhar e implementar políticas, diretrizes e 

orientações relacionadas à gestão e ao desenvolvimento de pessoas; 

II. Coordenar e supervisionar a execução das atividades relativas ao cadastro, à 

classificação, ao registro funcional, à lotação, à movimentação de pessoas, e à 

atualização e correção de dados lançados em sistema informatizado; 

III. Coordenar e supervisionar os atos administrativos decorrentes de readaptação 

funcional, após determinação da área de saúde competente; 

IV. Coordenar e supervisionar a execução das atividades de concessão e manutenção de 

aposentadorias e pensões; 

V. Promover a interlocução com órgão responsável pela saúde ocupacional do Governo 

do Distrito Federal e responsabilizar-se por disseminar informações e campanhas 

preventivas junto às unidades orgânicas da Secretaria; 

VI. Sugerir, no âmbito da gestão de pessoas, alterações organizacionais, racionalização de 

métodos e processos, e adoção de novas tecnologias, bem como elaborar e propor 

normas complementares à unidade orgânica responsável pela modernização da gestão 

pública; 

VII. Propor à unidade orgânica competente formação continuada relativa à gestão de 

pessoas, bem como criar processos voltados a identificar, diferenciar e manter 

talentos internos da Secretaria; 

VIII. Implementar, no âmbito da Secretaria, mecanismos que busquem a valorização do 

servidor e a eficiência do serviço público; 

IX. Definir, na sua área de atuação, a melhor estratégia para atendimento aos servidores 

da educação e aos cidadãos; 

X. Articular, junto a outras entidades públicas ou privadas, projetos e ações voltados à 

melhoria da gestão pública, no âmbito da gestão de pessoas; 

XI. Orientar e instruir, na sua área de atuação, a abertura de processos relativos à gestão 

de pessoas e prestar assessoramento aos demais setores da Secretaria; 

XII. Promover, na sua área de atuação, a disseminação de informações sobre direitos e 

deveres dos servidores e decidir sobre recursos interpostos por servidores contra 

decisões administrativas; 
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XIII. Instruir e emitir parecer preliminar a processos referentes a direitos e deveres dos 

servidores ativos, aposentados e pensionistas, e decidir sobre recursos interpostos 

contra decisões administrativas; 

XIV. Acompanhar, direcionar e cumprir decisões e diligências determinadas pelos órgãos 

de controle interno e externos relativos à sua área de atuação; 

XV. Submeter ao órgão central de gestão de pessoas do Governo do Distrito Federal 

questões e direitos novos ou sem normatização; 

XVI. Movimentar os servidores no âmbito das unidades administrativas da Secretaria, 

bem como decidir sobre recursos interpostos contra decisões relativas à 

movimentação de servidores no âmbito das Coordenações Regionais de Ensino – 

CREs; 

XVII. Deliberar sobre a concessão de licença-prêmio por assiduidade – LPA, licença 

para tratar de interesses particulares – LIP, licença por motivo de afastamento do 

cônjuge ou companheiro – LAC, redução de carga horária, e horário especial; 

XVIII. Propor normas destinadas ao controle de acumulação de cargos e encaminhar os 

processos com esse teor para análise e instrução da Comissão de Acumulação de 

Cargos; 

XIX. Organizar e manter atualizada a coletânea de legislação, jurisprudência e doutrina 

relativas à gestão de pessoas; 

XX. Articular e propor parcerias com instituições públicas e/ou privadas, visando à 

construção de políticas voltadas ao aprimoramento e à formação adequada do quadro 

funcional da Secretaria; 

XXI.  Acompanhar, orientar e executar, junto ao Posto Avançado da Subsecretaria de 

Segurança e Saúde no Trabalho – SUBSAUDE/SEPLAG, atividades destinadas a: 

a) acolher os servidores da Secretaria de Estado de Educação; 

b) verificar os dados cadastrais com preenchimento do módulo informatizado de 

atendimento; 

c) triar, distribuir senhas e encaminhar os servidores para atendimento em diferentes 

setores da SUBSAUDE/SEPLAG; 

d) lançar os dados do atendimento no sistema próprio informatizado; 

e) informar à SUGEP/SEEDF dados sobre os atendimentos realizados pela 

SUBSAUDE/SEPLAG; 

f) comunicar os eventuais afastamentos/restrições funcionais do servidor atendido aos 

setores de gestão de pessoas das unidades administrativas intermediárias e locais; 

g) auditar e lançar no sistema próprio as licenças/dispensas médicas do servidor em 

processo de aposentadoria; 

XXII. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação ou 

delegadas pelo Secretário. 
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1.2. Organograma 
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 Secretaria de Estado de Educação – SEEDF 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP 

 Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP  
 

 

2. Atribuições Regimentais 

Art. 107. À Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP, unidade orgânica de coordenação e 

supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, compete: 

I. Coordenar, orientar e acompanhar as ações relativas às atividades de cadastro 

inicial dos servidores; à seleção e ao provimento de cargos efetivos, cargos em 

comissão e funções gratificadas; à lotação e à movimentação de pessoas; à gestão 

dos professores substitutos; e à análise e ao acompanhamento das modulações das 

unidades escolares e administrativas da Secretaria; 

II. Analisar e submeter à apreciação superior as necessidades de provimento de 

cargos efetivos; 

III. Analisar os pedidos de suspensão temporária e de reconsideração de exclusão do 

banco de professores substitutos; 

IV. Coordenar as ações relativas ao procedimento de remanejamento de servidores; 

V. Coordenar as devoluções de professores na condição removidos de ofício ou 

exercício provisório; 

VI. Supervisionar as ações relativas ao programa de gerenciamento da contratação de 

professores substitutos; 

VII. Coordenar, no âmbito da Secretaria, as ações relativas ao controle da 

modulação de pessoas; 

VIII. Coordenar as ações de elaboração dos atos de nomeação de aprovados em 

concurso público; 

IX. Coordenar as atividades relacionadas à humanização das relações servidor-

servidor e administração pública-servidor; 

X. Analisar as propostas de atos normativos, termos, convênios, ajustes e 

instrumentos congêneres inerentes às atividades de movimentação e cessão de 

pessoal do quadro de servidores da Secretaria; 

XI. Propor prorrogação ou abertura de novo processo seletivo simplificado para 

suprimento de carências provisórias; 

XII. Garantir, em sua área de atuação, a conformidade das ações e dos processos de 

gestão de pessoas com as diretrizes governamentais e o ordenamento jurídico; 

XIII. Direcionar e acompanhar diligências e documentos judiciais na sua área de 

atuação; e 

XIV. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
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2.1. Organograma 
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Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP  

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP 

Diretoria de Administração de Pessoas – DIAD 
 

 

3 Atribuições Regimentais 

Art. 108. A Diretoria de Administração de Pessoas – DIAD, unidade orgânica de 

direção e supervisão, diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de Pessoas, 

compete: 

I. Propor e submeter ao superior hierárquico normas acerca de lotação, movimentação 

de pessoal e distribuição de turmas; 

II. Instruir as propostas de atos normativos, termos, convênios, ajustes e instrumentos 

congêneres inerentes às atividades de movimentação e cessão de pessoal do quadro 

de servidores da Secretaria; 

III. Supervisionar os atos de movimentação, afastamentos, licenças, ampliação ou 

redução do regime de trabalho, e de reduções da jornada de trabalho; 

IV. Acompanhar os registros de designações, nomeações, dispensas e exonerações de 

cargos em comissão ou funções gratificadas em sistema próprio informatizado; 

V. Planejar, elaborar editais e propor regulamentações necessárias ao procedimento de 

remanejamento dos servidores; 

VI. Propor normas regulamentadoras e acompanhar os atos de contratação, avaliação e 

suspensão referentes à gestão dos professores substitutos; 

VII. Supervisionar, no âmbito da Secretaria, as ações de controle da modulação de 

pessoas, das carências de pessoal e do suprimento dessas carências; 

VIII. Supervisionar os atos de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público. 

 

3.1. Organograma 
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Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP 

Diretoria de Administração de Pessoas – DIAD 

Gerência de Seleção e Provimento – GSELP 
  

 

4. Seleção e Provimento 

4.1. Atribuições Regimentais 

Art. 109. À Gerência de Seleção e Provimento – GSELP, unidade orgânica de 

execução, diretamente subordinada à Diretoria de Administração de Pessoas, 

compete: 

I. Acompanhar diariamente, no Diário Oficial do Distrito Federal, as 

publicações referentes às nomeações, às exonerações e às retificações de 

cargos comissionados e efetivos, e de funções gratificadas; 

II. Registrar nomeações, exonerações e retificações dos cargos comissionados e 

funções gratificadas no sistema próprio informatizado; 

III. Solicitar acerto financeiro para os servidores recém-admitidos, ocupantes de 

cargos comissionados, ou ocupantes de funções gratificadas; 

IV. Elaborar os atos de nomeação, convocação e demais atos referentes aos 

aprovados em concurso público; 

V. Elaborar atos de designação dispensa e retificação de funções gratificadas; 

VI. Controlar o banco de candidatos aprovados, convocados, reposicionados, 

inaptos temporários, e demais atos referentes aos aprovados em concurso 

público; 

VII. Instruir requerimentos e processos administrativos e judiciais referentes 

à convocação, à nomeação e à posse de candidatos aprovados em concurso 

público; 

VIII. Conferir a documentação e fazer registro no sistema próprio 

informatizado referente à posse de candidatos nomeados para ocupar cargo 

público; 

IX. Encaminhar o servidor recém-empossado à lotação na qual iniciará o 

exercício; 

X. Autuar processos de acumulação de cargos, se verificada a referida 

acumulação no ato da posse do servidor; 

XI. Instruir processos de vacância, exoneração e recondução de servidores, 

registrando suas informações no sistema próprio informatizado; 

XII. Instruir processos referentes às informações de data e à forma de 

ingresso do servidor, à classificação no concurso público, ao componente 

curricular, e à lotação inicial; 
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XIII. Preencher dados solicitados no Sistema de Registro de Admissões e 

Concessões, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, atualizando-o em 

situações de vacância, exoneração e demissão de servidores; 

XIV. Registrar, no sistema próprio informatizado, as substituições de cargos 

comissionados e funções gratificadas publicadas no Diário Oficial do 

Distrito Federal; 

XV. Controlar os cargos públicos vagos e ocupados; 

XVI. Emitir declaração de nomeação ou posse em concurso público; 

 

 
 

4.2. Nomeação de Servidor Efetivo 

4.2.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar n° 840/2011, Título II dos cargos públicos e das funções de 

confiança, capitulo I, do provimento, arts. 4º, 7º, 8º, 9º e 10, 14, 17, 18; 

Edital normativo dos certames. 

4.2.2. Investidura em cargo de provimento efetivo 

Depende de prévia aprovação em concurso. 

4.2.3. Requisitos básicos para investidura em cargo público 

I. Nacionalidade brasileira; 

II. gozo dos direitos políticos; 

III. quitação com as obrigações militares e eleitorais; 

IV. nível de escolaridade exigido para exercício do cargo; 

V. idade mínima de dezoito anos; 

VI. aptidão física e mental. 

4.2.4. Formas de provimento do cargo público 

I. Nomeação; 

II. Reversão; 

III. Aproveitamento; 

IV. Reintegração; 

V. Recondução. 

4.2.5. Ato de provimento de cargo público compete ao: 

I. Governador, no Poder Executivo; 

II. Presidente da Câmara Legislativa; 

III. Presidente do Tribunal de Contas. 

4.2.6. Declarações 

I. declaração de Bens; 

II. declaração de acumulação de cargo; 

III. declaração de existência ou não de impedimento para exercício do cargo. 

4.2.7. Posse e exercício  

I. Ocorre com assinatura do Termo de Posse no qual devem constar as 

atribuições, os direitos e deveres inerentes ao cargo. 

II. Efetiva-se a posse, presencialmente, mediante o comparecimento do 

nomeado à GSELP (ou local designado), após a entrega da documentação e 

preenchimento das declarações obrigatórias. 
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4.3. Nomeação e Exoneração de Cargos Comissionados com ou sem vínculo 

4.3.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar n° 840/2011, Título II – dos cargos públicos e das funções de 

Confiança, capítulo I do provimento, art. 4º, 7º, 8º, 9º e 10. 

4.3.2. Tramitação da demanda – Nomeação 

a. verificação da publicação no DODF; 

b. efetivação da posse, presencialmente, mediante o comparecimento do 

nomeado à GSELP, após entrega de documentação e preenchimento das 

declarações obrigatórias: 

I. declaração de Inexistência de Causa de Inexigibilidade e de 

Impedimentos; 

II. declaração de Bens; 

III. declaração de Parentesco;  

IV. entrega de documentação específica quando sem vínculo; 

V. assinatura do Termo de Compromisso e Posse. 

c. cadastramento no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos – 

SIGRH do cargo comissionado; 

d. solicitação da regularização financeira à Gerência de Pagamentos de 

Ativos – GPAG, se necessário: a depender da data de publicação em 

relação à data de fechamento da folha de pagamento.        

4.3.3. Tramitação da demanda – Exoneração 

a. verificação da publicação no DODF; 

b. cadastramento no SIGRH da exoneração de cargo comissionado; 

c. desligamento no SIGRH referente à exoneração de cargo comissionado, se 

sem vínculo (servidor não efetivo); 

d. solicitação de regularização financeira à GPAG. 

  

4.4. Etapas Designação/Dispensa de Função Gratificada de Supervisor e Chefe de 

Secretaria  

4.4.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar n° 840 de 23 de dezembro de 2011;  

Decreto 33.564 de 09/03/2012; Decreto nº 34.121, de 25/01/2013, que alterou o 

Decreto n° 33.502, de 23/01/2012; 

Anexo Único ao Decreto nº 39.034, de 07/05/2018;  

Anexo Único ao Decreto nº 33.564, de 09/03/2012; 

Lei nº 5.326, de 03/04/2014. 

4.4.2. Quando solicitar?  

- Quando expresso interesse da administração pública, se necessária a designação 

de servidor efetivo para exercer uma função gratificada; 

- a pedido do servidor efetivo para dispensa da função gratificada que estiver 

exercendo.  

 Importante salientar que a função gratificada deverá estar vaga para que o ato 

de designação seja solicitado. 

 

 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=39034&txtAno=2018&txtTipo=6&txtParte=.
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4.4.3. Como solicitar?  

a. As solicitações de dispensa ou designação de funções gratificadas são 

efetuadas via abertura de processo no SEI e compõem-se das seguintes 

etapas:  

I. Abertura de processo no SEI – Pessoal – Gratificação por função; 

II. especificação: Dispensa e Designação de Função Gratificada; 

III. tipo de documento: Memorando. 

b. Anexar formulários em formato PDF: 

4.4.3.1. Designação: preenchimento obrigatório do Anexo Único ao Decreto nº 

33.564, de 09/03/2012 – Solicitação de Nomeação ou Designação, alterado 

pelo Decreto nº 36.291, de 21/01/2015; 

4.4.3.2. Dispensa: se for a pedido do servidor deverá ser preenchido o 

Requerimento de Exoneração. 

c. Assinatura do memorando pela chefia da Coordenação Regional de 

Ensino – CRE; 

d. Encaminhamento do processo à GSELP. 

4.4.4. Tramitação da demanda 

Quando o servidor for designado para exercer uma função gratificada ou for 

dispensado da função gratificada que estiver exercendo, a unidade escolar – UE 

abrirá um processo no SEI e o encaminhará à CRE de sua vinculação e essa, após 

análise, o encaminhará à GSELP. 

 OBS: As atividades/ Etapas Designação/Dispensa de Função Gratificada de 

Supervisor e Chefe de Secretaria são realizadas pela GSELP e as atividades/ 

Etapas Designação/Dispensa de Função Gratificada de Diretor e Vice-Diretor 

são realizadas pelo Gabinete da SEEDF.  

4.4.5. Tramitação da demanda – Designação 

a. Verificação da publicação no DODF; 

b. encaminhamento do processo para a CRE solicitando o preenchimento da 

documentação obrigatória da posse pelo servidor designado 

(Documentação disponível no SEI); 

c. verificação da documentação exigida para efetivação do exercício na 

função gratificada; 

I. Declaração de Inexistência de Causa de Inexigibilidade e de 

Impedimentos; 

II. Declaração de Bens; 

III. Declaração de Parentesco; 

IV. Declaração da Direção da UE confirmando que o servidor está 

exercendo a função desde o dia da publicação do DODF – somente 

para a UE ou o Servidor que enviar a documentação após 05 (cinco) 

dias após publicação no DODF. 

d. cadastramento no SIGRH da designação da função gratificada; 

e. solicitação de regularização financeira se for necessária; 

f. encaminhamento do processo para a CRE comunicando que a posse foi 

efetivada, sugerindo a conclusão do processo. 

4.4.6. Tramitação da demanda – Dispensa 

a. verificação da publicação no DODF; 

b. cadastramento no SIGRH da dispensa da função gratificada; 

c. Solicitação de regularização financeira à GPAG. 
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4.5. Exoneração de cargo efetivo 

4.5.1. Legislação relativa à atividade 

Art. 51 da Lei Complementar nº 840/2011 

4.5.2. Quando solicitar? 

 A qualquer tempo para servidores que não respondem a Processo Disciplinar 

4.5.3. Como solicitar? 

Abertura de processo via SEI – Requerimento – Exoneração de Cargo, 

informando a data do desligamento. 

 
 

4.6. Vacância 

4.6.1. Legislação relativa à atividade 

Capítulo V – arts. 50 a 54 da Lei Complementar nº 840/2011; 

4.6.2. A Vacância do Cargo Público decorre de: 

I. Exoneração; 

II. Demissão; 

III. Destituição de Cargo em Comissão; 

IV. Aposentadoria; 

V. Falecimento; 

VI. Perda do cargo nos demais casos previstos na Constituição Federal. 

4.6.2.1. Exoneração 

A exoneração de Cargo de Provimento Efetivo será dada a pedido do 

servidor ou de Oficio. 

A exoneração de Oficio dar-se-á, exclusivamente, quando o servidor: 

I. For reprovado no Estágio Probatório; 

II. tendo tomado posse e não tendo entrado em exercício no prazo 

estabelecido. 

4.6.2.2. Exoneração de Cargo Comissionado 

A exoneração de Cargo em comissão ocorre: 

I. A critério da autoridade competente; 

II. A pedido do Servidor. 

 
 

4.7. Substituição de Cargo Comissionado 

4.7.1. Legislação relativa à atividade 

Art. 44 da Lei Complementar nº 840/2011;  

Decreto nº 39.002/2018. 

4.7.2. Quando solicitar? 

Quando o titular do cargo em comissão estiver usufruindo licenças, férias e 

demais afastamentos ou impedimentos legais. 

4.7.3. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento – Pagamento Substituição de Cargo, 

anexando o comprovante que ensejou o afastamento do titular do cargo em 

comissão. 
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4.7.4. Tramitação da demanda  

Enviar à GSELP para o lançamento no SIGRH, se necessário, após a GPAG para 

regularização financeira. 

 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP 

Diretoria de Administração de Pessoas – DIAD 

Gerência de Lotação e Movimentação – GLM 

 

 

5. Lotação e Movimentação  

5.1. Atribuições Regimentais 

Art. 110. À Gerência de Lotação e Movimentação – GLM, unidade orgânica de 

execução, diretamente subordinada à Diretoria de Administração de Pessoal, 

compete: 

I. Gerenciar, executar e orientar quanto ao cumprimento de normas sobre 

lotação, movimentação de pessoal, bem como quanto aos afastamentos, às 

concessões e às licenças; 

II. Emitir memorando de apresentação de servidor movimentado entre as 

unidades orgânicas da Secretaria, e realizar os devidos registros no sistema 

próprio informatizado; 

III. Controlar remanejamento a pedido, exercício provisório ou devolução de 

professor em atuação nas unidades orgânicas da Secretaria; 

IV. Analisar e instruir os processos de movimentação de servidores para atuação 

em instituições educacionais parceiras, por força de atos normativos, 

termos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres firmados com a 

Secretaria; 

V. Analisar, instruir e realizar registros no sistema próprio informatizado 

referente à concessão de redução ou ampliação do regime de trabalho, e de 

redução da jornada de trabalho; 

VI. Analisar e instruir os atos destinados à concessão de horário especial de 

trabalho; 

VII. Registrar o exercício dos servidores da Secretaria recém-empossados no 

sistema próprio informatizado; 

VIII. Conceder exercício aos servidores reintegrados, revertidos, 

reconduzidos e requisitados, no âmbito da Secretaria; 

IX. Realizar pesquisa de exercício/lotação dos servidores da Secretaria; 

X. Analisar, instruir e registrar no sistema próprio informatizado os atos de 

concessão de afastamentos e licenças; 

XI. Instruir e analisar os processos de requisição de servidores de outras 

unidades da federação ou de outros órgãos federais, estaduais, distritais ou 

municipais; 

XII. Manter atualizados os registros funcionais dos servidores cedidos ou 

requisitados; 

XIII. Instruir e analisar, quanto à lotação e ao exercício, documentos 

referentes ao procedimento de remanejamento de servidores; 
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XIV. Manter, sob sua guarda e responsabilidade, dossiês dos servidores em 

exercício nas unidades da administração central da Secretaria; 

XV. Indicar à Coordenação Regional de Ensino – CREs a carência a ser 

suprida pelo professor efetivo em movimentação; e 

 
 

5.2. Licença para Acompanhamento de Cônjuge – LAC  

5.2.1. Legislação relativa à atividade  
Lei Complementar nº 840/2011, art. 133. 

5.2.2. Quando o servidor deve solicitar? 
Pode ser solicitada por servidor estável para acompanhar o cônjuge ou 

companheiro que for deslocado para: 

a. Trabalhar em localidade fora da região situada fora do Desenvolvimento 

Econômico do Distrito Federal e Entorno; 

b. exercer mandato fora do Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e 

Entorno. 

5.2.3. Prazo da licença 
I. por até 5 (cinco) anos sem remuneração ou subsídio; 

II. a manutenção do vínculo empregatício e do vínculo conjugal deve ser 

comprovada anualmente sobre pena de cancelamento. 

5.2.4. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Por meio de Requerimento – Licença para 

Acompanhar Cônjuge – anexar certidão de vínculo conjugal e documento 

oficial de transferência do cônjuge. 

5.2.5. Tramitação da demanda  
GLM / DIAD / COGEP / SUGEP / GABINETE SEEDF. 

 
 

5.3. Licença para Tratar de Interesses Particulares – LIP 

5.3.1. Legislação relativa à atividade  

Lei Complementar nº 840/2011, art. 144. 

5.3.2. Quando o servidor deve solicitar?   
Servidor Estável – Deve ser solicitada com antecedência de 90 dias. 

5.3.3. Prazo da licença  

Pode ser autorizada por até 3 anos, podendo ser prorrogada por igual período. 

5.3.4. Como solicitar? 

I. Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

5.3.5. Tramitação da demanda 

GLM – DIAD – COGEP – SUGEP. 

 
 

5.4. Licença para Atividade Política  

5.4.1. Legislação relativa à atividade  

Lei Complementar nº 840/2011, arts. 137 e 138. 

5.4.2. Quando o servidor deve solicitar?   
A partir da Convenção Partidária (quando saberá se irá se candidatar). 
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5.4.3. Prazo da Licença 

I - Candidatura no DF – 3 meses anteriores ao pleito eleitoral, até 10 dias após o 

referido pleito; 

II- Candidatura fora do DF – sem remuneração – a partir da ata da convenção que 

escolheu o servidor como candidato, até 10 dias após o referido pleito; 

III - Candidatura fora do DF – com remuneração – a partir do registro de 

candidatura junto ao TER, até 10 dias após o referido pleito. 

5.4.4. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento – Licença para Atividade Política. 

5.4.5. Tramitação da demanda 

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP. 

 
 

5.5. Licença para Desempenho de Mandato Classista 

5.5.1. Legislação relativa à atividade  

Lei Complementar nº 840/2011, arts. 145 a 149. 

5.5.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Servidor estável deverá solicitar após eleito dirigente sindical pela categoria.  

5.5.3. Prazo da Licença 

A Licença tem duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de 

reeleição. 

5.5.4. Como solicitar?  

I. Ofício da Entidade Sindical endereçado à SEPLAG; 

II. cópia autenticada da ata de fundação da entidade; 

III. cópia autenticada de estatuto da entidade; 

IV. cópia autenticada de eleição e posse da diretoria da entidade; 

V. relação das entidades filiadas, que representem servidores da Administração 

Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, quando se tratar de 

confederação, federação ou central sindical; 

VI. relação dos servidores filiados em ordem alfabética e com as matrículas dos 

órgãos de origem quando se tratar de sindicato representativo de categoria 

profissional ou entidade fiscalizadora da profissional; 

VII. Cópia autenticada do registro no Ministério do Trabalho, nos termos do 

inciso I do art. 8º da Constituição Federal. 

5.5.5. Tramitação da demanda 

SEPLAG – GLM/DIAD – COGEP – SUGEP – GAB/SEEDF – SEPLAG. 

 
 

5.6. Licença Adotante 

5.6.1. Legislação relativa à atividade 

Leis Complementar nº 769/2008 e nº 790/2008. 

5.6.2. Quando o servidor deve solicitar? 

A partir do 1º dia de posse da guarda da criança. 

 OBS: Importante dar entrada ao processo no mesmo dia e informar 

imediatamente à GLM. 

5.6.3. Prazo do afastamento 
Prazo de 180 dias, a partir do primeiro dia do Termo de Guarda. 

 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58020/LC_769.html#tit_capIII_art26_incIII_add_0
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5.6.4. Como solicitar? 

Requerimento Licença Adotante, disponibilizado no SEI; 

5.6.4.1. Anexar: 

Termo de Guarda e Certidão de Nascimento da criança. 

5.6.5. Tramitação da demanda 

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP. 

 
 

5.7. Licença para Serviço Militar Obrigatório 

5.7.1. Legislação relativa à atividade 

Leis Complementar nº 840/2011, art. 136 e Lei nº 4.375/1964, art. 60 a 64. 

5.7.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Quando convocado para o Serviço Militar. 

5.7.3. Prazo do afastamento 

Enquanto perdurar a convocação. 

5.7.4. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

Anexar: Convocação. 

5.7.5. Tramitação da demanda 
GLM/DIAD – COGEP – SUGEP.  

 
 

5.8. Afastamento para Mandato Eletivo 

5.8.1. Legislação relativa à atividade  
Lei Complementar nº 840/2011, art. 158. 

5.8.2. Quando o servidor deve solicitar? 
Pode ser solicitada por servidor eleito. 

5.8.3. Prazo da Licença 
O afastamento tem duração igual à do mandato. 

5.8.4. Como solicitar? 
Por meio de Requerimento – Geral – disponibilizado no SEI; 

Anexar cópia do termo de posse no cargo. 

5.8.5. Tramitação da demanda 
GLM/DIAD – COGEP – SUGEP – GABINETE SEEDF. 

 
 

5.9. Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior  

5.9.1. Legislação relativa à atividade  

Lei Complementar nº 840/2011, art. 159 e Decreto nº 29.290/2008. 

5.9.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Deverá ser solicitada com antecedência de 60 dias;  

O evento deverá ter vinculação entre o conteúdo do curso ou pesquisa e as tarefas 

executadas pelo servidor. 

5.9.3. Prazo do afastamento 

5.9.3.1. Evento no DF: duração do evento. 

5.9.3.2. Evento fora do DF, dentro do Brasil: período de duração do evento e, quando 
necessário, ao de deslocamento do servidor, de, no máximo, 01 dia antes e 01 dia 
depois do evento. 

http://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/58020/LC_769.html#tit_capIII_art26_incIII_add_0
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5.9.3.3. Evento fora do Brasil: período de duração do evento e, quando 

necessário, ao de deslocamento do servidor, de, no máximo, 02 dias antes 

e 02 dias depois do evento. 

5.9.4. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento – Dispensa de Ponto – Formulário SEI; 

Parecer chefia imediata – Afastamento Remunerado – preenchido e assinado 

pela chefia imediata. 

5.9.4.1. Anexar: 
I. Folder do evento; 

II. Aceite da inscrição; 

III. Declaração expedida pela instituição responsável pelo curso ou 

pesquisa na qual constem as atividades programadas e a duração total, 

em horas. 

 Observação: documentos escritos em língua estrangeira deverão ser 

acompanhados da respectiva tradução em língua oficial portuguesa. 

5.9.5. Tramitação da demanda 

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP – GABINETE SEEDF. 

 
 

5.10. Afastamento por Acumulação de Cargos – Posse em cargo comissionado 

5.10.1. Legislação relativa 

Lei nº 840/2011, art. 156. 

5.10.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Quando nomeado para cargo ou função comissionada e não houver 

compatibilidade de horário com o outro cargo efetivo. Aplica-se ao servidor que 

acumular licitamente dois cargos efetivos.  

5.10.3. Prazo do afastamento 

O afastamento durará enquanto permanecer no cargo comissionado. 

5.10.4. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral – anexar cópia do termo de posse 

no cargo comissionado. 

5.10.5. Tramitação da demanda  

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP – GABINETE SEEDF. 

 
 

5.11. Disposição para Conselho Tutelar 

5.11.1. Legislação relativa à atividade 
Lei nº 5.294/2014, art. 41. 

5.11.2. Prazo da disposição 
O exercício do cargo de conselheiro tutelar é limitado ao período do mandato. 

5.11.3. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

5.11.4.1. Anexar: 
Cópia da nomeação no DODF; Termo de Posse. 

Servidor deve comparecer à GLM para retirar o Ofício de Apresentação. 

5.11.4. Tramitação da demanda 
GLM/DIAD – COGEP – SUGEP. 
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5.12. Afastamento para Competição Desportiva 

5.12.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 840/2011, art. 160. 

5.12.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O servidor estável deverá solicitar o afastamento com antecedência de 30 dias. 

5.12.3. Prazo do afastamento 

Duração do evento. 

5.12.4. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

Anexar: Inscrição na competição e comprovante de seleção ou convocação, em 

documento oficial do órgão responsável. 

5.12.5. Tramitação da demanda 

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP. 

 
 

5.13. Afastamento para Frequência em Curso de Formação 

5.13.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 840/2011, art. 162. 

5.13.2. Quando o servidor deve solicitar? 

A partir da convocação para participação no curso. 

5.13.3. Prazo do afastamento 

Duração do curso. 

5.13.4. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

Anexar:  

I. Edital do concurso; 

II. Resultado do concurso; 

III. Convocação e informação quanto à opção de remuneração. 

5.13.5. Tramitação da demanda 

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP. 

 
 

5.14. Redução de Jornada de Trabalho para acompanhamento de dependente com 

deficiência ou Servidor com deficiência – PCD 

5.14.1. Legislação relativa à atividade 
Decreto nº 34.023/2012; Lei nº 840/2011, art. 61, incisos I e II, §1º. 

5.14.2. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Requerimento – Horário Especial Servidor com 

Dependente PCD – Encaminhamento em nível sigiloso, com credencial de acesso 

concedida à servidora Kathia Félix de Moraes Queiroz, matrícula nº 44.123-6 

(DICAF). 

Anexar: Relatório médico detalhado atualizado compatível com o pleito e 

comprovante de tratamento atualizado com dia, horário e local de atendimento 

em instituição de saúde ou reabilitação. 

5.14.3. Tramitação da demanda 
DICAF (para anexar classificação funcional) – GEPROC/SUBSAÚDE/SEPLAG – 

GLM – GMOP/DIAD – COGEP – SUGEP – GABINETE SEEDF – SUGEP – GLM. 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 “Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
Endereço: 607 SGAN 607 Projeção D - Bairro ASA NORTE - CEP 70.830-300 - DF 

Página 28 de 100 
 

 
 

5.15. Redução de 20% da Carga Horária em regência de classe 

5.15.1. Legislação relativa 

Lei nº 5.105/2013, Art. 9º, §5º ao 7º e Portaria nº 259/2013. 

5.15.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O professor pode solicitar ao completar 20 anos de regência como servidor 

efetivo. 

5.15.3. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

Anexar: Declarações de atuação que comprovem a regência em sala de aula. 

5.15.4. Tramitação da demanda 

GLM/DIAD – COGEP – SUGEP. 

 Observação: Usufruto no semestre subsequente à publicação. 

 
 

5.16. Redução de Carga Horária 

I. 40 para 20 horas semanais (Carreira Magistério Público do Distrito Federal); 

II. 40 para 30 horas (Carreira Assistência à Educação – cargo Monitor de Gestão 

Educacional). 

5.16.1. Legislação relativa 
Lei nº 5.105/2013, art. 9º, e Portaria nº 259/2013 – Carreira Magistério e Lei nº 

5.106/2013 – Carreira Assistência. 

5.16.2. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

5.16.3. Tramitação da demanda 
GLM / DIAD – COGEP – SUGEP. 

 
 

5.17. Ampliação de Carga Horária 

5.17.1. Legislação relativa 
Lei nº 5.105/2013, art. 9º, Lei nº 5.106/2013, art. 8º, Portaria nº 259/2013 e 

Autorização do Comitê de Políticas de Pessoal – CPP/Governança/DF. 

5.17.2. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

5.17.3. Tramitação da demanda 
GLM – DIAD – COGEP – SUGEP – GABINETE SEEDF. 

 
 

5.18. Horário Especial para Estudante  

5.18.1. Legislação relativa 

Lei Complementar nº 840/2011, art. 61, incico III, §2º e 3º.  

5.18.2. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral – Despacho com manifestação da 

chefia imediata. 

Anexar: Comprovante de matrícula e Grade Horária. 

5.18.3. Tramitação da demanda 

CHEFIA IMEDIATA – CRE DE EXERCÍCIO DO SERVIDOR 
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5.19. Procedimento de Remanejamento Interno e Externo 

5.19.1. Legislação relativa 

Lei nº 5.105/2013, Portaria nº 204/2018, e Edital nº 35/2018 – Carreira 

Magistério. Circular SEI/GDF nº 53/2018 – SEE/GAB/SUGEP.  

5.19.2. Quem pode participar? 

Servidores da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, de acordo com as 

normas estabelecidas na Legislação acima. 

5.19.3. Como participar? 

Seguir a legislação pertinente, atualizada e disponibilizada anualmente. 

5.19.4. Tramitação da demanda 

Servidor deverá participar do Procedimento de Remanejamento realizado 

anualmente, conforme estabelecido em Edital próprio. 

 
 

5.20. Remanejamento a Pedido 

5.20.1. Legislação relativa 

Lei nº 5.105/2013, Portaria nº 204/2018, e Edital nº 35/2018 – Carreira 

Magistério; Lei nº 5.106/2013, Portarias nº 45/2018 e 369/2018 – Carreira 

Assistência; Circular SEI/GDF nº 53/2018 – SEE/GAB/SUGEP. 

5.20.2. Quem pode participar? 

Servidores da Carreira Magistério e Assistência, de acordo com as normas 

estabelecidas na Legislação acima. 

5.20.3. Como participar? 

Abrir processo via SEI – Formulário de Remanejamento a Pedido. 

5.20.4. Tramitação da demanda 

UNIGEP DE ORIGEM (para manifestação quanto à necessidade de substituição) 

– UNIGEP PRETENDIDA (para informar quanto à existência de carência) – 

DIAD/ COGEP – SUGEP – GLM. 

 
 

5.21. Remanejamento a Pedido por Motivo de Saúde 

O remanejamento a pedido por motivo de saúde está condicionado à comprovação da 

necessidade pela Junta Médica Oficial (SUBSAUDE/SEPLAG), de acordo com a 

legislação vigente. 

5.21.1. Legislação relativa 

Lei nº 5.105/2013, Portaria nº 204/2018; Edital nº 35/2018; Lei nº 5.106/2013, 

Portarias nº 45/2018 e 369/2018; Circular SEI/GDF nº 53/2018. 

5.21.2. Quem pode participar? 

Servidores da Carreira Magistério e Assistência. 

5.21.3. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI em Nível Sigiloso – Formulário de Remanejamento a 

Pedido por motivo de saúde – credencial de acesso concedida à servidora Kathia 

Félix de Moraes Queiroz, matrícula nº 44.123-6 (DICAF) e à matrícula do Chefe 

da Unidade Regional de Gestão de Pessoas – UNIGEP à qual é vinculada a UE 

de atuação do servidor.  

Anexar: Laudo Médico Atualizado compatível com o pleito. 
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5.21.4. Tramitação da demanda 

UNIGEP DE ORIGEM – DICAF (para anexar classificação funcional) – 

SUBSAUDE/SEPLAG – SUGEP – GLM 

 
 

5.22. Pesquisa de Lotação 

5.22.1. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – Requerimento Geral. 

5.22.2. Tramitação da demanda 

GLM – UNIDADE DE EXERCÍCIO. 

 Observações Gerais:  

I. A devolução do servidor deverá seguir os parâmetros estabelecidos pela 

Circular SEI-GDF n.º 53/2018 - SEE/GAB/SUGEP (Memorando de 

devolução disponível no SIGEP); 

II. Servidores que serão afastados e/ou licenciados para Estudo, Cessão, 

Disposição, LIP, LAC, Atividade Política, Mandato Eletivo, Mandato 

Classista, Curso de Formação, Conselho Tutelar, deverão ser devolvidos 

à GLM. 

 

 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP  

Diretoria de Administração de Pessoas – DIAD 

Gerência de Gestão dos Professores Substitutos – GPSU 

 

 

6. Professores Substitutos 

6.1. Atribuição Regimentais 

 À Gerência de Gestão dos Professores Substitutos – GPSU, unidade orgânica de 

execução, diretamente subordinada à Diretoria de Administração de Pessoal, 

compete: 

I. Gerenciar, executar e orientar as ações referentes à seleção e à contratação 

temporária de professores substitutos; 

II. Propor, executar e gerenciar as ações necessárias ao processo de seleção 

simplificada e à convocação de professores substitutos para contratação 

temporária; 

III. Monitorar o banco de horas disponível para contratação de professores 

substitutos; 

IV. Orientar e fiscalizar a execução dos procedimentos referentes à contratação 

de professor substituto, à avaliação de desempenho, e à rescisão contratual 

efetuada pelas Coordenações Regionais de Ensino – CREs; 

V. Emitir declarações de tempo de serviço e de remuneração dos professores 

substitutos, e demais declarações relativas à contratação temporária; 

VI. Analisar e instruir solicitações de retificação de pagamento; 

VII. Gerenciar registro de professores substitutos e de seus dependentes no 

sistema próprio informatizado; 

VIII. Analisar, efetivar e registrar os procedimentos de rescisão contratual 

nos sistemas pertinentes; 
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IX. Receber as avaliações dos professores substitutos das CREs e encaminhar 

arquivo para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal; 

X. Registrar e controlar os afastamentos das professoras em usufruto de licença 

maternidade; 

XI. Efetuar as suspensões dos contratos no sistema próprio informatizado, 

XII. Analisar e instruir sobre os acertos financeiros referentes à informação 

para ressarcimento de débitos; e 

XIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

6.2. Professor Substituto Contrato Temporário 

6.2.1. Atuação do Professor Substituto: 

I. Somente em regência de classe, na turma e carga horária informada pela 

UNIGEP. 

II. O professor Contrato Temporário – CT não poderá atuar em atividade 

diferente da especificada no Requerimento (carência). 

III. A Carga Horária do professor Contrato Temporário, não poderá ser 

diferente da especificada no Requerimento. 

IV. A carga horária do professor CT deverá respeitar o disposto no Título VIII, 

da Portaria 26/2018. 

 Mudar o professor substituto de carência sem a expressa autorização da 

UNIGEP poderá ocasionar em falta de pagamento. 

 
 

6.2.2. Estabilidade Provisória 

Aplica-se a professoras em regência de classe que estiverem grávidas. 

Só será caracterizada a estabilidade após parecer da SUBSAUDE. 

 Observação: verificar na UE se alguma professora temporária, em regência 

de classe, que esteja grávida, ainda não solicitou a estabilidade provisória. 

 
 

6.2.3. Abertura e prorrogação de carências 

Para abertura de Requerimento (carência), as UEs deverão entregar à UNIGEP, o 

Quadro de Carência (QC) do Sistema SIGEP, anexando comprovantes e grade 

horária. 

6.2.4. Contratação e Exercício 

Logo que o professor substituto se apresentar à UE deverá conferir os dados do 

Requerimento e informar à UNIGEP o início de exercício. 

Imediatamente após receber a informação da UE, a UNIGEP deverá efetuar o 

registro no Sistema GESPRO. 

6.2.5. Gratificações 

Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e Gratificação de Atividade 

de Ensino Especial (GAEE): devem estar de acordo com a Modulação e 

Estratégia de Matrícula. 

6.2.6. Benefícios 

Devem ser solicitados, via SEI, na UE e a percepção dar-se-á a partir da data da 

solicitação. 
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6.2.7. Devolução de Professor Substituto 

Quando da chegada ou retorno de professor efetivo para a carência ocupada por 

Contrato Temporário, a UE deverá devolver imediatamente o professor 

substituto. 

Ao término do Requerimento, a UE deverá devolver o professor substituto com o 

Memorando de Devolução, a folha de frequência (informando o último dia 

trabalhado) e a avaliação de desempenho. 

 
 

6.2.8. Avaliação de Desempenho 

Deverá ser criteriosa e coerente. 

No caso de devolução com exposição de motivos, a Avaliação deverá estar de 

acordo com a justificativa de devolução. 

Deverá ser realizada pela chefia imediata em todas as UEs em que o professor 

CT trabalhar, ser preenchida no ato do encerramento do Requerimento e contere 

a ciência do professor. 

 
 

6.2.9. Atestados Médicos 

I. Atestados com Licenças Médicas de até 03 dias por bimestre civil deverão 

ser apresentados à chefia imediata. 

II. Os demais casos devem obedecer aos critérios estabelecidos pela 

SUBSAUDE/ SEPLAG, por meio dos Decretos nº 34.023/2014 e 

37.610/2016. 

III. Após homologação dos atestados médicos na SUBSAUDE/ SEPLAG, a 

inspeção médica deverá ser lançada no SIGRH. 

IV. Não há homologação de atestados de acompanhamento na SUBSAUDE/ 

SEPLAG. 

V. Licenças médicas de mais de 15 dias serão suportadas pelo INSS.  

VI. O professor de CT que estiver de licença por mais de 15 dias dentro do 

bimestre, será encaminhado ao INSS e terá seu contrato suspenso 

temporariamente até a data de retorno com alta do INSS. 

 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP 

Diretoria de Administração de Pessoas – DIAD  

Gerência de Modulação de Pessoas – GMOP 

 

 

7. Modulação de Pessoas 

7.1. Atribuições Regimentais 

Art. 112. À Gerência de Modulação de Pessoas – GMOP, unidade orgânica de 

execução, diretamente subordinada à Diretoria de Administração de Pessoal, 

compete: 

I. Gerenciar ações relativas aos procedimentos de controle e supervisão da 

modulação de pessoas nas unidades escolares – UEs da Rede Pública de 

Ensino e nas unidades administrativas da Secretaria; 
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II. Controlar e acompanhar a gestão da modulação das UEs da Rede Pública de 

Ensino e nas unidades administrativas da Secretaria; 

III. Orientar e acompanhar a distribuição de turmas, de carga horária e de 

atendimentos especializados nas UEs, em consonância com matriz 

curricular, Estratégia de Matrícula e legislações pertinentes; 

IV. Analisar e instruir as solicitações de remanejamento a pedido; 

V. Analisar, instruir processos e elaborar relatórios estatísticos referentes à 

modulação de pessoal; 

VI. Subsidiar, instruir e analisar, em sua área de atuação, os processos inerentes 

a procedimento de remanejamento de pessoal; e 

VII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 

 
 

7.2. Modulação 
Modular significa definir de forma responsável o quantitativo de servidores 

necessários para o efetivo funcionamento das UEs, bem como das unidades 

vinculadas às CREs e às Sedes I, II e III.  

7.2.1. Modulação da Carreira Magistério Público – CMP, da UE 

Relatório com o quantitativo de servidores da CMP em exercício na UE, de 

acordo com o tipo da oferta, número de estudantes, número de turmas, carga 

horária dos componentes curriculares previstos na Matriz Curricular, carga 

horária de trabalho dos servidores, considerando o previsto nos normativos legais 

vigentes, como Portaria de Lotação, Portaria de Modulação, Portaria de 

Distribuição/Atribuição, Estratégia de Matrícula, dentre outros. 

7.2.2. Modulação da Carreira Assistência à Educação – CAE, da UE 

Relatório com o quantitativo de servidores da CAE em exercício na UE, de 

acordo com o tipo da oferta, número de estudantes, número de turmas e carga 

horária de trabalho de cada servidor, considerando o previsto em legislação 

específica. 

7.2.3. Modulação da CRE, Unidades Regionais vinculadas e Sedes I, II e III 

Relatório com o quantitativo de servidores da CMP e da CAE, em exercício na 

CRE e em suas Unidades Regionais vinculadas, bem como levantamento do 

quantitativo de servidores da CMP e da CAE, em exercício nas unidades das 

Sedes I, II e III. 

 

 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP  

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP 

Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER  

 

 

8. Atribuições Regimentais 

Art. 113. A Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER, unidade 

orgânica de direção e supervisão, diretamente subordinada à Coordenação de Gestão de 

Pessoas, compete: 

I. Propor ações para a melhoria dos processos de gestão de pessoas da Secretaria; 
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II. Planejar as atividades relacionadas à humanização das relações servidor-servidor e 

administração pública-servidor; 

III. Promover o assessoramento às unidades orgânicas da Secretaria quanto à melhoria do 

ambiente de trabalho e ao bem-estar do servidor; 

IV. Acompanhar a sistematização e a análise de informações como subsídio ao 

aprimoramento da gestão de pessoas; 

V. Propor políticas e diretrizes específicas, no âmbito da Secretaria, voltadas à inclusão 

institucional dos servidores que atuam na gestão educacional; 

VI. Realizar estudos e formular planos, programas e projetos referentes à promoção de 

qualidade de vida no trabalho e à valorização do servidor da Secretaria; 

VII. Propor, orientar, articular e acompanhar, no âmbito da Secretaria, espaço de 

mediação de conflitos destinado à melhoria das relações no ambiente de trabalho e da 

qualidade de vida do servidor; 

VIII. Articular ações, no âmbito da Secretaria, destinadas ao estabelecimento de 

processos participativos para a solução de problemas relacionados à gestão de 

pessoas. 

 

8.1. Organograma  
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Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP    

Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER  

Gerência de Sistematização e Análise de Informações para a Gestão – GSAIG 

 

 

9. Sistematização e Análise de Informação 

9.1. Atribuições Regimentais 

Art. 114. À Gerência de Sistematização e Análise de Informações para a Gestão – 

GSAIG, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de 

Acompanhamento e Apoio ao Servidor, compete: 

I. Promover, no âmbito da Secretaria, a sistematização e a análise das 

informações relativas à gestão de pessoas, de modo a otimizar a qualidade 

dos serviços prestados, com foco na transparência e na agilidade dos 

atendimentos ao público; 

II. Consolidar, no âmbito da Secretaria, as informações relativas à gestão de 

pessoas para subsidiar os processos de gest.ão e as eventuais demandas 

externas; 

III. Orientar os diversos setores da Subsecretaria quanto à padronização e à 

sistematização das informações, de forma a promover a melhoria da 

interlocução entre as diferentes bases de dados; e 

IV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

9.2. Demandas externas – SUGEP e SEEDF 

Quando houver a necessidade da administração pública em obter informações oficiais 

referentes à gestão de pessoas que possam subsidiar estudos, debates, políticas 

públicas e esclarecimentos gerais ao cidadão, a GSAIG é demandada para subsidiar 

com o fornecimento de dados. 

9.2.1. Legislação relativa à atividade 

Lei nº12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI). 

9.2.2. Como solicitar? 

I. Por meio de processo SEI, via Requerimento Geral; ou 

II. acessar Ouvidoria pelo 162 ou www.ouvidoria.df.gov.br; 

III. redigir/informar com clareza os dados solicitados; 

IV. encaminhar à SUGEP, solicitando o posterior encaminhamento à GSAIG. 

9.2.3. Tramitação da demanda  

I. recebimento na SUGEP; 

II. avaliação da validade legal/competência da demanda; 

III. encaminhamento à GSAIG; 

IV. elaboração da resposta técnica suficiente; 

V. encaminhamento do processo para setor pertinente, caso necessário; 

VI. devolução à SUGEP; 

VII. devolução do processo ao solicitante. 

 

 

 

 

http://www.ouvidoria.df.gov.br/
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9.3. Demandas internas à SUGEP e suas Coordenações/ Diretorias/Gerências 

Para obter informações oficiais referentes à gestão de pessoas, visando subsidiar 

tomada de decisões, entrevistas, orientação de políticas públicas e elaboração de 

formulários, planilhas e gráficos informatizados que facilitem o desenvolvimento da 

atividade do setor solicitante, a GSAIG é demandada para fornecer os dados 

solicitados pelos setores da SUGEP. 

9.3.1. Como solicitar? 

I. Por meio de solicitação via e-mail gsaig.diser@gmail.com; 

II. redigir com clareza os dados solicitados; 

III. encaminhar à GSAIG. 

9.3.2. Tramitação da demanda 

I. Recebimento na Gerência; 

II. avaliação da validade legal/competência da demanda; 

III. elaboração da resposta técnica suficiente; 

IV. resposta da demanda ao solicitante. 

 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP  

Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER 

Gerência de Apoio e Desenvolvimento de Pessoas – GADEP 

 

 

10. Desenvolvimento de Pessoas 

10.1. Atribuições Regimentais 

Art. 115. À Gerência de Apoio e Desenvolvimento de Pessoas - GADEP, unidade 

orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Acompanhamento e 

Apoio ao Servidor, compete: 

I. Promover, no âmbito da Secretaria, estudos relativos às ações de promoção 

de bem-estar do servidor e viabilizar condições de parcerias necessárias; 

II. Promover, no âmbito da Secretaria, ações de valorização, motivação, 

integração, troca de experiências; 

III. Buscar parcerias com órgãos internos e externos ao Governo com o objetivo 

de promover ações de fomento à promoção da qualidade de vida dos 

servidores da Secretaria; 

IV. Propor, no âmbito da Secretaria, ações voltadas ao desenvolvimento 

contínuo de relações profissionais construtivas no ambiente de trabalho, 

com foco nas relações humanas e na melhoria dos processos de trabalho e 

dos serviços oferecidos. 

V. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 
 

 

10.2. Conceito  

Desenvolver pessoas: É proporcionar conhecimento ao indivíduo, por meio de ações 

para melhoria na qualidade de vida e para o desenvolvimento das habilidades 

pessoais, a fim de potencializar a construção do conhecimento humano para 

realizações pessoais e profissionais em sua integralidade. 

mailto:gsaig.diser@gmail.com
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10.3. Ações de Desenvolvimento 

10.3.1. Legislação relativa à atividade 

Decreto nº 31.453, de 22/03/2010, arts. 4º e 6º; Decreto nº 37.648, de 

22/12/2016; Regimento Interno SEEDF, art.115. 

10.3.1.  Promoção e desenvolvimento de ações  

A GADEP promove ações e busca parcerias com órgãos internos e externos para 

desenvolver projetos de promoção de bem-estar e qualidade de vida no ambiente 

no trabalho para os servidores (ou grupo de trabalho) que desejam participar das 

atividades oferecidas. 

10.3.2. Como solicitar? 

I. Solicitar informações via e-mail, telefone, pessoalmente, ou por 

requerimento geral via processo SEI (e-mail: gadep@se.df.gov.br; telefone 

3901-3023; SGAN 607, Projeção D, sala 306); 

II. redigir/relatar com clareza as informações requeridas; 

III. no caso de processo SEI encaminhá-lo à GADEP. 

10.3.3. Tramitação da demanda  

I. Recebimento na Gerência; 

II. avaliação da validade legal/ competência da demanda; 

III. análise da viabilidade da realização da demanda solicitada; 

IV. elaboração da resposta; 

V. encaminhamento do processo para setor pertinente, quando for o caso; 

VI. devolução do processo ou resposta ao solicitante. 

 
 

10.4. Demandas Internas (SUGEP, Gerências e unidades administrativas e 

escolares). 

10.4.1. Legislação relativa à atividade 

Decreto nº 31.453, de 22/03/2010, arts. 4º e 6º; Decreto nº 37.648, de 22/12/2016; 

Regimento Interno SEEDF, art.115. 

10.4.2. Quando o servidor/gestor deve solicitar? 

Para obter informações dos projetos em andamento do setor que visem ao bem-

estar e a qualidade de vida dos servidores da SEEDF. 

10.4.3. Como solicitar? 

I. Solicitar informações via e-mail, telefone, pessoalmente ou por 

requerimento geral via processo SEI (e-mail: gadep@se.df.gov.br); telefone 

3901-3023; SGAN 607, Projeção D, sala 306); 

II. redigir/relatar com clareza as informações requeridas; 

III. no caso de processo SEI encaminhá-lo à GADEP. 

10.4.4. Tramitação da Demanda  

I. Recebimento na Gerência; 

II. avaliação da validade legal/ competência da demanda; 

III. análise da viabilidade da realização da demanda solicitada; 

IV. elaboração da resposta; 

V. encaminhamento do processo para setor pertinente, quando for o caso; 

VI. devolução do processo ou resposta ao solicitante. 

 

mailto:gadep.diser@gmail.com
mailto:gadep.diser@gmail.com


 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 “Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
Endereço: 607 SGAN 607 Projeção D - Bairro ASA NORTE - CEP 70.830-300 - DF 

Página 38 de 100 
 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP  

Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER 

Gerência de Mediação de Conflitos – GMEC 

 

 

11. Mediação de Conflitos 

11.1. Atribuições Regimentais 

Art. 116. À Gerência de Mediação de Conflitos, unidade orgânica de execução, 

diretamente subordinada à Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor, 

compete: 

I. Planejar, coordenar, executar e avaliar, no âmbito da Secretaria, ações de 

prevenção, gestão e autocomposição de conflitos relacionados ao ambiente 

de trabalho, envolvendo servidores; 

II. Oferecer acolhimento e acompanhamento humanizado interdisciplinar e 

escuta ativa aos servidores da Secretaria envolvidos em situação de conflito, 

garantindo o sigilo dos procedimentos; 

III. Propiciar, no âmbito da Secretaria, espaço e condições instrumentais para a 

promoção da reflexão sobre atuação profissional, convivência pacífica e 

restauração do diálogo entre os servidores em situação de conflito, e para 

preservação das relações de trabalho; 

IV. Encaminhar as demandas não passíveis de autocomposição à Corregedoria 

de Educação – CORRED/SEEDF; 

V. Propor formação, aperfeiçoamento e reciclagem, nas áreas de prevenção, 

gestão e autocomposição de conflitos; 

VI. Supervisionar, acompanhar e avaliar projetos, programas e ações 

relacionadas aos temas de prevenção, gestão e autocomposição de conflitos; 

VII. Acompanhar as ações referentes às mediações de conflitos realizadas no 

contexto escolar. 

VIII. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 
 

11.2. Conceitos  

11.2.1. Conflito: O conflito ou dissenso é fenômeno inerente às relações humanas. É 

fruto de percepções e posições divergentes quanto a fatos e condutas que 

envolvem expectativas ou interesses comuns; 

 

11.2.2. Situação de Conflito: Ocorre quando dois ou mais servidores tendo atitudes 

ou pontos de vista contrários em um determinado assunto, manifestam suas 

opiniões por meio de comportamentos não condizentes à ética e aos valores da 

Administração Pública;  

 

11.2.3. Acolhimento: Procedimento destinado a receber, de modo pessoal e 

humanizado, servidores em situação de conflito, que se dirijam espontaneamente 

à GMEC, objetivando orientar e adotar os procedimentos cabíveis, conforme a 
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especificidade do exposto, em consonância com os Princípios da Mediação de 

Conflitos; 

 

11.2.4. Pré-Mediação: Sessão Individual que antecede a Sessão Conjunta de 

Mediação, com vistas a acolher, informar e orientar o servidor, verificando 

quanto à voluntariedade de participação em Mesa de Mediação; 

 

11.2.5. Gerenciamento: Procedimento Privado que antecede a Sessão Conjunta de 

Mediação de Conflito com objetivo de oferecer escuta especializada e reflexão 

sobre os aspectos emocionais e técnicos que envolvem a situação de conflito; 

 

11.2.6. Autocomposição: Construção pelas partes envolvidas no conflito na busca de 

possíveis soluções; 

 

11.2.7. Mediação de Conflito: Procedimento informal e sigiloso, no qual as partes 

envolvidas são auxiliadas por terceiro (mediador), imparcial e sem poder 

decisório, que facilita e estimula a identificação e o desenvolvimento de soluções 

consensuais para controvérsias. 

 
 

11.3. Atendimento e Gerenciamento de Conflitos  

11.3.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 840, Art. 211, §4º; Lei Federal nº 13.140/2015, de 

26/05/2016;  

Instrução Normativa nº 2/2016, de 25/07/2016, da Controladoria-Geral do 

Distrito Federal – CGDF; Portaria nº 388/2017, Arts. 17 e 18;  

Portaria nº 352, 30/10/2018, que disciplina as atividades de Mediação para 

solução de conflitos entre servidores no âmbito da SEEDF.  

11.3.2. Quando solicitar? 

I. Quando há um conflito estabelecido entre dois ou mais servidores 

(efetivos, temporários e/ou terceirizados) tendo atitudes ou pontos de 

vista contrários em um determinado assunto, que manifestam suas 

opiniões por meio de comportamentos não condizentes à ética e aos 

valores da Administração Pública; 

II. Não são passíveis de indicação para Procedimento de Mediação pela 

GMEC as demandas que envolvam estudantes e/ou seus responsáveis. 

 Observação: Importante que o fato gerador do conflito esteja 

devidamente registrado em Ata ou outro documento. 

11.3.3. Como solicitar? 

I. Por meio de processo SEI (Abrir Processo Restrito); 

II. Procura espontânea (Acolhimento ao servidor por meio de visitação às 

dependências da GMEC, preferencialmente mediante agendamento); 

III. Ouvidoria (encaminha as situações de conflito passíveis de Mediação após 

tentativa de resolução que se restou insatisfatória); 
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IV. Corregedoria (encaminha os processos passíveis de autocomposição de 

conflitos à GMEC); 

V. CRE (analisa a situação e define se envia para a GMEC); 

VI. UEs (analisa a situação e define se envia para a GMEC). 

11.3.4. Tramitação da demanda  

I. Descrição do conflito ou demanda;  

II. Lotação, cargo e, se possível, a(s) matrícula do(s) servidor(es) em conflito; 

III. Recebido o processo, as partes serão convidadas (via contato telefônico e e-

mail) a comparecerem individualmente à Sessão de Pré-Mediação, serão 

ouvidas e será verificada a aceitação (voluntariedade) em dar ou não 

continuidade aos procedimentos de Mediação. 

IV. Se ambas as partes aceitarem, será marcada uma Sessão Conjunta de 

Mediação de Conflitos podendo ou não haver consenso (concordância) 

entre as partes. A Mesa de Mediação será encerrada com a assinatura do 

Termo de Autocomposição da Resolução do Conflito. O local de origem da 

demanda será informado sobre o resultado da Mediação, podendo essa ser 

frutífera (quando há acordo entre os envolvidos) ou infrutífera (quando não 

se chega a um consenso). Nesse caso, o processo será encaminhado à 

Corregedoria. 
 

 

 

Coordenação de Gestão de Pessoas – COGEP  

Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor – DISER 

Gerência de Acompanhamento de Servidores em Situação Específica – GSIFE 
 

 

12. Readaptados e Pessoas com Deficiência 

12.1. Atribuições Regimentais 

Art. 117. À Gerência de Acompanhamento e Apoio de Servidores em Situação 

Específica - GSIFE, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à 

Diretoria de Acompanhamento e Apoio ao Servidor, compete: 

I. Acompanhar e orientar os servidores em situação funcional específica: 

readaptação, restrição temporária de função, pessoa com deficiência, 

contratação temporária, prestação de serviços terceirizados e professores 

habilitados somente em componentes curriculares considerados extintos; 

II. Propor e executar, no âmbito da Secretaria, ações visando à melhoria da 

qualidade de vida no trabalho dos servidores em situação funcional 

específica; 

III. Orientar as equipes gestoras das unidades escolares da Rede Pública de 

Ensino a buscar uma gestão de integração dos servidores em situação 

funcional específica; 

IV. Propor normas para gestão equânime de pessoas nas unidades escolares e 

administrativas da Secretaria; 

V. Oferecer suporte às Coordenações Regionais de Ensino quanto ao 

atendimento dos servidores em situação funcional específica; 
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12.2. Atendimento ao servidor em Restrição Temporária, Readaptação, PCD e seus 

gestores 

12.2.1. Legislação relativa à atividade 

Regimento Interno SEEDF, art. 117; Portaria- SEEDF nº 12 e 13/2017. 

12.2.2. Quando solicitar? 

Quando houver demandas referentes aos dados cadastrais, à atuação ou às 

condições relativas às situações funcionais específicas; quando a legislação 

pertinente não estiver sendo compreendida/cumprida. 

12.2.3. Como solicitar? 

I. Por telefone 3901-2313; 

II. e-mail gsife.diser@gmail.com; 

III. processo via SEI, por meio de requerimento geral;  

IV. presencialmente – SGAN 607, Sede II. 

12.2.4. Tramitação da demanda  

I. Acolhimento/escuta; 

II. identificação de documentos existentes nos sistemas informatizados; 

III. esclarecimentos e orientações funcionais;  

IV. encaminhamentos necessários (abertura de processo; desarquivamento de 

processo; discursão de caso com a SUBSAUDE; encaminhamento para 

Mediação de Conflitos ou outras Gerências pertinentes); 

V. registro do atendimento e acompanhamento do caso quando não resolvido 

de imediato e ainda dependente de análise/orientação. 

VI. encerramento do caso; 

VII. tabulação dos dados e arquivamento da Ficha de Atendimento/SISGSIFE. 

 
 

12.3. Regularização de situação funcional de readaptação e PCD 

12.3.1. Legislação relativa à atividade 

Regimento Interno, art. 117; Portaria-SEEDF nº 12 e 13/2017. 

12.3.2. Quando o servidor/gestor deve solicitar? 

Após verificar a necessidade de atualizar ou ajustar as informações no SIGEP, 

para os servidores PCDs que necessitem de caracterização e/ou adequação para 

atuação. 

12.3.3. Como solicitar? 

I. Requerimento via SEI com anexação de documentos comprobatórios; 

II. presencialmente, apresentando documentos comprobatórios – SGAN 607, 

Sede II; 

III. PCD – atender o passo-a-passo do Procedimento Operacional Padrão 

(POP) específico e encaminhar à SUBSAUDE. 

12.3.4. Tramitação da demanda 

I. Acolhimento e análise da demanda; 

II. conferência, inclusão de dados e outros encaminhamentos necessários; 

III. PCD – acolhimento e orientação quanto ao POP específico; 

IV. registro do atendimento; acompanhamento quando não resolvido de 

imediato e ainda dependente de análise/orientação e encerramento do caso. 
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Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

 

 

13. Atribuições Regimentais 

Art. 118. À Coordenação de Pagamento e Registros – COPRE, unidade orgânica de 

coordenação e supervisão, diretamente subordinada à Subsecretaria de Gestão de Pessoas, 

compete: 

I. Coordenar e supervisionar, no âmbito da Secretaria, ações relativas às atividades 

de: 

a) cadastro, classificação, registro funcional, atualização e correção de dados, e 

regularização da situação funcional dos servidores ativos e desligados; 

b) incorporação, averbação, concessão de adicional por tempo de serviço, e 

conversão do tempo prestado em condição insalubre; 

c) concessão de benefícios e consignações; 

d) concessão de aposentadorias e pensões, suas retificações, complementações, 

revisões, e demais ações congêneres; 

e) cadastro financeiro dos servidores ativos, aposentados e pensionistas; 

f) elaboração da folha de pagamento relativa a servidores ativos, aposentados e 

pensionistas; 

II. Garantir, na sua área de atuação, a conformidade das ações e dos processos de 

gestão de pessoas com as diretrizes governamentais e o ordenamento jurídico; 

III. Zelar pela aplicação das normas relativas às aposentadorias, às pensões, aos 

benefícios ou às vantagens; 

IV. Elaborar impactos financeiros relativos às diferenças salariais oriundas de 

acréscimo de carga horária, decisões judiciais, pareceres, tomadas de contas 

especiais, inquéritos administrativos, alterações nos planos de carreiras e outros 

mecanismos geradores de despesas; 

V. Coordenar os processos de implantação de novos planos de carreiras ou de suas 

alterações; 

VI. Conceder acesso, de acordo com o perfil dos usuários, ao sistema próprio 

informatizado. 
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13.2. Organograma 
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Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE 

 

 

14. Atribuições Regimentais 

Art. 119. À Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE, unidade orgânica de direção 

e supervisão, diretamente subordinada a Coordenação de Pagamento e Registros, 

compete: 

I. Coordenar, orientar e acompanhar, no âmbito da Secretaria, ações relativas às 

atividades de: 

a) cadastro financeiro dos servidores ativos, aposentados e pensionistas; 

b) elaboração da folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e 

pensionistas; 

c) controle do sistema de pagamento utilizado para elaboração da folha de 

pagamento dos servidores; 

d) elaboração de quadros demonstrativos de despesa de pessoal; 

e) encaminhamento da folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados, 

pensionistas ao setor competente para fins de liquidação; 

II. Orientar e acompanhar as Coordenações Regionais de Ensino quanto às rotinas de 

pagamento; 

III. Fornecer informações financeiras relativas à administração de pessoal e emitir 

fichas financeiras dos professores substitutos; 

IV. Lançar no sistema próprio informatizado as retificações de pagamento de professor 

substituto; 

V. Realizar cálculos inerentes às solicitações de acertos financeiros referentes à 

informação para ressarcimento de débitos; e 

VI. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

14.1. Organograma  
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Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE 

Gerência de Pagamento de Ativos – GPAG 

 

 

15. Atribuições Regimentais 

Art. 120. À Gerência de Pagamento de Ativos – GPAG, unidade orgânica de execução, 

diretamente subordinada à Diretoria de Pagamento de Pessoas, compete: 

I. Gerenciar, controlar, acompanhar e executar, no âmbito da Secretaria, ações 

relativas às atividades de: 

a) Elaboração e controle da folha de pagamento dos servidores ativos; 

b) Controle e acompanhamento dos registros financeiros referentes aos 

pagamentos de servidores ativos; 

c) Avaliação e controle dos parcelamentos e das reposições salariais; 

d) Lançamentos referentes à concessão e à exclusão de adicionais de 

insalubridade, periculosidade e atividades penosas; 

e) Lançamentos de adicionais noturnos, gratificações, faltas e férias dos 

servidores em exercício nas unidades administrativas centrais, cedidos ou 

requisitados; 

f) Acertos de retificação de pagamento; 

g) Simulação de pagamento para fins de contribuição previdenciária; 

h) Acerto de pagamento de Licença-Prêmio por Assiduidade, férias, e décimo 

terceiro salário dos servidores aposentados; 

i) Acertos relativos a processos administrativos disciplinares, exoneração, 

demissão, falecimento de servidores, restrição de função, e readaptação 

funcional; 

j) Inclusão e alteração de férias dos servidores em exercício nas unidades 

administrativas centrais da Secretaria; 

k) Inclusão do pagamento de jetons no sistema próprio informatizado; 

l) Inclusão, alteração, exclusão, atualização e correlação de quintos/décimos 

dos servidores ativos; 

m) Ressarcimento de remuneração e encargos referentes aos servidores 

cedidos mediante ressarcimento; 

n) Emissão de fichas financeiras dos servidores ativos; e 

II. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

15.2. Lançamentos e exclusões  

I. Adicional de insalubridade e Periculosidade;  

II. Adicional noturno;  

III. Gratificações;  

IV. Faltas;  

V. Férias. 

15.2.1. Legislação relativa à atividade  

Lei Complementar nº 840/2011. 
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15.2.2. Adicional de Insalubridade e Periculosidade 

Devem estar de acordo com a atuação do servidor e ser comprovados por meio 

de laudo pericial da medicina do trabalho. 

15.2.2.1. Quando o servidor deve solicitar? 

O Adicional de Insalubridade/Periculosidade deve ser solicitado para o 

servidor que trabalhe com materiais e/ou em locais considerados insalubres 

e/ou perigosos; 

15.2.2.2. Como solicitar? 

A chefia imediata deve preencher o formulário de descrição de atividades, que se 

encontra no site da SUBSAUDE/SEPLAG e encaminhar a solicitação àquela 

SUBSAUDE, que emitirá laudo técnico concedendo ou não o adicional. Caso 

seja concedido, o processo deve ser encaminhado à GPAG para inclusão. 

 
 

15.2.3. Adicional noturno 

Adicional noturno deve ser pago aos servidores que trabalhem após as 22 horas. 

A solicitação deve ser feita mediante a assinatura da folha de ponto do servidor 

com o horário trabalhado após esse horário. É incluído pela UNIGEP. 

 
 

15.2.4. Gratificações 

Principais gratificações da Carreira Magistério: 

a. Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) = 30% do vencimento 

do servidor; 

b. Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA); 

c.  Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE); 

d. Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR); 

e. Gratificação de Atividade em Estabelecimento de Ensino Diferenciado 

(GADEED); 

f. Gratificação de Atividade em Estabelecimento de Restrição de Liberdade 

(GADERL) = 15% da etapa inicial em que o servidor está posicionado. 

15.2.3.1. Quem faz jus? 
I. Professores, de acordo com a legislação específica. 

II. Orientadores Educacionais, de acordo com a legislação específica. 

15.2.3.2. Principais gratificações da Carreira Assistência 

GAEE e GAZR 

15.2.3.3. Quem faz jus? 

I. GAZR – servidores lotados em unidades de zona rural; 

II. GAEE – servidores lotados em Centros de Ensino Especial e Monitores 

de Gestão Educacional que atuam com estudantes portadores de 

necessidades especiais. 

15.2.3.4. Como solicitar? 

As solicitações de inclusões são efetuadas pelas chefias imediatas, quando 

da lotação ou do início do ano letivo, de acordo com legislação (lotação, 

turma de atuação). A inclusão é feita pela UNIGEP. 
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15.2.5. Faltas 

Devem ser anotadas na folha de ponto dos servidores que não comparecerem ao 

trabalho e encaminhadas à UNIGEP para inclusão do desconto no pagamento do 

servidor. 

 
 

15.2.6. Férias 

A solicitação é feita via SEI pelo servidor, com anuência da chefia imediata, para 

todos os servidores que não usufruem no período coletivo. Deve ser feita com 

antecedência de 60 dias (Instrução Normativa 01/2014-SEPLAG). O lançamento 

é efetuado pelas UNIGEPs e pela GPAG, para as Sedes I, II e Abrir processo via  

15.2.6.1 Como solicitar? 

SEI – Formulário próprio, com a antecedência informada.  

 
 

15.3 Acertos 

I. Retificação de pagamento;  

II. Pagamento de Licença-Prêmio por Assiduidade;  

III. Décimo terceiro salário dos servidores aposentados. 

15.3.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 840/2011. 

15.3.2. Quando o servidor deve solicitar? 

15.3.2.1. Retificação de pagamento: 

Quando as gratificações e/ou outro tipo de pagamento não forem incluídos 

dentro do mês de competência. 

15.3.2.2. Pagamento de Licença-Prêmio em pecúnia: 

Quando o servidor se aposentar e não tiver usufruído períodos de Licença-

Prêmio adquiridos, conforme art. 142 da Lei Complementar nº 840/2011. 

Os cálculos são efetuados no mês subsequente à aposentadoria, não 

havendo necessidade de solicitar. 

15.3.2.3. Pagamento de décimo terceiro salário por aposentadoria 

É feito quando o servidor se aposenta. É proporcional ao período do último 

aniversário até a data da aposentadoria e é feito no mês subsequente à 

aposentadoria, não havendo necessidade de solicitar.  

 
 

15.4. Exoneração 

O acerto de pagamento só é efetuado após a publicação.  

15.4.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Complementar nº 840/2011; Lei nº 5.105/2013; Portaria-SEEDF nº 

259/2013; Portaria-SEEDF nº 47/2016 (Carreira Magistério); Lei 5.106/2013 

(Carreira Assistência). 

15.4.2. Quando o servidor deve solicitar? 

15.4.2.1. Retificação de pagamento:  
I. Deve ser feita sempre que o servidor deixar de receber algum 

pagamento devido, seja por atuação ou por lotação; 
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II. Deve ser solicitada pelo servidor ou pela chefia imediata que perceba 

a falta do pagamento. 

15.4.3. Como solicitar? 
I. O servidor pode solicitar via SEI o acerto de pagamento de gratificações e 

adicionais não efetuados dentro do mês.  

II. A solicitação deve ser encaminhada à UNIGEP com o parecer da chefia 

imediata e documentações comprobatórias (exemplo: memorando de 

apresentação, declaração da chefia, folha de ponto) de que o mesmo faz jus ao 

solicitado. Nesse caso, a UNIGEP encaminhará à GPAG para os cálculos e 

acertos pertinentes. 

 
 

15.5. Inclusão e alteração 

Férias dos servidores em exercício nas unidades administrativas centrais da 

Secretaria; Pagamento de jetons (para parlamentares, nos níveis municipal, estadual e 

federal por sessões extraordinárias); correlação de quintos/décimos dos servidores 

ativos. 

15.5.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 840/2011 e Instrução Normativa nº 01/2014-SEPLAG. 

15.5.2. Quando o Servidor deve solicitar? 

15.5.2.1. Férias: 

Com 60 dias de antecedência à marcação e 45 ou 15 dias de antecedência 

para remarcação (de acordo com IN-01/2014-SEPLAG). 

15.5.2.2. Jetons: 

I. É a Gratificação pela participação em reuniões de órgãos de 

deliberação, aos servidores públicos participantes de reuniões dos 

órgãos de deliberação coletiva da administração centralizada e 

autárquica, instituída pelo Decreto-Lei nº 162 de 18/11/1969. 

II. Não há solicitação. Há informação de frequência pela Secretaria do 

Conselho do número de reuniões para serem incluídos no pagamento 

pela GPAG. 

15.5.2.3. Correlação de quintos/décimos: 

Não há mais ajustes de quintos e décimos, a partir da vigência da Lei 

4854/2011. 

 

 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE 

Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas – GAP 

 

 

16. Pagamento de Aposentados e Pensionistas 

16.1. Atribuições Regimentais 

Art. 121. À Gerência de Pagamento de Aposentados e Pensionistas – GAP, 

unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Pagamento de 

Pessoas, compete: 
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I. Gerenciar, controlar, acompanhar e executar, no âmbito da Secretaria, ações 

relativas às atividades de: 

a) Adequação do pagamento dos servidores aposentados e pensionistas, de 

acordo com o motivo da aposentadoria ou pensão; 

b) Elaboração e controle da folha de pagamento de aposentados e 

pensionistas; 

c) Elaboração de abono provisório da aposentadoria e título de pensão, e 

lançamento no Sistema de Registro de Admissões e Contratações, do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal; 

d) Inclusão, exclusão e alteração de conta corrente de aposentados e 

pensionistas no sistema próprio informatizado; 

e) Inclusão, alteração e exclusão de gratificações na folha de pagamento, 

após publicação de aposentadoria e de concessão de pensão; 

f) Inclusão, alteração, exclusão, atualização e correlação de 

quintos/décimos, de revisão de aposentadoria e pensão, e de emissão de 

fichas financeiras; 

g) Cumprimento às diligências, aos mandados de segurança, e aos processos 

e ofícios judiciais referentes a acertos financeiros de aposentados e 

pensionistas; e 

h) Regularização funcional e financeira, por razão do falecimento do 

servidor aposentado ou do pensionista; e 

II. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

16.2. Pagamento de Aposentadoria 

16.2.1. Legislação referente à atividade 

I. A Emenda Constitucional – EC nº 41, de 31 de dezembro de 2003, 

introduziu quatro regimes normativos de aposentação, um regime geral 

(regra geral de aposentadoria) e três regimes de transição (regras de 

transição de aposentadoria). A regra geral de aposentadoria está prevista no 

art. 40 da CF. Já as regras de transição são as positivadas nos arts. 2º, 3º e 

6º da EC nº 41/03; 

II. A base de cálculo dos proventos passou a ser a média aritmética simples 

das 80% (oitenta por cento) maiores remunerações de todo o período 

contributivo a partir de julho de 1994, ou a partir do início da contribuição, 

se posterior a julho de 1994; 

III. No caso da aposentadoria integral, o valor do resultado da média 

corresponde ao valor bruto dos proventos. Nos casos de aposentadoria por 

invalidez por doença não especificada em lei, aposentadoria por idade e 

aposentadoria compulsória, aplica-se a proporcionalidade sobre o resultado 

obtido pela média; 

IV. Todavia, com a publicação da decisão administrativa nº 5859/2008 do 

TCDF, em outubro de 2008, os proventos do servidor aposentado por 

invalidez e que teve sua admissão anterior à vigência da EC 41/2003, foram 
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revistos para serem calculados com base na última remuneração percebida 

em atividade. 

V. Somente a partir da publicação da decisão é que houve embasamento legal 

para o pagamento dos proventos do servidor de acordo com a última 

remuneração, como previa a EC nº 20/98; 

VI. A EC 70/2012 veio a consolidar essa situação. 

 
 

16.2.2. REGRA DE TRANSIÇÃO ART. 6º EC 41 – data de admissão até 

31/12/2003 

APOSENTADORIA INTEGRAL – REGRA DE TRANSIÇÃO ART. 6º EC 

41 – data de admissão até 31/12/2003 

 

REQUISITOS 

MULHER 

REQUISITOS HOMEM BASE DE 

CÁLCULO 

PARIDADE 

55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

20 anos de serviço 

público 

10 anos de Carreira e 

cinco anos de efetivo 

exercício no cargo em 

que se der a 

aposentadoria 

60 anos de idade 

35 anos de contribuição 

20 anos de serviço 

público 

10 anos de Carreira e 

cinco anos de efetivo 

exercício no cargo em 

que se der a 

aposentadoria 

Última 

remuneração 

Gratificações 

proporcionais, 

conforme 

legislação 

específica 

Sim 

 

 
 

16.2.3. REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 3º EC 47/2005 – ALTEROU O ART. 6º 

DA EC 41 – data de admissão até 31/12/2003. 

 
REQUISITOS MULHER 

REQUISITOS 

HOMEM 

BASE DE 

CÁLCULO 

PARIDADE 

55 anos de idade 

30 anos de contribuição 

20 anos de serviço 

público 

10 anos de Carreira e 

cinco anos de efetivo 

exercício no cargo em que 

se der a aposentadoria 

A cada ano que ultrapassa 

a contribuição, diminui 

um de idade 

60 anos de idade 

35 anos de 

contribuição 

20 anos de serviço 

público 

10 anos de Carreira e 

cinco anos de efetivo 

exercício no cargo em 

que se der a 

aposentadoria 

A cada ano que 

ultrapassa a 

contribuição, diminui 

um de idade 

Última 

remuneração 

Gratificações 

proporcionais, 

conforme 

legislação 

específica 

Sim 
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APOSENTADORIA 

INVALIDEZ-Admissão 

até 31/12/2003 

BASE DE CÁLCULO PARIDADE 

Doença especificada em 

lei, moléstia profissional e 

acidente de serviço 

Última remuneração, proventos 

integrais e Gratificações proporcionais, 

conforme legislação específica 

SIM 

Doença não especificada 

em lei 

 

Última remuneração, proventos e 

Gratificações proporcionais, conforme 

legislação específica 

SIM 

 

APOSENTADORIA 

INVALIDEZ – Admissão 

após 31/12/2003 

BASE DE CÁLCULO PARIDADE 

Doença especificada em 

lei, moléstia profissional e 

acidente de serviço 

Média aritmética INTEGRAL das 

80% maiores remunerações a partir de 

07/1944 ou a partir da admissão, SE 

posterior a essa data 

NÃO 

Doença não especificada 

em lei 

 

Média aritmética Proporcional 80% 

maiores remunerações a partir de 

07/1944 ou a partir da admissão, SE 

posterior a essa data 

NÃO 

 

A partir da publicação da EC 41/2003, todos os servidores que não cumprirem os 

requisitos previstos nas regras de transição, serão aposentados de acordo com a 

nova regra geral de aposentadoria, os seja, com os cálculos previstos no 

supracitado parágrafo 3º do art. 1º da EC 41/2003 (média). A Lei que 

regulamentou e explicou a forma de cálculo prevista nesse artigo é a Lei nº 

10.887/2004. Servidores admitidos após 31/12/2003 e servidores aposentados 

voluntariamente POR IDADE: 

16.2.4. Se aposentadoria integral: 

Média aritmética INTEGRAL das 80% maiores remunerações a partir de 

07/1944 ou a partir da admissão, SE posterior a essa data.  

16.2.5. Se aposentadoria proporcional: 

Média aritmética PROPORCIONAL das 80% maiores remunerações a partir de 

07/1944 ou a partir da admissão, SE posterior a essa data. 
 

  

16.3. APOSENTADORIA ESPECIAL – ART. 40 §4º – MÉDIA 

16.3.1. POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
REQUISITOS 

MULHER 

REQUISITOS 

HOMEM 

BASE DE 

CÁLCULO 

PARIDADE 

I. aos 20 anos de tempo 

de contribuição, no 

caso de servidora com 

deficiência grave; 

II. aos 24 anos de 

tempo de contribuição, 

no caso de servidora 

I. aos 25 anos de 

tempo de 

contribuição, no caso 

de servidor com 

deficiência grave; 

II. aos 29 anos de 

tempo de 

- Média aritmética 

INTEGRAL das 

80% maiores 

remunerações a 

partir de 07/1944 

ou a partir da 

admissão, SE 

Não 
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com deficiência 

moderada; 

III. aos 28 anos de 

tempo de contribuição, 

no caso de servidora 

com deficiência leve. 

contribuição, no caso 

de servidor com 

deficiência 

moderada; 

III. aos 33 anos de 

tempo de 

contribuição, no caso 

de servidor com 

deficiência leve. 

posterior a essa 

data 

- Tempo averbado 

posterior a 07/1994 

deve apresentar as 

remunerações para 

composição da base 

de cálculo 

 
 

16.3.2. POR TEMPO IDADE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

 
REQUISITOS 

MULHER 

REQUISITOS 

HOMEM 

BASE DE CÁLCULO PARIDADE 

55 anos de 

idade 

15 anos na 

condição de 

pessoa com 

deficiência 

60 anos de 

idade 

15 anos na 

condição de 

pessoa com 

deficiência 

70 % da Média aritmética das 

80% das maiores remunerações a 

partir de 07/1944 ou a partir da 

admissão, SE posterior a essa 

data, mais 1% da média apurada 

por grupo de 12 contribuições 

mensais até o máximo de 30%. 

Tempo averbado posterior a 

07/1994 deve apresentar as 

remunerações para composição da 

base de cálculo 

Não 

 

16.3.3. Tramitação do processo 

I. A tramitação do processo de aposentadoria é iniciada via processo SEI; 

II. Após, é encaminhado para a DICAF/COPRE (para Classificação funcional dos 

servidores); 

III. Em seguida, o processo é direcionado à SUBSAUDE/SEPLAG (para anexar 

informações sobre as licenças médicas usufruídas), de onde segue para a 

GSELP/DIAD (para informações quanto ao Concurso); 

IV. Dando continuidade ao andamento do processo, este é encaminhado à 

GLM/DIAD (para pesquisa de lotação e informações quanto à carga horária de 

trabalho); 

V. Após, segue para a GTES/DICAF (Para informar quanto ao tempo de serviço). 

Subsequentemente, segue para a GEVOF/DICAF (para informações quanto à 

LPA e evolução funcional); 

VI. Em continuação, segue para a Corregedoria e para a GCAP (concessão de 

aposentadorias e pensões). Após a publicação, o processo é concluído na GAP 

(pagamento de aposentados e pensionistas). 

16.3.4. Execução 

Após a publicação em diário oficial de concessão de aposentadoria e de pensão, 

os processos são encaminhados à GAP para o cadastramento em folha de 

pagamento das rubricas de pagamento. É feita a alteração dos códigos das 

rubricas da remuneração dos servidores, isto é, alterados os códigos de servidores 

ativos para os códigos de servidores inativos. Por exemplo, o código da rubrica 
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“Adicional de Tempo de Serviço”, de servidores ativos é 10502. Quando o 

servidor se aposenta, este código é alterado para 10504, sendo este o código do 

Adicional de Tempo de Serviço de servidores inativos. Esse procedimento é feito 

no sistema SIGRH, fazendo com que seja gerado o contracheque do servidor ou 

do pensionista, a partir do momento em que ele se torna inativo ou que seja 

concedida a pensão.    

 
 

 

16.4. Parcelas do Pagamento 

16.4.1. GAPED - Gratificação de Atividade Regência de Classe 

16.4.2. Legislação referente à atividade 

I.  Lei 5.105 de 03/05/2013, alterou a nomenclatura da rubrica de GARC 

para GAPED – Gratificação de Atividade Pedagógica, bem como ratificou 

a percepção da GAPED para as atividades previstas na Portaria nº 255, de 

12/12/2008 para os servidores: 

a. Que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de 

docência na educação básica ou na formação continuada na SEEDF e 

de coordenação pedagógica local; 

b. Ocupantes dos cargos de Diretor, Vice-Diretor e Supervisor nas UEs 

da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

c. Em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, 

entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, 

conforme normas específicas editadas pela SEEDF; 

d. Atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; 

e. Atuantes em salas de leitura; 

f. Atuantes como coordenadores de estágio; 

g. Atuantes como apoio pedagógico; 

h. Afastados nos termos do art.12, §3º, na forma a ser disciplinada pela 

SEEDF; 

i. Afastados para o exercício de mandato classista. 

 
 

 

16.4.3. GASE - Gratificação de Atividade de Suporte Educacional (Orientador 

Educacional) 

16.4.4. Legislação referente a atividade 

A GASE começou a ser paga aos Pedagogos-Orientadores Educacionais a partir 

da Lei 3.318/2004 que passou a vigorar em 03/2004. 
Período contributivo a partir de 16/12/1998. (A GASE não é paga aos Orientadores 

Educacionais que aposentaram entre 16/12/1988 a 28/02/2004, após o período 

contributivo e antes da lei). 

Se o servidor se aposentou antes do período contributivo, incorpora-se todo o 

período de atuação em UE (todas as gratificações); 
Incorpora-se 1,2% em cima do provento em que o servidor está (mesmo proporcional); 
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É paga com pesquisa de lotação em que o servidor esteve lotado em UE; 

A Lei nº 4.075 de 28/12/2007 manteve os termos da Lei nº 3318/2004, incluiu 

alguns termos e fez alterações; 

A Lei nº 5.105 de 03/05/2013 ratificou os termos da Lei nº 4.075/2007. 

 Observação: A incorporação das funções citadas só é de direito a partir 

da Lei nº 4.075/2007, conforme Informação Jurídica nº 143/2009 – 

AJL/SE. 

16.4.5. Quem faz jus: 

Fazem jus ao recebimento da GASE os ocupantes do cargo de Pedagogo-

Orientador Educacional: 

I. Que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades nas UEs da 

Rede Pública de Ensino do Distrito Federal ou de formação continuada na 

SEEDF; 

II. Ocupantes dos cargos de Diretor, Vice-Diretor e Supervisor em exercício 

nas UEs da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal; 

III. Em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, 

entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, na forma 

das normas editadas pela SEEDF; 

IV. Consideram-se unidades centrais e intermediárias: 

a. Subsecretaria de Educação Básica – SUBEB; 

b. Subsecretaria de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação – 

SUPLAV; 

c. Centro de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação – EAPE; 

d. Conselho de Educação; 

e. Gabinete das CREs; 

f. Unidades Regionais de Educação Básica – UNIEBs; e  

g. Unidades Regionais de Planejamento Educacional e Tecnologia da 

Educação – UNIPLATs. 

h. Afastados nos termos do art. 12, § 3º, na forma a ser disciplinada pela 

SEEDF; 

i. Afastados para o exercício de mandato classista. 

 
 

 

16.4.6. GAEE – Gratificação de Atividade de Ensino Especial 

16.4.7. Legislação referente à atividade 

A GAEE foi criada pela Lei nº 540 de 21/09/1993. 

I. A Lei 4.075 de 28/12/2007 alterou o percentual da base de cálculo da 

GAEE para 15%, bem como a forma de incorporação, que passou a ser 

proporcional ao tempo trabalhado na atividade, durante toda a vida 

funcional do servidor, na razão de 0,6% ao ano até o limite de 15%; 

II. Antes da vigência da Lei 4.075/2007, era vedado o cômputo do período 

utilizado para incorporar o percentual da GAEE para fins de incorporação 

da GAA. 

III. A partir da vigência da Lei, foi possível utilizar esse período para as duas 

gratificações (art. 21, §2º, II, III e §3º, V);  

IV. Os benefícios criados com o antigo Plano de Carreira foram mantidos pelo 

novo Plano, Lei 5.105/2013 (art.17, III e IV e art. 30§ único). 
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16.4.8. Quem faz jus: 

Fazem jus ao recebimento da GAEE os integrantes da Carreira Magistério 

Público do Distrito Federal:  

I. Que atendam exclusivamente a estudantes portadores de necessidades 

educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, em exercício nas 

unidades especializadas da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nas 

instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas;  

II. Em exercício de regência nas UEs de ensino regular que atuem nas 

modalidades especializadas de atendimento em Classes Especiais, Salas de 

Recurso e de Apoio à Aprendizagem e nas Equipes Especializadas de Apoio 

à Aprendizagem; 

III. Que atendam adolescentes e adultos com restrição e privação de liberdade 

nos núcleos de ensino das unidades de internação do Sistema Socioeducativo 

ou das unidades prisionais do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, na 

Escola do Parque da Cidade – PROEM e na Escola dos Meninos e Meninas 

do Parque.  

 IMPORTANTE: 

- Não se aplica ao professor regente de classes regulares que atenda 

estudantes com necessidades especiais de forma inclusiva. 

- A partir de 31/12/2015, professores no CED 01 BSB fazem jus à 

GAEE/GAZR/GADERL: 

a. Convênio Classes Hospitalares – faz jus à GAEE. 

b. Convênio FUNAP – faz jus à GAEE. 

c. Equipes de Aprendizagem – fazem jus à GAEE – Desde 01/03/2008. 

Observações: 

- Fazem jus à GAEE professores que atuaram em turmas exclusivas 

de ensino, não fazendo jus àqueles que atuaram em turmas inclusivas, 

ou seja, com um ou dois alunos especiais em turmas de ensino 

regular.  

- O servidor deverá anexar ao processo de aposentadoria todas as 

declarações das UEs, padronizadas, para incorporação das 

gratificações a que faz jus, com períodos discriminados, como consta 

na página 1 do kit aposentadoria disponível no Protocolo.  

- A Portaria nº 384, de 23/11/2016, regulamentou e especificou as 

atividades que concedem o direito ao profissional de utilizar o 

período trabalhado para fins de incorporação do percentual da GAEE:  

 

 CLASSE ESPECIAL: Classe de caráter transitório constituída 

exclusivamente por estudantes com DI, DMU, TGF/TEA ou DV, 

sem seriação, com modulação específica, criada com autorização da 

SUPLAV/DIOFE, com Parecer da SUBEB/DIEE e da 

SUGEP/DIAD. Durante o período de permanência nessa classe, o 

estudante deverá desenvolver atividades conjuntas com os demais 

estudantes das classes comuns. Sua reavaliação deverá ser anual, 

para análise de sua continuidade, e contar com a participação da 

equipe gestora, da estratégia de matrícula, do coordenador 

pedagógico, do professor regente e dos profissionais das equipes de 

apoio (SEAA, SOE e AEE); 
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 EJA INTERVENTIVA: turma constituída exclusivamente por 

estudantes com DI ou TGD/TEA, a partir dos 15 anos de idade, com 

modulação específica. O estudo de caso deverá ser anual e contar 

com a participação do SEAA, do CEE e de outra UE, professores 

regentes e profissionais do AEE conforme indicação da UNIEB; 

 

 CLASSE BILÍNGUE: Classe constituída exclusivamente por 

estudantes S/DA que se comunicam por meio de libras e estudantes 

surdos e cegos que foram surdos antes de se tornarem deficientes 

visuais. Nessas turmas, A libras é a língua de comunicação e ensino. 

Todas as turmas EBT são classes bilíngues. Na CRE onde não há 

escola bilíngue poderão ser constituídas classes bilíngues na 

educação infantil e nos anos iniciais, preferencialmente em UE polo, 

com professores bilíngues fluentes em libras, desde que autorizadas 

pela SUPLAV/DIOFE, com Parecer da SUBEB/DIEE e da SUGEP; 

 

 CLASSE BILÍNGUE DIFERENCIADA: Classe constituída 

por estudantes S/DA que se comunicam por meio de libras e 

estudantes surdos e cegos com deficiências associadas (DMU), 

encaminhados de acordo com estudo de caso realizado com a 

participação da equipe pedagógica UE, SEAA e da CRE, 

devidamente autorizada pela SUPLAV/DIOFE, com Parecer da 

SUBEB/DIEE e da SUGEP. 

 
 

16.4.9. GADEED – Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento de 

Ensino Diferenciado (Professor) 

16.4.10. Legislação referente à atividade 

Foi instituída pela Lei 4.075/2007, com vigência a partir de 01/03/2008, a ser 

incorporada no percentual de 0,6% por ano de efetivo exercício em Atividade em 

Estabelecimento de Ensino Diferenciado a ser calculado sobre o vencimento 

básico inicial da Carreira do servidor até o limite de 15% (quinze por cento). 

16.4.11. Quem faz jus: 

É pago com base na pesquisa de lotação; 

Fazem jus ao percebimento da GADEED, os professores que estejam em efetivo 

exercício nos Estabelecimentos de Ensino Diferenciado, quais sejam, nos termos 

da Lei, a Escola Parque da Cidade e a Escola Meninos e Meninas do Parque. 

 Observação: o servidor que faz jus à GADEED também faz jus à GAEE, 

disposição mantida pela Lei nº 5.105/2013. 
  

 

16.4.12. GADERL – Gratificação de Atividade de Docência em Estabelecimento 

de Ensino de Privação e Restrição de Liberdade (somente Professor) 

16.4.13. Legislação referente à atividade 

As Leis nº 2.743/2001 e 3.347/2001 previam o percebimento da GDEP, GRL e 

da GAR para os servidores lotados no Convênio com o antigo CAJE, atual 

CIAGO. A Lei nº 3.347/2004 foi revogada pela Lei nº 4.075/2007, que 

reestruturou a Carreira Magistério Público do DF, art. 21, IX. O art. 35 da Lei 
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4.075/2007 expressamente revogou as Lei 2.743/2001 (alterada pela Lei 

3.811/2006) e 3.347/2004, que embasavam o percebimento da GDEP, GRL e 

GAR. 

Todavia, para quem estivesse atuando nos estabelecimentos previstos na Lei, o 

art. 25 assegurou o percebimento de uma Parcela Complementar no valor da 

diferença entre o que o servidor recebia, relativamente à somatória das 03 (três) 

gratificações, GDEP, GRL e GAR. 

A Lei nº 4.075/2007 é categórica nesse sentido, e não prevê a incorporação aos 

proventos de aposentado e nem para quem deixe de exercer a atividade em 

estabelecimento de restrição de liberdade. 

A redação da Lei 5.105/2013, em seu art. 37 é bem clara: Art. 37. Fica 

transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada VPNI a parcela 

relativa à Complementação Salarial Temporária prevista no art. 25. Assim, nos 

termos do art. 37 da Lei 5.105/2013, somente faz jus a receber a VPNI relativa à 

parcela de Complementação Salarial Temporária quem estivesse recebendo tal 

parcela em 28 de fevereiro de 2013. 

 Observação: o servidor que faz jus à GADERL também faz jus à GAEE. 

A Lei nº 5.105/2013 manteve as disposições anteriores. A GADERL é paga 

com base na Pesquisa de Lotação constante do processo de aposentadoria do 

servidor, na razão relativamente proporcional de seu valor, do percentual de 

0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de 

Docência em Estabelecimentos de Restrição de Liberdade, até o limite de 

15% (quinze por cento). 

São considerados Estabelecimentos de Restrição de Liberdade, para efeito 

das referidas Leis, as unidades de execução de medidas socioeducativas e de 

internação da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania 

do Distrito Federal ou as unidades do Complexo Penitenciário do Distrito 

Federal. (Unidade prisional: Papuda, Colmeia, CAJE, FUNAP). 

 
 

 

16.4.14. GAZR - Gratificação de Atividade em Zona Rural 

Lei nº 66 de 18/12/1989, para o professor que atue em UEs situadas na zona 

rural do Distrito Federal. 

A GAZR para a Carreira Magistério Público do DF foi criada pela Lei nº 66 de 

18/12/1989, para o professor que atue em UEs situadas na zona rural do Distrito 

Federal, calculada à base de 30%; 

Para a Carreira Assistência à Educação do DF, a Gratificação por Atividade em 

Zona Rural foi instituída pelo artigo 8º da Lei 299/92; 

A Lei nº 4.075/2007, alterada pela Lei nº 5.105/2013 alterou o percentual da 

GAZR que passou a ser calculada no percentual de 15% (professor) ou de 

20,61% (administrativo) do vencimento básico do padrão I da etapa em que o 

servidor estiver posicionado. 
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16.4.14.1. Professor 
É incorporado 0,6% do vencimento básico inicial da Carreira multiplicado pela 

quantidade de anos completos (mínimo de 365 dias, obrigatoriamente) que o 

servidor atuou, de fato, em UE de zona rural, para fins de incorporação aos 

proventos de aposentadoria até o limite de 15%. 

16.4.14.2. Cargos administrativos  
Conforme Lei 4.075/07, é incorporado 0,5973% sobre o vencimento básico 

inicial, multiplicando-se pelos anos completos que o servidor atuou em zona 

rural, para fins de incorporação aos proventos de aposentadoria, até o limite de 

17,92%. Para fins de incorporação da Gratificação, é necessária a pesquisa de 

lotação do servidor para averiguação das UEs de zona rural onde o mesmo 

atuou. 

 
 

16.4.15 GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização 

16.4.16. Legislação referente à atividade 

A GAA foi criada com a Lei nº 654/94, no seu art. 1º. 

A Lei nº 5.105/2013 reestrutura a Carreira Magistério Público do DF com as 

condições da percepção da GAA no art. 19. 

Professor que trabalhou em Escola Parque não tem direito a incorporação da 

GAA. 

Professor readaptado no ato da formação do processo de aposentadoria precisa 

apresentar documento informando a data da readaptação juntamente à declaração 

de atividades da UE onde o mesmo entrou de LTS até a data da readaptação. 

É devida a GAA ao professor que no momento anterior à Readaptação, estivesse 

exercendo atividade de alfabetizador. 

O professor alfabetizador no ato da formação do processo de aposentadoria 

precisa apresentar as declarações das UEs onde atuou como professor 

regente/alfabetizador, informando o período trabalhado, a série que atuava e a 

atividade exercida em cada série (professor regente, professor de dinamização, 

professor de ensino religioso, professor de sala de recurso etc). 

16.4.17. Quem tem direito à incorporação? 

Têm direito à incorporação da GAA os professores regentes/alfabetizadores que 

atuaram nas seguintes situações:  

a. 3º período da Educação infantil; 

b. 1ª e 2ª séries do Ensino Fundamental séries iniciais seriação de 08 anos; 

c. EJA Ensino de Jovens e Adultos/Supletivo – 1º segmento; 

d. Escola Candanga – 1ª fase; 

e. CBA Ciclo Básico de Alfabetização; 

f. Reintegração TR 1; 

g. Multisseriadas 1ª a 4ª séries; 

h. Aceleração 1ª e 2ª serie; 

i. PUEI Período Único da Educação Infantil; 

j. PUA – Período Único de Alfabetização; 

k. QMCM Quanto Mais Cedo Melhor; 

l. BIA Bloco Inicial De Alfabetização; 

m. Séries de 6, 7 e 8 anos; 

n. Classes Hospitalares 
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o. Quando for UE de Ensino Especial deve informar qual a série equivalia.  

Exp.: TGD (1ª SÉRIE), DMU (1ª SÉRIE). 

 
 

16.5. Quintos/ Décimos 

16.5.1. Legislação referente à atividade 

Lei nº 1.004/1996 de 09/01/1996 (em vigor na data da publicação, produzindo 

efeito a partir de 11/01/1996); Lei nº 1.141/1996 de 10/07/1996 (em vigor na data 

de publicação, produzindo efeito a partir de 01/08/1996); Lei nº 1.864/1998 de 

19/01/1998 (extinguiu a incorporação de décimos no DF); Lei nº 4.584/2011 de 

08/07/2011 (em vigor na data de publicação, produzindo efeito a partir de 

01/07/2011). 

16.5.2. Incorporação 

I. Em 19/01/1998 foi publicada a Lei nº. 1.864/98 que extinguiu a 

incorporação de cargo comissionado no âmbito do Distrito Federal. 

II. Os servidores que incorporaram Quintos/Décimos com base nas Leis nº 

6.732/79, nº 8.911/94 e nº 1.004/1996, fazem jus ao recebimento da 

retribuição do cargo ocupado, ou seja, valor da representação + opção de 

55% sobre o vencimento do cargo. 

III. Em agosto 1996, com a edição da Lei nº 1.141/96 tal igualdade de valores 

passou a não mais existir. Os servidores que incorporaram 

Quintos/Décimos com base na Lei nº 1.141/1996 recebem, por força do seu 

art. 3º, o valor exclusivamente da representação. 

IV. As Leis nº 3.355/2004 e nº 3.782/2006 passaram a estabelecer novos 

valores para tabela dos cargos em comissão de UEs. A Decisão 4041/2007 

– TCDF veio dirimir as dúvidas com relação ao pagamento. 

V. A Lei 4584/2011, Art. 5º, parágrafo único, transformou em VPNI 

(Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada) os Quintos/Décimos 

incorporados em todo o Complexo Administrativo do Distrito Federal. 

Somente terão reajuste conforme legislação específica. 

 

 
 

16.6. Complementação Salarial 

I. Antes de 1990, os professores que pertenciam ao Quadro de Pessoal da extinta 

Fundação Educacional estavam sob o regime CELETISTA visto que a extinta 

FEDF somente fez a transposição para o regime estatutário em 16/08/1990. Os 

servidores que trabalharam nessa época eram aposentados pelo INSS.  

II. Com a publicação da Lei nº 1800/97, os professores que foram aposentados 

pelo INSS no período de 1982 a 1990 passaram a fazer jus a uma 

complementação salarial, que é a diferença entre o salário que teriam direito se 

tivessem sido aposentados por esta Secretaria e o valor do benefício recebido 

no INSS. 

III. O desconto do benefício do INSS, constante no SIGRH sob a rubrica 40031 é 

cadastrado de acordo com o extrato do benefício atualizado que o interessado 

apresenta no processo de concessão da Complementação Salarial. A 

Complementação Salarial Instituída pela Lei nº 1.800/97 foi regulamentada 
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pelo Decreto nº 19.291/98 que foi alterado pelo Decreto nº 19.546, de 

02/09/1998, que em seu art. 8º determina expressamente que os efeitos 

financeiros da Complementação Salarial somente passam a vigorar com a 

publicação do ato de concessão da complementação em Diário Oficial. 

 
 

16.7. SIRAC de Aposentadoria  

Após a concessão ou revisão da aposentadoria, o ato é cadastrado no Sistema de 

Registro de Admissões e Concessões do TCDF – SIRAC. A GAP é a responsável 

pelo preenchimento da aba PROVENTOS e pelo envio do processo físico para a 

CGDF para que sejam feitas as auditorias. 

Após as auditorias obtém-se a legalidade da aposentadoria e/ou podem haver 

diligências a serem cumpridas (em ambos os casos, o processo retorna para a 

SEEDF). 

 
 

16.8. Declaração de Exercício Findo 

Os acertos financeiros podem ser feitos retroagindo a até 05 (cinco) anos, conforme o 

art. 54 da Lei 9784/99. 

Os valores a serem pagos ao servidor, relativos ao ano corrente, são lançados no 

sistema SIGRH em pedido de folha suplementar. 

Os valores relativos aos anos anteriores (contados da data do acerto), a que o servidor 

porventura faça jus, são lançados no sistema SIGRH em pedido de Exercício findo. 

O servidor, mediante requerimento, solicita uma Declaração de Exercício Findo, que 

é o documento emitido pela GAP com comprovante retirado do sistema SIGRHWEB, 

reconhecendo os valores de exercício financeiro de anos anteriores devidos ao 

servidor; Atualmente o recebimento do referido crédito depende de cronograma para 

pagamento a ser definido pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão (SEPLAG) juntamente à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ). 

 
 

16.9. Regularização Funcional 

É o processo que tem como objetivo apurar valores pendentes na relação entre o 

servidor e a SEEDF. Quando o servidor falece, a família inicia o processo por meio 

do protocolo. Caso o registro aconteça após um pequeno intervalo da data do óbito, é 

comum que as famílias tenham valores a receber. Muitas vezes as famílias 

comunicam o óbito após vários meses, nos quais o pagamento foi realizado como se o 

servidor estivesse vivo. Nesses casos, a família fica encarregada de restituir o valor 

pago indevidamente: ao Tesouro do Governo do Distrito Federal, caso o falecido seja 

aposentado, ou ao IPREV, caso o falecido seja pensionista.   

16.9.1. Tramitação  

I. Quando a GAP recebe o processo, realiza o desligamento do servidor por meio 

da tela CADDES-01 no SIGRH. Para a elaboração da planilha de crédito ou 

INDEB (débito), inicia a pesquisa na tela PAGPDT34 e PAGMAN45 para 

verificar a existência de crédito pendente (não pagos pelo GDF), sendo que 

esses valores são usados na compensação. Caso haja valores a receber, 

procede-se à exclusão da tela PAGPDT02. É feita a comunicação ao 

interessado por meio de e-mail ou ligação telefônica sobre créditos (a família 
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deverá providenciar alvará judicial ou escritura pública para o resgate do valor) 

ou é solicitado que a família compareça pessoalmente no caso de INDEB para 

assinar uma via da planilha e levar outra consigo (a família deverá realizar 

depósito identificado). Sendo recebido alvará ou escritura pública, este é 

anexado ao processo junto a uma ficha de encaminhamento à Subsecretaria de 

Administração Geral – SUAG/DICOF.  
II. Nos casos de INDEB não quitados, é enviada comunicação por telegrama. 

Após 3 meses é repetida a comunicação, persistindo a não localização, é 

encaminhado para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal e, em 

seguida, para a inclusão em dívida ativa pela SUAG/GEXFO. 

III. Quando o INDEB é quitado, é realizada a GLOSA (suspensão, retirada) total 

ou parcial dos valores descritos no documento, na tela PAGMAN01 

acompanhado de histórico.  
 

 

16.10. Pagamento de Pensão 
O cálculo do pagamento da Pensão depende da data do óbito. 

Para os óbitos ocorridos antes da vigência da EC 41/2003, a base de cálculo é a 

última remuneração, sofrendo apenas os reajustes concedidos para a Carreira. 

Para os óbitos ocorridos após a vigência da EC 41/2003, a base de cálculo é o valor 

total da remuneração do ex-servidor, se inferior ao teto de benefícios do INSS, ou o 

valor do teto mais 70% do que ultrapassar o teto, caso o valor da remuneração do ex-

servidor ultrapassar o teto de benefícios do INSS, sofrendo o reajuste anual previsto 

para os benefícios do INSS, porém não terão os reajustes da Carreira. 

Para os óbitos ocorridos após a vigência da EC 41/2003, cujos falecidos foram 

aposentados por invalidez ou pelo artigo 3º da EC 47/2005, a base de cálculo é o 

valor total da remuneração do ex-servidor e os reajustes sofridos são os da Carreira. 

Revisão de pensão pela EC 70/2012 ou EC 47/2005: 

A revisão do benefício de pensão é feita após a publicação do ato de revisão no 

DODF pela GCAP. 

A versão 95 do SIGRH simula o valor do benefício considerando a paridade com os 

servidores da Carreira. O histórico de admissão do(s) pensionista(s) é (são) 

alterado(s) e emite-se no SIGRHWEB um relatório que contém os índices de 

reajustes da pensão, nos meses/anos em que foram concedidos reajustes à Carreira. 
 

 

16.11. Regularização Funcional – Acerto de Pensionista 
Lei complementar nº 840/2011, arts. 119 a 123; art. 142; Lei Complementar nº 

769/2008, art. 30-b §1º, §2º art. 30-A, I, b ou d, ou art. 30-A, II, c, §3º; art. 30-C.  

16.11.1. O acerto de pensão é calculado a partir do processo de regularização 

funcional do instituidor da pensão. 

I. Instituidores que faleceram na ativa: a GPAG faz o acerto de Regularização 

Funcional do instituidor da pensão e encaminha o processo para a GAP para 

que seja feito o acerto do pensionista. 

II. Quando a regularização funcional do instituidor gera crédito: o crédito é 

acrescido aos valores retroativos da pensão. 

III. Quando a regularização funcional do instituidor gera débito: o débito é 

compensado nos valores retroativos da pensão. 
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IV. Instituidores que faleceram inativos: o processo segue direto do protocolo para 

a GAP. É feita a regularização funcional do instituidor e, em seguida, o acerto 

de pensão.  

V. Quando a regularização funcional do instituidor gera crédito: o crédito é 

acrescido aos valores retroativos da pensão. 

VI. Quando a regularização funcional do instituidor gera débito: o débito é 

compensado nos valores retroativos da pensão. 

16.11.2. Após o cálculo do acerto do pensionista, verifica-se: 

- Se o acerto gerou crédito – os valores são lançados para o pensionista em folha 

suplementar (ano corrente) e/ou exercício findo (anos anteriores). 

- Se o acerto gerou débito – o pensionista é informado via e-mail, carta, 

telegrama ou telefonema do débito (respeitando o princípio do contraditório e 

ampla defesa) para que dê ciência do débito. O ressarcimento é feito por meio de 

descontos na pensão (desde que não excedam a 10% da remuneração bruta do 

pensionista). 

16.11.3. Quais documentos são inseridos no processo de regularização 

funcional? 
I. Dados cadastrais do instituidor e pensionista – Tela CADPVT33 do 

SIGRH. 

II. Planilha de acerto com os valores discriminados que o pensionista faz jus. 

III. Comprovante de lançamento de valores para o pensionista – TELA 

PAGPDT34 do SIGRH. 

16.11.4. SIRAC de Pensão 

Após a concessão ou revisão da pensão, o ato é cadastrado no Sistema de 

Registro de Admissões e Concessões do TCDF – SIRAC. A GAP é a 

responsável pelo preenchimento da aba PROVENTOS e pelo envio do processo 

para a CGDF para que sejam feitas as auditorias. Após as auditorias, obtém-se a 

legalidade da pensão e/ou pode haver diligências a serem cumpridas (em ambos 

os casos, o processo físico retorna para a SEEDF). 
 

 

16.12. Fichas Financeiras - Impressão 

I. Documento cujas informações são as mesmas contidas no contracheque, mas 

são apresentadas em tabela, com cada mês sendo representado em uma coluna. 

Podem requerer e receber a ficha financeira servidor da ativa, ex-servidor, ou 

seu representante legal por meio de Procuração. 

II. Para emissão das fichas financeiras pelo SIGRH é necessário primeiramente 

analisar a transição do servidor dentre os órgãos do GDF. 

III. Após a consulta dos órgãos que o servidor teve passagem, é consultado em cada 

órgão se possui registro financeiro no ano solicitado (PAGMAN54 - 1987 a 

1991 e PAGMAN45-1994 até os dias atuais). 

IV. Em seguida, é verificado em cada órgão para emissão das Fichas Financeiras do 

servidor por meio da tela PAGRPG41(1987 a 1991) e PAGRPG11(1994 até os 

dias atuais). 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 “Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
Endereço: 607 SGAN 607 Projeção D - Bairro ASA NORTE - CEP 70.830-300 - DF 

Página 63 de 100 
 

 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE 

Gerência de Consignação e Benefícios – GCONB 

 

 

17. Consignação e Benefícios 

17.1. Atribuições Regimentais 

Art. 122. À Gerência de Consignação e Benefícios – GCONB, unidade orgânica de 

execução, diretamente subordinada à Diretoria de Pagamento de Pessoas, compete: 

I. Gerenciar, controlar, acompanhar e executar, no âmbito da Secretaria, ações 

relativas às atividades de: 

a) Cumprimento de normas sobre concessão de benefícios e consignações; 

b) Inclusão, alteração e exclusão de benefícios dos servidores no sistema 

próprio informatizado; 

c) Elaboração da documentação fiscal referente às contribuições e aos 

tributos incidentes sobre a folha de pagamento e a respectiva transmissão de 

dados; 

d) Averbação de consignações em folha de pagamento dos servidores ativos, 

aposentados e pensionistas; 

e) Elaboração de relação das remunerações de contribuições para 

homologação da Certidão de Tempo de Contribuição junto ao Instituto da 

Previdência dos Servidores do Distrito Federal; 

f) Instrução de processos de auxílio funeral; 

g) inclusão, alteração e exoneração de pensão alimentícia, mediante 

comunicado judicial, dos servidores efetivos e dos professores substitutos 

contratados temporariamente; 

h) Inclusão, alteração e retificação do pagamento de abono de permanência; 

i) Análise dos pedidos de retificação de pagamento relacionados a 

benefícios; 

j) Transmissão de dados relativos à Declaração do Imposto de Renda Retido 

na Fonte – DIRF à Receita Federal do Brasil; 

k) Inclusão, alteração, atualização e exclusão de acerto referente à imposto 

de renda e à seguridade social; 

l) Inclusão, alteração ou exclusão das contribuições previdenciárias relativas 

ao tempo de serviço averbado ou às decorrentes de contribuições 

voluntárias; 

II. Elaborar, conferir e transmitir dados ao Sistema Empresa de Recolhimento do 

FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP / Guia de Recolhimento do 

FGTS e de Informações à Previdência Social – GEFIP; e 

III. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

17.2. Auxílio Alimentação 

17.2.1. Legislação relativa à atividade 

Lei n° 840/2011, arts. 111 e 112;  

Decreto n° 33.878 de 28/08/2012. 
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17.2.2. Quando o servidor deve solicitar? 

A solicitação deve ser feita pelo próprio servidor por meio do SEI a partir da 

entrada ou de seu retorno à SEEDF. 

17.2.3. Como solicitar? 

Iniciar processo via SEI – Pessoal: Auxílio Alimentação/ Refeição; 

Tipo de Documento: Termo de Opção Auxílio Alimentação (Formulário); 

 Observação: O documento deve ser assinado pelo Servidor interessado. 

17.2.3.1. Em caso de REPAG – Retificação de Pagamento 

17.2.3.1.1. Se for contrato temporário: 

I. Termo de Opção do Auxílio Alimentação. Se o professor tiver feito 

o pedido por meio de formulário físico, o mesmo deverá ser 

digitalizado e disponibilizado no processo. 

II. Folha de Ponto referente ao mês de REPAG solicitado. 

17.2.3.1.2. Se for servidor efetivo: 

I. Termo de Opção do Auxílio Alimentação. 

II. Se o Termo de Opção estiver no SEI, o servidor disporá o LINK do 

processo de REPAG. Se o servidor tiver feito o pedido por meio de 

formulário físico, o mesmo deverá ser digitalizado e 

disponibilizado no processo. 

III. O requerimento deve ser assinado pelo Servidor interessado e pela 

Chefia Imediata. 

17.2.4. Tramitação da demanda  

I. Servidor lotado nas UEs ou CREs deverá enviar para a respectiva 

UNIGEP; 

II. Servidor lotado nas Sedes I, II e III deverá remeter o processo à 

SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GCONB. 

 
 

17.3. Auxílio Transporte  

17.3.1. Legislação relativa à atividade 

Lei nº 840/2011, arts. 107 a 110. 

17.3.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O Auxílio Transporte é concedido a partir da data da solicitação no SEI, a partir 

da entrada ou retorno do servidor à SEEDF. 

17.3.3. Como solicitar? 

I. Abrir processo via SEI – Tipo pessoal; Auxílio Transporte. 

II. O requerimento deve ser assinado pelo servidor interessado e pela chefia 

imediata. 

III. Para concessão do Auxílio Transporte, deverão ser observadas todas as 

documentações necessárias. 

17.3.3.1. Anexar: 

I. Comprovante de residência mediante a apresentação da cópia 

autenticada, anexar via SEI um dos seguintes documentos, no qual 

conste expressamente o nome do servidor: 

a. notificação do Imposto de Renda do último exercício ou recibo de 

declaração referente ao exercício em curso; 

b. contrato de locação de imóvel em que figure como locatário; 
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c. conta de luz, água ou telefone correspondente ao último mês. 

II. Caso o servidor não disponha de qualquer dos documentos 

relacionados, poderá utilizar-se de declaração para comprovar seu 

endereço residencial, com firma do proprietário do imóvel habitado 

reconhecida em cartório. 

III. Para concessão do Auxílio Transporte, deverá ser observada toda a 

documentação bem como conferir o endereço residencial para que 

não haja divergência de endereço como as linhas de transporte 

concedidas. 

17.3.3.2. Servidores que residem nas regiões que compõem a Rede Integrada 

de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal (RIDE) 

Conforme arts. 107 a 110 da Lei Complementar nº 840/2011 e Decisão 

do TCDF nº 6415/2015, a concessão do Auxílio Transporte dar-se-á 

mediante a comprovação dos seguintes itens:  

I. Abertura de Processo Administrativo Individual (Preenchimento do 

Cadastro Básico) – Via SEI; 

II. Comprovante de Residência em nome do servidor (contrato de 

locação, escritura de imóvel, contas de luz; telefone, água, 

condomínio, fatura de cartão de crédito, documento expedido pelo 

Departamento de Trânsito do município e/ou comprovante do 

TRE); 

III. Comprovante de Dados Cadastrais constante na Declaração Anual 

de Imposto de Renda enviada à Receita Federal do Brasil, 

atualizado;  

IV. Ficha de Itinerário. 

17.3.3.3. REPAG (Retificação de Pagamento) de Auxílio Transporte para a 

RIDE (Rede Integrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito 

Federal) 

O servidor deverá solicitar o REPAG por meio do SEI e encaminhar para a 

UNIGEP. A UNIGEP calculará os valores a serem devolvidos e 

encaminhará para a GCONB para que sejam efetivados os lançamentos. 

17.3.4. Tramitação da demanda  

I. Servidor lotado nas UEs ou CREs deverá enviar para a respectiva 

UNIGEP; 

II. Servidor lotado nas Sedes I, II e III deverá remeter o processo à 

SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GCONB. 

 

17.4. Auxílio Natalidade 

17.4.1. Legislação relativa à atividade 

Lei nº 840/2011. 

17.4.2. Quem faz jus? 

I. Servidora efetiva, parturiente; 

II. Servidores públicos quando a mãe não for servidora pública. 

17.4.3. Como solicitar? 

I. Abrir processo Via SEI – Tipo: Auxílio Natalidade - (Formulário). 

II. Após o preenchimento do formulário, o servidor deverá assiná-lo. 

III. Incluir documentos: Externo. 
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17.4.3.1. Documentos necessários: 

I. Requerimento do auxílio natalidade que consta no SEI, 

preenchido e assinado pelo servidor; 

II. Certidão de nascimento do dependente autenticada; 

III. Comprovante de dependência no caso de termo de guarda e tutela. 

 Os documentos necessários deverão ser anexados ao processo e 

autenticados pelo SEI.  

17.4.3.2.  O Auxílio não será concedido nos seguintes casos: 

I. Servidores aposentados. 

II. Professores Contratos temporários, 

III. Cumulativamente ao servidor que exerça mais de um cargo na 

administração pública; 

IV. Simultaneamente ao servidor e cônjuge, ou companheiro(a). 

V. Para aqueles que exerçam apenas cargo comissionado. 

17.4.4. Tramitação da demanda  

I. Lançamento do Auxílio no SIGRH; 

II. Pesquisar o CADHIS99 para verificação se já foi implantado o benefício 

Auxílio Natalidade (PAGMOV 04, código 10073) e se o nascimento do 

dependente foi dentro do ano em que o servidor solicitou. 

III. Se a solicitação do benefício não for dentro do ano do nascimento do 

dependente, o benefício será lançado em exercício findo do ano do 

nascimento do dependente. Na tela PAGPDT02 código 20073. 

IV. Fazer o lançamento na tela CADHIS 99 informando quando o benefício foi 

implantado e para qual dependente. 
 

 O valor do benefício Auxílio Natalidade é equivalente ao menor 

vencimento básico do serviço público distrital, inclusive no caso de 

natimorto (R$ 1016,03 – valor atualizado – Dezembro/2018). 

 Na hipótese de parto múltiplo, o valor deve ser acrescido de 50% por 

nascituro. É feito lançamento na tela PAGMOV 04, CC 02, se forem 

gêmeos. Se trigêmeos, CC 03, e assim sucessivamente. 

 No caso de adoção, o benefício será pago no ano que o dependente foi 

adotado e não no ano de nascimento do dependente.  

 
 

17.5. Auxílio Creche 

17.5.1. Legislação relativa à atividade 

Lei nº 792, de 10/11/1994 e Portaria nº 63 de 09/04/2016. 

17.5.2. Quando o servidor deve solicitar? 

I. Quando o filho ou menor sob guarda ou tutela do servidor efetivo, que se 

encontra na faixa etária de 0 a 6 anos, estiver matriculado em creche 

privada; 

a. Também se aplica a dependentes portadores de deficiência mental, 

mediante laudo médico atualizado, informando a idade mental do 

dependente, se matriculados em creche privada;  

b. Na hipótese de divórcio ou separação judicial o benefício será 

concedido ao servidor que mantiver a guarda da criança; 
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c. O valor do auxílio creche é de R$ 95,00, retirando a cota parte que varia 

de acordo com a remuneração. 

17.5.3. Como solicitar? 

I. Abrir processo Via SEI – Tipo Pessoal Auxílio Creche/Pré-Escola. 

II. Incluir documento – Requerimento Auxílio Creche. 

III. Anexar os documentos já citados no subtítulo anterior. 

IV. O servidor deverá assinar o requerimento e autenticar os documentos 

anexados. 

17.5.3.1. Documentos necessários: 

I. Requerimento do auxílio creche que consta no SEI, preenchido e 

assinado pelo servidor; 

II. Certidão de nascimento do dependente autenticada pelo SEI; 

III. Declaração de escolaridade do dependente atualizada, emitida pela 

instituição educacional privada; 

IV. Comprovante de dependência no caso de termo de guarda e tutela; 

V. Laudo médico atualizado informando a idade mental do dependente 

com deficiência mental. 

17.5.3.2. O Auxílio não será concedido nos seguintes casos: 

I. Servidores aposentados e contratos temporários não fazem jus ao 

benefício; 

II. Cumulativamente ao servidor que exerça mais de um cargo na 

administração pública; 

III. Simultaneamente ao servidor e cônjuge, ou companheiro(a); 

IV. Cumulativamente ao servidor que tenha o dependente assistido em 

creche pública ou mantido pelo poder público. 

 É feito o lançamento na tela CADHIS 99, informando quando o 

benefício foi implantado e para qual dependente. 

17.5.4. Tramitação da demanda  

Servidor deverá remeter o processo à SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GCONB. 

 
 

17.6. Auxílio Saúde 

17.6.1. Legislação relativa à atividade 

Lei nº 4.862 de 03/07/2012. 

17.6.2. Quem faz jus? 

I. Servidores da Carreira Magistério do Distrito Federal ativos, inativos e 

pensionistas. 

II. Professores contratos temporários em efetivo exercício. 

a. O valor do auxílio saúde atualmente é de R$ 200,00; 

b. No caso de pensionistas, o valor do benefício é divido pelo número de 

pensionistas; 

c. Caso o servidor não receba o auxílio saúde no mês, deve solicitar o 

REPAG por meio do requerimento geral no SEI; 

d. Em caso de exclusão do auxílio saúde, a solicitação deverá ser motivada 

porque é uma verba que faz parte do salário.  

17.6.3. Como solicitar? 

O benefício é implantado automaticamente pelo Sistema SIGRH, sem 

necessidade de solicitação. 
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17.6.4. Auxílio não será concedido nos seguintes casos: 

Se o Servidor estiver fazendo jus s benefício da mesma espécie. 

 
 

17.7. Auxilio Funeral  

17.7.1. Legislação relativa à atividade 
Arts.97, 98 e 99 da Lei Complementar nº 840/2011; 

Parecer n° 1709/2011 e 1621/2010- PROPES/PGDF. 

17.7.2. Quem faz jus? 
O Auxílio Funeral é devido à família do servidor efetivo falecido em atividade ou 

aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração, subsídio ou 

provento. 

17.7.3. Quando o servidor deve solicitar? 

I. O interessado deve solicitar a partir do momento que tiver a nota fiscal e 

os demais documentos para dar entrada no processo de Auxílio funeral.  

II. Para custear o funeral do ex-servidor, pessoa da família – cônjuge ou 

filhos – deverá ser ressarcida com o valor integral do salário, se o servidor 

era aposentado. Se o servidor estava na ativa, os Auxílios como 

Transporte, Alimentação, adicional noturno, etc, deverão ser subtraídos 

para pagamento do Auxílio Funeral. 

 Se as despesas com o funeral foram pagas por terceiros, o valor do 

Auxílio Funeral a ser indenizado é o da nota fiscal. Se o servidor era 

aposentado, subtrai-se o valor de coroa de flores, ornamentação, 

manutenção e conservação de jazigo e áreas comuns do cemitério 

(placa de identificação de jazigo, placa de identificação do sepultado), 

castiçal, kit cafés/chás e tudo que se referir à exumação de outro corpo 

(Parecer n° 1709/2011 e 1621/2010- PROPES/PGDF). Se o servidor 

falecido estava na ativa, paga-se o valor integral da nota fiscal até o 

teto máximo do salário do servidor, subtraindo os Auxílios 

Alimentação, Transporte, adicional noturno, etc.  

17.7.4. Como solicitar? 

I. Abrir processo via SEI – Pessoal: Auxílio Funeral – Tipo de documento: 

Externo.  

II. Os documentos necessários deverão ser digitalizados em formato PDF, 

anexados e autenticados.  

 Certidão de óbito; 

 RG e CPF do falecido; 

 último contracheque; 

 Notas Fiscais originais do funeral; 

do requerente:  

 RG e CPF; 

 Cópia de comprovante de titularidade de conta bancária; 

 comprovante de residência; 

 em caso de cônjuge/companheiro(a)deverá comprovar o vínculo por 

meio de certidão de casamento ou certidão de união estável 

(atualizadas). 

 Atenção: Antes de autuar a solicitação de Auxílio Funeral, é 

necessário analisar atentamente se toda a documentação exigida foi 
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anexada corretamente, a fim de evitar morosidade no processo. Após, 

encaminhar à GCONB para prosseguimento. 

17.7.5. Tramitação da demanda  

I. O interessado deverá levar a documentação na CRE onde atuava o servidor 

falecido ou diretamente na GCONB. 

II. Após a instrução do processo pela Gerência, o processo será encaminhado 

via SEI, para o IPREV (Instituto de Previdência) em caso de servidor 

aposentado ou para a SUAG/GEXFO, em caso de servidor falecido na 

ativa, para que seja efetuado o pagamento do Auxílio Funeral. 
 

 

17.8. Abono de Permanência 

17.8.1. Legislação relativa à atividade 

Benefício instituído pela EC 41 de 19/12/2003, art. 40, §19.  

17.8.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Quando possuir todos os requisitos para aposentadoria e optar por permanecer 

em efetivo exercício. 

17.8.3. Como solicitar? 

Abrir processo via SEI – As análises e concessão são de competência da GTES, 

cabendo a GCONB os acertos financeiros. 

17.8.4. Tramitação da demanda  

Após a tramitação processual e publicação no Diário Oficial do DF, em caso de 

fazer jus ao abono, o processo é encaminhado à GCONB para proceder aos 

ajustes no Sistema SIGRH de forma a conceder o Abono no pagamento. O valor 

do Abono de Permanência corresponde, financeiramente, à restituição do valor 

da contribuição previdenciária mensal do servidor que o requer, desde que tenha 

cumprido todos os requisitos para aposentadoria e opte em permanecer em 

atividade. 

 
 

17.9. Consignação 

17.9.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 840/2011, art. 116; Decreto nº 28.195, de 16/08/2007; 

Portaria nº 43, de 08/02/2017. 

17.9.2. Averbação em folha de pagamento dos servidores ativos, inativos e 

pensionistas, com referência consignações compulsórias e facultativas. 

17.9.2.1. Consignação compulsória 
Desconto incidente sobre a remuneração do servidor efetuado por força de 

lei, mandado judicial ou outro dispositivo específico. 

17.9.2.2. Consideradas consignações compulsórias: 

I. Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor 

Público; 

II. Contribuição para a Previdência Social; 

III. Pensão alimentícia judicial; 

IV. Imposto de renda sobre rendimento do trabalho; 

V. Reposição e indenização ao erário; 

VI. Custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; 
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VII. Decisão judicial ou administrativa; 

VIII. Taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da 

Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito 

Federal; 

IX. Contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - 

GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei nº 3.831, de 14 de março 

de 2006; 

X. Amortização e juros de financiamentos imobiliários em face do 

Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto nº 

26.367, de 16 de novembro de 2005, e de Programas Habitacionais 

de Interesse Social, nos termos da Lei nº 3.877, de 26 de junho de 

2006; 

XI. Outros descontos compulsórios instituídos por lei. 

17.9.2.3. Consignação facultativa 
O desconto incidente sobre a remuneração do servidor mediante sua 

autorização prévia e formal e anuência da administração, considerando-se a 

margem consignável disponível. 

17.9.2.4. Consideradas consignações facultativas: 
I. Mensalidade instituída para o custeio de entidade de classe, associação e 

clube constituídos exclusivamente para servidores do Distrito Federal, 

observado o disposto no art. 1º da Lei nº 2.671, de 11/01/2001; 

II. Mensalidade em favor de cooperativa constituída de acordo com a Lei 

nº 5.764, de 16/12/1971, destinada a atender ao servidor da 

Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; 

III. Contribuição para planos de saúde patrocinados por entidade 

administradora de planos de saúde; 

IV. Contribuição para planos odontológicos, patrocinados por entidade 

administradora de planos odontológicos; 

V. Contribuição prevista na Lei nº 6.435, de 15/07/1977, patrocinada por 

entidade fechada ou aberta de previdência privada, que opere com 

planos de pecúlio, saúde, seguro de vida e acidentes pessoais, renda 

mensal e previdência complementar, bem como por seguradora que 

opere com planos de seguro de vida e renda mensal; 

VI. Prêmio de seguro de vida de servidor coberto por entidade fechada ou 

aberta de previdência privada, que opere com planos de seguro de vida e 

acidentes pessoais, bem como seguradora que opere com planos de 

seguro de vida e renda mensal; 

VII. Amortização e juros de financiamentos contraídos para aquisição de 

imóvel, através do Sistema Financeiro da Habitação, de instituição do 

Distrito Federal ou de cooperativas habitacionais; 

VIII. Amortização e juros de empréstimos pessoais quando se tratar, única e 

exclusivamente, de instituição oficial de crédito do Distrito Federal; 

IX. Pensão alimentícia voluntária, homologada judicialmente em favor de 

dependente que conste nos assentamentos funcionais; 

X. Mensalidade em favor de entidade de ensino superior, abrangendo 

cursos de graduação e pós-graduação; 

XI. Amortização decorrente de benefícios sociais do servidor e seus 

dependentes, a critério da SEPLAG; e 

http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3831&txtAno=2006&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=3831&txtAno=2006&txtTipo=5&txtParte=.
http://www.fazenda.df.gov.br/aplicacoes/legislacao/legislacao/TelaSaidaDocumento.cfm?txtNumero=2671&txtAno=2001&txtTipo=5&txtParte=.
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XII. Amortização de consórcio de veículos automotores e de imóveis 

oferecida por entidade devidamente autorizada pelo Banco Central do 

Brasil, mediante comprovação documental. 

17.9.2.5. SESI 
 As consignações em favor do SESI possuem especificidades. O termo de 

adesão deverá ser encaminhado em duas vias originais porque o SESI exige 

um original. Esses termos poderão vir das CREs via memorando 

protocolado. Os termos não podem ser protocolados via SEI. Portanto, as 

CREs enviam as duas vias anexas ao memorando de encaminhamento.  

 Atenção: utilizar somente os novos formulários, disponíveis no SESI e 

na GCONB. 

  
 

17.10. FGTS 

17.10.1. Legislação referente à atividade 
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, instituído pela Lei 

5.107/1966, é regido pela Lei 8.036/1990 e alterações posteriores. 

17.10.2. Quem faz jus: 

 Empregados que fizeram opção pelo recolhimento do FGTS.  

17.10.3. Tramitação da demanda: 

Encaminhado para a DICAF para emissão de declaração funcional. Após a 

GCONB executa as pesquisas e emite declaração de FGTS com informações 

sobre os bancos e os números das contas bancárias vinculadas onde ocorreram os 

depósitos de 8% da remuneração paga ou devida, desde que o servidor tenha 

feito a opção do FGTS.  

 Início do recolhimento 01/01/1967 a 16/08/1990. Em 17/08/1990, com a 

mudança de regime de celetista para estatutário foi extinto o recolhimento de 

FGTS para servidor público. A partir de 1974/1975, os servidores passaram a 

ter direito a fazer opção, com efeito retroativo à data da admissão ou a 

01/01/1976 (quando a admissão é anterior a 01/01/1967), no Tribunal 

Regional do Trabalho. 

 

17.11. Imposto de Renda 
I. Trata-se de um desconto compulsório. 

II. As Alíquotas do desconto do Imposto de Renda (7,5%, 15 %, 22,5% e 27,5%) 

variam de acordo com o valor dos rendimentos. Para cada uma dessas alíquotas 

existe em contrapartida uma dedução. 

III. O teto de isenção, juntamente ao valor de dedução por dependente e dedução 

para aposentados maiores de 65 anos, é informado na Tabela anual do Imposto 

de Renda. 

IV. O desconto do Imposto de Renda é feito, em contracheque, sob o código 40950 

– Imposto de Renda e no código 40951 – Imposto de Renda do 13º Salário e no 

código 40952 – I.R.R.F. Férias. 

V. O Imposto de Renda Unificado (código 40985) é devido aos servidores que 

possuem dois ou mais vínculos no GDF.  

VI. Cabe à GCONB responder aos REPAGs e quando necessário, efetuar eventuais 

acertos financeiros. 
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17.12. Isenção de Imposto de Renda 

É devida aos servidores aposentados portadores de doenças graves especificadas na 

Lei nº 7.713/88.  

O cadastramento, no SIGRH, da isenção do Imposto de Renda é de competência da 

GCAP. Cabe à GCONB fazer a devolução dos valores descontados a título de 

Imposto de Renda e Seguridade Social descontados em contracheque, referentes ao 

período em que foi concedida retroativamente a isenção, até o mês imediatamente 

anterior ao cadastramento dessa isenção no SIGRH.  

 
 

17.13. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF 

17.13.1. Legislação referente à atividade 

Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Instruções normativas 

emitidas anualmente pela Receita Federal do Brasil. Obrigação tributária 

acessória devida por todas as pessoas jurídicas, independentemente da forma de 

tributação perante o Imposto de Renda, e também por pessoas físicas quando 

obrigadas a prestar as informações. 

17.13.2. A quem se destina 

A todos os servidores, contratos temporários, cargos comissionados sem vínculo 

e às pessoas físicas e jurídicas que receberam algum valor pago pela SEEDF. 

17.13.3. Tramitação da demanda 

I. Em caso de ajuste na DIRF, solicitar via SEI, para que seja feita a análise 

de GCONB. 

II. Essa obrigação é declarada por meio do programa gerador de declaração 

(PGD DIRF 2018), que pode ser baixado na página oficial da Receita 

Federal. 

III. A DIRF é utilizada para fins de fiscalização da Receita Federal quanto ao 

cumprimento da legislação relacionada ao Imposto de Renda. 

IV. Essa declaração é um instrumento de combate à sonegação fiscal tanto 

por pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Após entregar a declaração a 

RFB, esta Secretaria informa os rendimentos aos servidores, contratos 

temporários e pagamentos extra-folha. É preciso remeter a eles um 

relatório que indica a natureza dos pagamentos e o total recebido, além 

das deduções e retenções ocorridas no ano-calendário anterior. 

V. As declarações ficam à disposição no site www.gdf.df.gov.br em serviços 

de contracheque. 

VI. As informações relativas à DIRF são repassadas por meio de Certificado 

Digital à Receita Federal do Brasil. 

 
 

17.14. Previdência Social 

Trata-se de um desconto compulsório. 

O Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF foi 

instituído como Órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do 

Distrito Federal. O Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Distrito 

Federal foi reorganizado e unificado nos termos da Lei Complementar nº 769/2008, 

sendo obrigatoriamente filiados todos os servidores titulares de cargos efetivos ativos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7713compilada.htm
http://www.gdf.df.gov.br/
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e inativos e os pensionistas, do Poder Executivo, incluídas as autarquias e as 

fundações e do Poder Legislativo do Distrito Federal, incluídos os do Tribunal de 

Contas do Distrito Federal – TCDF. 

1714.1. Descontos previdenciários em contracheque 

Na SEEDF, em contracheque, há os seguintes descontos previdenciários: 

a.  Seguridade Social (código 40920) – utilizados para os servidores efetivos;  

b. RPPS-IPREV (código 40901) – inicialmente, utilizados para os servidores 

efetivos admitidos a partir de 1º de janeiro de 2007, atualmente não está 

sendo utilizado; 

c.  INSS (código 40910) – utilizado para os professores substitutos 

(temporários) e os servidores sem vínculo empregatício.  

 Cabe à GCONB responder aos REPAGs e, quando necessário, efetuar 

eventuais acertos financeiros. 

 
 

1715. Descontos Judiciais  

Bloqueio de pagamento por determinação judicial conforme percentual estipulado 

pelo Juiz e comunicados por meio de Ofícios. Há possibilidade de o Oficio ser 

entregue pessoalmente pelo Oficial de justiça, por meio eletrônico ou pelos Correios. 

17.5.1. Os descontos constarão no contracheque por meio dos códigos:  

I. 40017 – Desconto judicial com repasse; 

II. 50017– Diferença de desconto judicial. 

 
 

17.16. Ressarcimento ao Erário 

Descontos de ressarcimento de bens, ressarcimento de salário de contrato temporário 

ou outros órgãos na matrícula de efetivo. 

1716.1. Os descontos constarão no contracheque por meio dos códigos:  

I. 40453 – reposição GDF; 

II. 40617– reposição com repasse para outro órgão.  

Os processos são encaminhados para ciência do servidor e autorização do 

desconto. Após a implantação do desconto, os autos são retornados ao servidor, 

informando da implantação e/ou à SUAG/GMASA. 

 
 

17.17 Certidão de Tempo de Serviço  

17.17.1 A quem se destina: 

I. A CTC é emitida para servidores que foram exonerados da SEEDF.  

II. A Certidão de Tempo de Serviço e Contribuição é composta de duas 

partes:  

a. Primeira parte realizada pela GTES – onde é feita pesquisa sobre o tempo 

de serviço trabalhado; 

b. Segunda parte é realizada pela GCONB – onde se realiza a pesquisa dos 

valores que incidiram para o pagamento da seguridade social. 

III. Para fazer a Certidão de Tempo de Serviço levam-se em conta os valores 

das remunerações de contribuição. Esses valores são informados a partir 

da competência de julho/1994, em face do Art. 1º da Lei 10.887/2004. 
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Dessa forma, as remunerações sobre as quais incidiu o percentual de 

11%, conforme Lei Complementar nº 232, de 13/07/1999. 

17.17.2. Tramitação da demanda 

I. Ao receber o processo via SEI (ou físico) verifica-se o período em que o 

servidor trabalhou na SEEDF: data de admissão e desligamento; 

II. Em seguida, é preenchido o formulário padrão de CTC que foi publicado 

pelo IPREV-DF (Instrução Normativa nº 01, de 27 fevereiro de 2014 – 

DODF nº 50, 11/03/2014) chamado “RELAÇÃO DAS 

REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES” (Certidão propriamente 

dita que será conferida e homologada pelo IPREV), tendo atenção quanto: 

a. Não abreviar os nomes do servidor (a) e nome da mãe; 

b. Verificar no SIGRH (CADPES 06) os números do PIS/PASEP e 

CPF; 

c. Organizar a CTC pela quantidade de anos que houve contribuição; 

d. Nas informações complementares deixar as observações de acordo 

com a data em que a contribuição se iniciou. Exemplo: se foi em 

1994 (julho) deixar as observações pertinentes a este ano. Se for 

recente deixar apenas a última informação (acima informadas às 

remunerações). 

III. É necessário observar a “Classificação Funcional” do servidor para 

verificar se o mesmo teve afastamentos, pois pode ser necessário para 

explicar possível falta de remuneração em algum mês e também verificar 

se esta informação se encontra contemplada na Certidão de Tempo de 

Contribuição feita pela GTES.  

IV. Outro formulário importante a ser preenchido que acompanha as Relações 

de Remuneração de Contribuição é um arquivo chamado “RELATÓRIO 

DE REFEREÊNCIA DE VERSÕES DE PAGAMENTO” onde constarão 

as REFERÊNCIAS DE VERSÕES – PAGMAN35 (incidência 04), e será 

preenchida uma tabela constando todas as versões de pagamento e 

aparece desconto de contribuição.  

V. O preenchimento desse Relatório é importante, pois vai ser encaminhado 

ao IPREV-DF, para que por meio dele possam acompanhar e conferir as 

versões em que ocorreu pagamento para o servidor.  

VI. O arquivo a ser preenchido encontra-se pronto, com formatação própria, 

num modelo já definido e salvo pelo servidor que está realizando este 

trabalho.  

VII. O arquivo possui um cabeçalho a ser preenchido com os dados do 

servidor. 

 
 

17.18. Declaração de Tempo de Serviço 

17.18.1. A quem se destina:  

I. A Declaração é emitida para servidores que pediram vacância e 

assumiram cargos no âmbito do GDF. 

II. A Declaração de Tempo de Serviço e Contribuição é composta de duas 

partes:  

a. Primeira parte realizada pela GTES – onde é feita pesquisa sobre o 

tempo trabalhado; 
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b. Segunda parte é realizada pela GCONB – onde se realiza a pesquisa 

dos valores que incidiram para o pagamento da seguridade social. 

III. Para fazer a Declaração de Tempo de Serviço levam-se em conta os 

valores das remunerações de contribuição. Esses valores são informados a 

partir da competência de julho/1994, em face do art. 1º da Lei 

10.887/2004. Dessa forma, as remunerações sobre as quais incidiu o 

percentual de 11%, conforme Lei Complementar nº 232, de 13/07/1999. 

17.18.2. Tramitação 

I. Ao receber o processo via SEI (ou físico) verifica-se o período em que o 

servidor trabalhou na SEEDF: data de admissão e desligamento; 

II. Em seguida, é preenchido o formulário padrão de Declaração que foi 

publicado pelo IPREV-DF (Instrução Normativa Conjunta nº 03, de 11 de 

novembro de 2014 – DODF 245, 24/11/2014) chamado “RELAÇÃO 

DAS REMUNERAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES REFERENTE À 

DECLARAÇÃO CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO 

EXERCÍCIO”.  

III. Na Declaração de Tempo de Serviço, da mesma forma que a CTC, atenta-

se ao preenchimento dos seguintes campos:  

a. Não abreviar os nomes do servidor e nome da mãe; 

b. Verificar no SIGRH (CADPES 06) os números do PIS/PASEP e 

CPF; 

c. Organizar a Declaração pela quantidade de anos em que houve 

contribuição; 

d. Nas informações complementares, deixar as observações de acordo 

com a data em que a contribuição se iniciou. Exemplo: se foi em 

1994 (julho) deixar as observações pertinentes a este ano. Se for 

recente deixar apenas a última informação (acima informadas as 

remunerações). É necessário observar a “Classificação Funcional” 

do servidor para verificar se o mesmo teve afastamentos, pois pode 

ser útil para explicar possível falta de remuneração em algum mês e 

também verificar se esta informação se encontra contemplada na 

Declaração de Tempo de Contribuição feita pela GTES. 

 
 

17.19. Alteração das Contribuições Previdenciárias aos Servidores Aposentados 

com remuneração pela Média Aritmética/sem Paridade 

17.19.1. Quem faz jus:  

Todos os aposentados pela Média Aritmética, conforme Emenda Constitucional 

nº 41/2003. Procedimento Interno, não é necessária a solicitação do servidor. 

 O objetivo desta atividade é inserir na Base de Contribuição os valores de 

Seguridade Social que foram descontados em folhas suplementares para que 

façam parte da Remuneração para os servidores que se aposentaram pela 

média aritmética/sem paridade. 

 

 

 

 

 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 

 

 

 

 “Brasília – Patrimônio Cultural da Humanidade” 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas 
Endereço: 607 SGAN 607 Projeção D - Bairro ASA NORTE - CEP 70.830-300 - DF 

Página 76 de 100 
 

 
 

17.20. Pesquisa de PIS/PASEP 

17.20.1. Quando solicitar? 

17.20.2. Aos servidores cadastrados que têm dúvida se há valores a serem resgatados 

junto ao Banco do Brasil e/ou não sabem o número do mesmo. 

17.20.3. A quem se destina? 

I. Somente fazem jus ao crédito referente ao benefício os servidores 

cadastrados no Banco do Brasil até 04/10/1988 (1º emprego). 

II. Todo o crédito após 04/10/1988 é repassado para o Programa FAT 

(Fundo de Amparo ao Trabalhador), de acordo com a Constituição de 

1988, art. 239. 

III. Para verificar o saldo, o servidor deve dirigir-se ao Banco do Brasil, local 

onde terá acesso ao histórico do PIS/PASEP. 

17.20.4. Tramitação da demanda  

I. Solicitação via SEI.  

II. Após instrução pela GCONB, o processo será encaminhado à DICAF 

para classificação funcional. Após, retorna para busca em arquivos 

internos na GCONB. 

 

 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE  

Diretoria de Pagamento de Pessoas – DIPAE 

Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento – GAAF 

 

 

18. Acompanhamento e Avaliação de Folha de Pagamento 

18.1. Atribuições Regimentais 

Art. 123. À Gerência de Acompanhamento e Avaliação da Folha de Pagamento – 

GAAF, unidade orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de 

Pagamento de Pessoas, compete: 

I. Gerenciar, controlar, acompanhar e executar, no âmbito da Secretaria, ações 

relativas às atividades de: 

a) Verificação dos relatórios referentes à folha de pagamento, aos acertos 

financeiros, e à formalização dos processos mensais de pagamento; 

b) Elaboração de relatórios para conferência do fechamento da folha mensal 

de pagamento; 

c) Avaliação das divergências apontadas nos relatórios de auditorias 

relacionados à folha de pagamento, encaminhamento das demandas às 

unidades orgânicas competentes, e verificação de seu atendimento; 

d) Confecção e distribuição da folha de frequência; 

e) Distribuição da prévia de pagamento; 

f) Execução mensal do cronograma da folha de pagamento; 

g) Acompanhamento e resolução das inconsistências detectadas durante o 

processo de execução da folha de pagamento; 

h) Gerenciamento dos créditos de pagamento devolvidos e adoção de 

medidas necessárias à sua regularização; 
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i) Elaboração, conferência e transmissão da Relação Anual de Informação 

Social – RAIS; 

II. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

18.2. Conferência da Folha de Pagamento 

As tarefas de conferência da folha de pagamento são internas e algumas vezes 

solicitam informações às UNIGEPS e às Gerências. 

18.2.1. Distribuição de Prévia de Pagamento 

A GAAF distribui para as Subsecretarias e as Escolas Conveniadas a prévia de 

pagamento de cada mês.  Cabe a cada uma dessas unidades a conferência do 

pagamento (gratificações, auxílios, faltas e outros) dos servidores lotados em cada 

unidade administrativa. Caso ocorra alguma inconsistência no pagamento como, 

por exemplo, falta de GAPED, o responsável pela prévia de cada unidade 

administrativa deverá encaminhar e-mail para gaaf.copape@se.df.gov.br,  

 informando a matrícula, o código de pagamento e a frequência para regularização do 

pagamento. A cada mês é informada uma data limite para retorno dessas 

informações, de acordo com o cronograma da folha de pagamento, constante no 

SIGRH.  

 

 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF 

 

 

19. Atribuições Regimentais 

Art. 124. À Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF, unidade orgânica de direção e 

supervisão, diretamente subordinada à Coordenação de Pagamento e Registros, compete: 

I. Coordenar, orientar e acompanhar, no âmbito da Secretaria, as ações relativas às 

atividades de cadastro, classificação, registro funcional, atualização e correção de 

dados, e à regularização da situação funcional dos servidores ativos e desligados; 

II. Elaborar fichas, formulários e métodos para a padronização de fluxos e rotinas na sua 

área de atuação; 

III. Elaborar ou propor modificações nas fichas profissiográficas dos cargos que integram 

as carreiras da Secretaria; 

IV. Acompanhar as atividades concernentes aos registros dos processos de aposentadoria 

e pensão efetuados no Sistema de Registro de Admissões e Contratações, do Tribunal 

de Contas do Distrito Federal; e 

V. Desenvolver outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 

 

 

 

 

http://se.df.gov.br/
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19.1. Organograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF 

Gerência de Cadastro e Evolução Funcional – GVOF 

 

 

20. Cadastro e Evolução Funcional 

20.1.  Atribuições Regimentais 

Art. 125. À Gerência de Cadastro e Evolução Funcional – GEVOF, unidade 

orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Cadastro 

Funcional, compete: 

I. Gerenciar e executar, no âmbito da Secretaria, as ações relativas à 

manutenção, à organização, à anotação e ao controle das fichas de 

registro de servidores, fichas remissivas, fichas microfilmadas, fichas 

funcionais de servidores requisitados e em cargo em comissão sem 

vínculo, dossiês, e livros de registro de servidores ativos e desligados; 

II. Classificar funcionalmente e disponibilizar informações cadastrais dos 

servidores ativos, inativos, pensionistas e desligados; 

III. Elaborar declarações referentes à vida funcional dos servidores ativos e 

inativos, comissionados, ex-servidores, e falecidos; 

Diretoria de Cadastro 

 Funcional - DICAF 

 

Gerência de Cadastro e 

Evolução  

Funcional - GEVOF 

 

Gerência de Concessão 

de Aposentadorias e  

Pensões – GCAP 

 

Gerência de  

Tempo de 

 Serviços - GTES 
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IV. Registrar e alterar dados cadastrais dos servidores, e incluir e excluir seus 

dependentes; 

V. Registrar, no sistema próprio informatizado, para fins de regularização, a 

situação funcional de servidores e ex-servidores, referentes aos 

afastamentos, à aplicação de penalidade, ao abandono de cargo, e à 

reclusão; 

VI. Fornecer, quando solicitado, informações funcionais e/ou cadastrais de 

servidores ativos, inativos ou desligados;  

VII. Efetuar baixa e outras anotações na Carteira de Trabalho e Previdência 

Social de servidores e ex-servidores; 

VIII. Gerenciar ações relativas ao acompanhamento, ao controle e à avaliação 

dos planos de carreira dos servidores; 

IX. Receber, controlar, analisar e registrar os documentos relativos à 

habilitação dos servidores; 

X. Analisar, conceder ou indeferir progressão funcional, promoção, 

gratificação de titulação ou equivalente, e adicional de qualificação; 

XI. Operacionalizar o processo de avaliação do estágio probatório e de 

avaliação de desempenho dos servidores ativos; 

XII. Adotar procedimentos necessários à concessão, à inclusão, à alteração de 

gozo e ao cancelamento de Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA; 

XIII. Conceder e alterar senhas de acesso ao Portal do Servidor para os 

servidores ativos. 

XIV. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de 

atuação. 

 
 

20.2. Cadastro Funcional 

I. Cadastro e manutenção das Progressões Funcionais previstas para as Carreiras. 

II. Cadastro e manutenção da Gratificação de Titulação – GTITs. 

20.2.1. Legislação relativa à atividade  
Leis nº 5.105/2013 e nº 5.106/2013; Leis nº 5.109/2013 e  nº 5.195/2013. 

20.2.2. Emitir Declarações Funcionais 

20.2.3. Quando o servidor deve solicitar? 
São pedidos voluntários que variam de acordo com a necessidade de cada 

servidor ou requerente. 

20.2.4. Como solicitar? 
Abrir processo Via SEI – Requerimento (formulário específico ou requerimento 

geral) constando o teor do pedido do servidor ou requerente. 

20.2.5. Tramitação da demanda  
I. Abrir Processo (servidor/requerente); 

II. Analisar o pedido (Cadastro/DICAF); 

III. Tramitar em outras Gerências (quando houver necessidade); 
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IV. Aguardar o prazo determinado para entrega, o qual dependerá da pesquisa 

interna que será feita em relação ao pedido formulado; 

V. Entrar em contato com a DICAF via telefone (3901-2274) para verificar se 

a Declaração está pronta; 

VI. Entregar a Declaração ao servidor ou requerente, mediante recibo no 

Sistema SEI (unidade de lotação) ou pessoalmente na DICAF, assinando o 

recibo na cópia do Requerimento; 

VII.  Concluir o Processo no Setor, onde foi entregue a Declaração (unidade de 

lotação ou DICAF). 

 
 

20.3. Alteração de dados cadastrais 

20.3.1. Quando o servidor deve solicitar? 
Sempre que o servidor (ativo/inativo) precisar alterar, mudar ou corrigir seus 

dados cadastrais, para fins de atualização/regularização no Sistema ou quando 

houver solicitação de Recadastramento por parte desta Secretaria. 

20.3.2. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Requerimento (formulário específico ou requerimento 

geral), constando o teor do pedido do servidor (ativo/inativo); 

Anexar: Documentos comprobatórios. 

20.3.3. Tramitação da demanda 
I. Abrir Processo (servidor/requerente); 

II. Analisar o pedido (Cadastro/DICAF); 

III. Atender à referida solicitação de alteração, junto ao Sistema SIGRH no 

âmbito do Cadastro/DICAF; 

IV. Enviar para ciência do servidor (ativo) e dar por concluído na unidade de 

lotação. No caso de servidores aposentados, cedidos ou afastados, o 

processo será concluído no Cadastro/DICAF. 

 
 

20.4. Evolução Funcional 

20.4.1. Carreira Magistério Público – Progressões  

20.4. 1.1. Progressão Vertical por Antiguidade:  
Concedida a todos os servidores da Carreira Magistério Público que 

completarem 365 dias de efetivo exercício no padrão. 

20.4. 1.2. Progressão Vertical por Formação Continuada:  
Concedida a todos os servidores da Carreira Magistério Público que, 

respeitado o intervalo de 5 (cinco) anos entre as Progressões, apresentarem 180 

horas cursos de aperfeiçoamento em instituições reconhecidas ou validados 

pelo EAPE. 

20.4. 1.3. Progressão Horizontal: 
Concedida aos professores pela apresentação de certificados ou diplomas de 

Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado. 

20.4.2. Legislação relativa à atividade  

Lei nº 5.105/2013. 

20.4.3. Carreira Assistência – Progressões 

20.4.3.1. Progressão Vertical por Antiguidade: 
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Concedida a todos os servidores da Carreira Assistência à Educação que 

completarem 365 dias de efetivo exercício no padrão. 

20.4.3.2. Progressão Vertical por Merecimento: 

Concedida a todos os servidores da Carreira Assistência à Educação que, 

respeitado o intervalo de 6 (seis) anos de efetivo exercício, apresentarem 

cursos de aperfeiçoamento na área de atuação: 

I. 180h Analistas, 

II. 140h Técnicos e 

III. 120h Agentes 

20.4.3.3. Progressão Horizontal:  
Concedida aos servidores da CAE pela apresentação de certificados ou 

diplomas de Graduação, Especialização, Mestrado ou Doutorado. 

20.4.4. Legislação relativa à atividade  

Lei nº 5.106/ 2013. 

 
 

20.5. Solicitação de Progressão de Carreira 

Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação. 

21.5.1. Atividade – Legislação relativa à atividade 
Lei nº 5.105/2013 e Lei nº 5.106/2013. 

21.5.2. Como solicitar? 
 Abrir processo via SEI – Pessoal – Tipo: Progressão e Promoção – 

Requerimento: Progressão Funcional – SEE;  

 Fazer opção por uma das progressões disponíveis; 

 Anexar Documentos: Certificados/Diplomas; 

 Assinar eletronicamente e encaminhar para a GEVOF. 

 
 

20.6. Estágio Probatório 
I. É o período/processo que visa aferir se o servidor público possui aptidão e 

capacidade para o desempenho do cargo de provimento efetivo no qual 

ingressou por força de concurso público; 

II. O servidor, ao entrar em exercício, é submetido a avaliações periódicas durante 

os primeiros 3 anos. 

III. A avaliação ocorre a cada seis meses, sendo observadas a aptidão, a capacidade 

e a eficiência do servidor para o desempenho do cargo, nos seguintes fatores:  

a. Assiduidade; 

b. Pontualidade; 

c. Disciplina; 

d. Capacidade de iniciativa; 

e. Produtividade; 

f. Responsabilidade. 

20.6.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Complementar nº 840/2011, arts. 22 a 32. 

20.6.2. Quando o servidor deve solicitar? 
I. A cada ciclo de 6 (seis) meses, contando a partir da data da efetivação do 

servidor; 
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II. Compete à chefia imediata as realizações das avaliações do estágio probatório, 

devendo esta ocorrer na presença do servidor avaliado. 

20.6.3. Como solicitar? 
 Abrir processo via SEI –Pessoal – Tipo Avaliação de Estágio Probatório; 

 Inserir Formulário de Avaliação Parcial de Estágio Probatório 

preenchido;  

 Assinar eletronicamente – chefia imediata e servidor avaliado;  

20.6.4. Tramitação da demanda  
I. Para o servidor lotado nas CREs o processo, depois de realizada a 

avaliação, deverá ser encaminhado à UNIGEP; 

II. Para o servidor lotado nas Sedes I, II e III, deverá ser encaminhado à 

GVOF. 

 
 

20.7. Licença-Prêmio por Assiduidade – LPA 
Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três 

meses de Licença-Prêmio por Assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio 

do cargo efetivo. A contagem do prazo para aquisição da LPA é interrompida quando 

o servidor, durante o período aquisitivo: 

a. Sofrer sanção disciplinar de suspensão; 

b. Licenciar-se ou afastar-se do cargo sem remuneração. 

 As faltas injustificadas ao serviço retardam a concessão da Licença prevista 

neste artigo, na proporção de um mês para cada falta. 

20.7.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Complementar nº 840/2011, arts. 139 a 142. 

20.7.2. Publicação  
A partir do ano de 2013, a publicação da LPA ocorre de maneira automática, ou 

seja, não há necessidade de solicitação por parte do servidor. 

 Obs.: Caso o servidor verifique que na época devida não houve a publicação 

do quinquênio de LPA, poderá requer mediante requerimento geral via SEI. 

20.7.3. Como solicitar? 
Para usufruir a LPA o servidor deverá: 

 Abrir processo Via SEI – Pessoal – Licença-Prêmio por Assiduidade; 

 Anexar Formulário: Requerimento Licença-Prêmio por Assiduidade 

(form.); 

 Em seguida, a chefia imediata deverá emitir despacho informando quanto 

à necessidade de substituição e encaminhar para a UNIGEP, que 

encaminhará a GEVOF. 

 Observação: No caso do servidor lotado nas Sedes I, II e III, após a 

emissão do parecer da chefia imediata quanto à necessidade de 

substituição, o processo deverá ser encaminhado diretamente à GEVOF. 

20.7.4. Tramitação da demanda  
Após receber a solicitação, a GEVOF efetua as instruções prévias e submete o 

pleito à COPRE para emissão de parecer (favorável ou desfavorável) e 

encaminhará à SUGEP que deferirá ou indeferirá o pedido.  

Em seguida, a GEVOF realiza os lançamentos necessários junto ao SIGRH, em 

caso de deferimento e comunica o servidor. A comunicação também é feita em 

caso de indeferimento. 
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Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE 

Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF 

Gerência de Tempo de Serviço – GTES 

 

 

21. Tempo de Serviço 

21.1. Atribuições Regimentais 

Art. 126. À Gerência de Tempo de Serviço – GTES, unidade orgânica de execução, 

diretamente subordinada à Diretoria de Cadastro Funcional, compete: 

I. Controlar e registrar, no sistema próprio informatizado, a incorporação, a 

averbação, a concessão de adicional por tempo de serviço, e a conversão do 

tempo prestado em condição insalubre; 

II. Realizar contagem do tempo de serviço para fins de aposentadoria voluntária, 

de conversão do tempo exercido em atividade sob condição insalubre, de 

concessão do abono de permanência, e de demais benefícios congêneres; 

III. Analisar os processos de aposentadorias e pensões para confecção do 

demonstrativo de tempo de serviço;  

IV. Elaborar levantamento de faltas para instrução processual; 

V. Cumprir diligências referentes ao tempo de serviço para as concessões de 

aposentadorias e de pensões; 

VI. Emitir declaração de tempo de serviço aos servidores inativos; 

VII. Instruir pedidos de certidão de tempo de serviço e de contribuição; 

VIII. Registrar os processos de aposentadoria e pensão no Sistema de 

Registro de Admissões e Contratações, do Tribunal de Contas do Distrito 

Federal; 

IX. Encaminhar para publicação os atos de averbação, incorporação e concessão 

do abono de permanência. 

X. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

21.2. Abono de Permanência 

O Abono de Permanência é o reembolso do valor da contribuição previdenciária, 

descontada mensalmente do servidor para o Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS (IPREV). O benefício é concedido ao servidor efetivo que tenha alcançado 

todos os requisitos para se aposentar (IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO), e 

optou por permanecer em atividade, conforme previsto nas modalidades da 

legislação. 

21.2.1. Legislação relativa à atividade  
O Abono de Permanência foi incluído na Constituição Federal por meio da EC 

41 de 19/12/2003 trazendo em seu texto 3 possibilidades de concessão do 

benefício: 
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a) §19 do art. 40 da CRFB/88 com a redação dada pela EC 41/2003 (Quando a 

mulher completar 30 anos de contribuição e 55 de idade, o homem completar 

35 anos de contribuição e 60 de idade); 

b) §5º do art. 40 da CRFB/88 com a redação dada pela EC 41/2003 (Quando a 

PROFESSORA completar 25 anos de contribuição – efetivo exercício de 

magistério – e 50 de idade e o PROFESSOR, 30 anos de contribuição – efetivo 

exercício de magistério – e 55 de idade); 

c) §5º do art. 2º da EC 41/2003 (a partir de 48 anos de idade, se Mulher, e 53 

de idade, se Homem, + Pedágio de 20% sobre o tempo de contribuição se tiver 

ingressado no serviço público até 15/12/1998). 

Incluído posteriormente como modalidade de aposentadoria, o art. 3º da EC nº 

47/2005, possibilitou a concessão do benefício de Abono de Permanência com 

os seguintes critérios: 

Art. 3º da EC 47/2005 (Quando a MULHER completar, no mínimo, de 30 

anos de contribuição e o HOMEM completar, no mínimo, 35 anos de 

contribuição, terá a redução de um ano na exigência da idade mínima (55 

Mulher e 60 Homem) – a cada ano a mais de contribuição. Deverá ter no 

mínimo 25 anos de serviço público e ter ingressado no serviço público até 

15/12/1998). 

21.2.2. Quando o servidor deve solicitar? 
O servidor deverá solicitar o Abono de Permanência caso escolha permanecer em 

atividade mesmo tendo completado os requisitos para a aposentadoria. 

21.2.3. Como devo solicitar? 
Abrir processo Via SEI – Preencher formulário de solicitação: Abono 

Permanência – Anexar: Documento de Identificação com foto. 

21.2.4. Tramitação da demanda  
I. Após iniciado o processo e anexada à documentação necessária, o processo 

deverá ser encaminhado para a Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF e 

seguirá o seguinte fluxo: 

II. Gerência de Lotação e Movimentação – GLM (Se cargo de Professor); 

III. Gerência de Tempo de Serviço – GTES 

IV. Gerência de Consignação e Benefício – GCONB 

 
 

21.3. Aposentadoria  

É a inativação do servidor que cumpriu com os requisitos dos tempos de contribuição 

e idade. 

21.3.1. Legislação relativa à atividade 

21.3.1.1. Aposentadoria, regra de transição art. 3º (tempo de contribuição e 

redução de idade (para quem foi admitido até 16/12/1998) 

Fundamentação legal: art. 3 ° da EC 47, de 06/07/2005 e o Parágrafo 

único do mesmo artigo. 

21.3.1.2. Aposentadoria regra de transição (art.6º) por tempo de 

contribuição e idade (para quem foi admitido até 31/12/2003) 

Fundamentação legal: art. 6° da EC 41, de 31/12/2003, combinado com o 

art. 2º da EC 47, de 06/07/2005. 
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 MULHER HOMEM 

Idade 55 anos  60 anos 

Tempo de contribuição 30 anos 

(10.950 dias) 

35 anos 

(12.775) dias 

Tempo de serviço público  20 anos 

Tempo na carreira 10 anos 

Tempo no cargo 5 anos 

 

21.3.1.3. Aposentadoria, regra geral por tempo de contribuição e idade 

Fundamentação legal: art. 40, §1°, inciso III, alínea “a”, e §§ 3°, 8° e 17 da 

CRFB, na redação da EC 41, de 31/12/2003, e arts. 46 e 51 da Lei 

Complementar n° 769, de 30/06/2008. 

 

 MULHER HOMEM 

Idade 55 anos  60 anos  

Tempo de contribuição 30 anos  

(10.950 dias) 

35 anos 

(12.775) dias 

Tempo de serviço público  10 

Tempo no cargo 5 anos 

 

21.3.1.4. Aposentadoria, regra de transição art. 6º (especial magistério para 

quem foi admitido até 31/12/2003) 

Fundamentação legal: art. 6° da EC 41, de 31/12/2003, combinado com o 

art. 2° da EC n° 47 de 06/07/2005 e com o art. 40, §5°, da CRFB. 

 

 MULHER HOMEM 

Idade 50 55 

Tempo de contribuição 25 anos  

(9.125 dias) 

30 anos 

(10.950) dias 

Tempo de serviço público  20 anos 

Tempo na carreira 10 anos 

Tempo no cargo 5 anos 

 

21.3.1.5 Aposentadoria, regra geral (especial magistério)  
Fundamentação Legal: art. 40, §1°, inciso III, alínea “a” e §§ 3°, 5º, 8° e 

17 DA CRFB, na redação da EC 41 de 31/12/2003, e arts. 46 e 51 da Lei 

Completar n° 769 de 30/06/2008.  

 

 MULHER HOMEM 

Idade 50 anos 55 anos 

Tempo de contribuição 25 anos  

(9.125 dias) 

30 anos  

(10.950) dias 

Tempo de serviço público  10 anos 

Tempo no cargo 5 anos 
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21.3.1.6. Aposentadoria, regra geral por idade (60/65 anos de idade após 

31/12/2003)  

Fundamentação Legal: art. 40, §1°, inciso III, alínea “b”, 3°, 8° e 17 da 

CRFB, na redação dada pela EC 41, de 31/12/2003, e arts. 46 e 51 da Lei 

Complementar n° 769, de 30/06/2008. 

 

 MULHER HOMEM 

Idade 60  65 

Tempo de contribuição  Mínimo de 10 (dez) anos de serviço  

Tempo de serviço público  10 (dez) anos 

Tempo no cargo 5 (cinco) anos 

 

21.3.2. Quando o servidor deve solicitar? 
O servidor deverá solicitar sua aposentadoria até 4 (quatro) meses antes de 

completar o último requisito necessário para a concessão. 

21.3.3. Como solicitar? 
Abrir processo via SEI – Preencher formulário de solicitação: Aposentadoria 

Voluntária – Anexar documentos exigidos, conforme orientação do protocolo. 

 Ao professor: Ao iniciar seu processo de aposentadoria voluntária especial 

de magistério, é necessário além da documentação de abertura do processo, 

anexar Declaração de Comprovação de Atividade de Magistério, de todas 

as lotações desde a sua admissão. 

21.3.4. Tramitação da demanda  
DICAF/ Posto Avançado – SUBSAUDE/ GSELP/ GLM/ GTES/ GEVOF/ 

CORRED/ GCAP. 

 
 

21.4. Averbação de Tempo de Serviço 
A averbação de tempo de serviço é o aproveitamento do tempo de outros vínculos de 

trabalho do servidor na contagem do tempo de contribuição para fins de 

aposentadoria. 

21.4.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF; Constituição Federal; Lei no 8.112, de 

11.12.1990; Lei nº 1.864, de 19.01.1998; Parecer 4.094, de 1994 – 1a SPR; 

Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF. 

21.4.2. Quando o servidor deve solicitar? 
O servidor poderá solicitar a Averbação de Tempo de Serviço quanto estiver de 

posse da Certidão de Tempo de contribuição ORIGINAL. 

21.4.3. Como solicitar? 
I. É necessário dirigir-se a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e 

solicitar o início de um processo SEI. 

II. A Certidão de Tempo de Contribuição deverá ser entregue no protocolo, 

que irá digitalizar e autenticar o documento. 

III. O documento ORIGINAL deverá ser apresentado na GTES, onde será 

RETIDO até a publicação da Averbação. 
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21.4.4. Tramitação da demanda  
I. O processo é completamente triado e analisado pela GTES e, quando 

necessário, encaminhado para a DICAF, a fim de subsidiar alguma 

especificidade de cada caso; 

II. Após a devida análise, a GTES compõe, digitando os dados analisados de 

cada servidor, a portaria que é encaminhada para publicação no Diário 

Oficial do DF; 

III. Após publicação, o período é incluído na matrícula do servidor que 

posteriormente é notificado quanto ao feito e efetuado o devido registro na 

CTC original que pode ser devolvida ao servidor. 

 
 

21.5. Incorporação de Tempo de Serviço 
A incorporação de tempo de serviço é o aproveitamento do tempo, de vínculos 

anteriores ao da matrícula atual, trabalhado na SEEDF para fins de aposentadoria e 

progressão na Carreira, conforme o cargo. 

21.5.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF;  

Constituição Federal; Lei nº 8.112, de 11.12.1990;  

Lei nº 1.864, de 19.01.1998; Parecer nº 4.094, de 1994 – 1a SPR;  

Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do TCDF. 

21.5.2. Quando o servidor deve solicitar? 
O servidor poderá solicitar a Incorporação de Tempo de Serviço logo após 

solicitada vacância do cargo anterior e entrada em exercício no cargo atual. 

21.5.3. Como solicitar? 
É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e dar 

início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a 

incorporação de tempo de serviço. Pode-se também solicitar da unidade de 

lotação ou de outro computador, via SEI. 

21.5.4. Tramitação da demanda  
I. O processo é completamente triado e analisado pela GTES e, quando 

necessário, encaminhado para a DICAF, a fim de subsidiar alguma 

especificidade de cada caso. 

II. Após composição da Certidão de Tempo de Contribuição do período 

anterior, a GTES elabora portaria que é encaminhada para publicação no 

Diário Oficial do DF. 

 Após publicação, o período é incluído na matrícula do servidor que 

posteriormente é notificado quanto ao feito. 

 
 

21.6. Adicional por Tempo de Serviço – ATS 
É o valor devido à razão de um por cento sobre o vencimento básico do cargo de 

provimento efetivo por ano de efetivo serviço. 

21.6.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Complementar nº 840/2011; Manual de Aposentadoria e Pensão Civil do 

TCDF. 
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21.6.2. Quando o servidor deve solicitar? 
Caso o servidor encontre divergência ou alteração indevida na porcentagem do 

Adicional pago, deverá solicitar REVISÃO, pois o Adicional por Tempo de 

Serviço é devido a partir do mês em que o servidor completar o anuênio (365 

dias de efetivo exercício) e seu cálculo é feito automaticamente pelo SIGRH. 

21.6.3. Como solicitar? 
É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e dar 

início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a Revisão 

do ATS. Pode-se também solicitar da unidade de lotação ou de outro computador, 

via SEI. 

21.6.4. Tramitação da demanda  
I. O processo é completamente analisado pela GTES e, quando necessário, 

encaminhado para a DICAF ou para o Posto Avançado na SUBSAUDE, a fim 

de subsidiar alguma especificidade de cada caso. 

II. Feita a revisão, caso existam ajustes a serem efetuados, o processo é 

encaminhado à GPAG. 

 
 

21.7. Conversão do Tempo Insalubre 

É a contagem de tempo que acrescenta 20% se mulher e 40% se homem, ao período 

até 16/08/1990 em que o servidor trabalhou em local insalubre. 

21.7.1. Legislação relativa à atividade 

§ 5º do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. 

21.7.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O servidor poderá solicitar a conversão do tempo insalubre, caso tenha 

trabalhado em local que tenha Laudo Pericial, em período até 16/08/1990, e 

tenha recebido o Adicional de Insalubridade. 

21.7.3. Como solicitar? 

É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e dar 

início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a 

Conversão do tempo insalubre. Pode-se também solicitar da unidade de lotação 

ou de outro computador, via SEI. 

21.7.4. Tramitação da demanda  

DICAF/ GLM/ Posto Avançado – SUBSAUDE/ GPAG/ GTES. 

Após juntada todas as informações necessárias, a GTES compõe a Certidão 

de Tempo de Contribuição Insalubre e inclui o período no SIGRH.  

 
 

21.8. Declaração de Tempo de Serviço para fins de prova junto ao INSS (Servidor 

Ativo) 

É a declaração que informa ao INSS o vínculo do servidor com a SEEDF e se o 

servidor possui algum tempo averbado. 

21.8.1. Legislação relativa à atividade 

Exigência do INSS. 

21.8.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O servidor deve solicitar a Declaração após ter feito o agendamento junto ao 

INSS pelo telefone 135 ou pelo sitio do INSS (https://www.inss.gov.br/servicos-

https://www.inss.gov.br/servicos-do-inss/certidao-de-tempo-de-contribuicao-ctc/
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do-inss/certidao-de-tempo-de-contribuicao-ctc/), pois a declaração só tem 

validade de 30 dias. 

21.8.3. Como solicitar? 

É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e dar 

início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a 

Declaração de Tempo de Serviço para fins de prova junto ao INSS. Pode-se 

também solicitar da unidade de lotação ou de outro computador, via SEI. 

Tramitação da demanda  

A Declaração é confeccionada pela Gerência de Tempo de Serviço e em 

seguida o servidor é notificado para vir ao setor retirar o documento carimbado 

e assinado conforme exigências do INSS. 

 
 

21.9. Declaração de Tempo de Serviço para fins de prova junto ao INSS (Servidor 

Aposentado) 

É a declaração que informa ao INSS o vínculo do servidor com a SEDF e se o 

servidor possui algum tempo averbado e qual seria. 

21.9.1. Legislação relativa à atividade 

Exigência do INSS. 

21.9.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O servidor deverá solicitar a declaração caso seja exigido pelo INSS. 

21.9.3. Como solicitar? 

É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e dar 

início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a 

Declaração de Tempo de Serviço para fins de prova junto ao INSS, descrevendo o 

período que deverá ser desaverbado. Pode-se também solicitar da unidade de 

lotação ou de outro computador, via SEI. 

21.9.4. Tramitação da demanda  

A Declaração é confeccionada pela GTES por meio de consulta ao processo de 

aposentadoria e, em seguida, enviada ao servidor aposentado, assinada 

digitalmente, por e-mail. 

 
 

21.10. Desaverbação de Tempo de Serviço/contribuição (Servidor Ativo) 

É a retirada do tempo de serviço averbado, do registro no SIGRH, desde que não 

tenha gerado benefícios financeiros. 

21.10.1. Legislação relativa à atividade 
Lei n.º 8.112/90, arts. 90 e 103; Decisão TCDF nº 2.127/96 – Processo nº 

4.556/95. 

21.10.2. Quando o servidor deve solicitar? 
O servidor poderá solicitar a desaverbação de tempo de serviço quando não 

houver mais interesse em utilizá-lo na contagem do mesmo para sua 

aposentadoria. Também é possível quando for verificada a necessidade da 

correção da Certidão utilizada na averbação. 

21.10.3. Como solicitar? 
É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e dar 

início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a 

Desaverbação de Tempo de Serviço, descrevendo o período que deverá ser 
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desaverbado. Pode-se também solicitar da unidade de lotação ou de outro 

computador, via SEI. 

21.10.4. Tramitação da demanda  
I. A desaverbação é analisada e concedida pela GTES que elabora portaria que é 

encaminhada para publicação no Diário Oficial do DF. 

II. Após publicação, o período é retirado da matrícula do servidor que 

posteriormente é notificado quanto ao feito. 

 
 

21.11. Desaverbação de Tempo de Serviço/contribuição (Servidor Aposentado) 

É a retirada, pelo servidor aposentado, do tempo excedente ao que foi utilizado em 

sua aposentadoria, desde que não tenha gerado benefícios financeiros. 

21.11.1. Legislação relativa à atividade 

Lei n.º 8.112/90, arts. 90 e 103; Decisão TCDF n.º 2.127/96 – Processo n.º 

4.556/95. 

21.11.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O servidor poderá solicitar a desaverbação de tempo de serviço quando o 

período exceder ao mínimo necessário para a aposentadoria já concedida, 

desde que o período não tenha gerado benefícios financeiros e não haja 

acumulação ilícita de aposentadorias. 

21.11.3. Como solicitar? 

É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas CREs ou na Sede II e 

dar início a um processo SEI, por meio de requerimento geral, requerendo a 

desaverbação de tempo excedente, descrevendo o período que deverá ser 

desaverbado. Pode-se também solicitar da unidade de lotação ou de outro 

computador, via SEI. 

21.11.4. Tramitação da demanda  

I. A desaverbação é analisada e concedida pela GTES que irá verificar o 

quanto pode ser retirado e se o período não gerou algum benefício 

financeiro ao servidor. É elaborada portaria que é encaminhada para 

publicação no Diário Oficial do DF. 

II. Após publicação, o período é retirado da matrícula do servidor que 

posteriormente é notificado quanto ao feito. 

 
 

21.12. Certidão de Tempo de Serviço/Contribuição – CTC 
É o demonstrativo, destinado a servidores exonerados, que comprova o tempo de 

serviço/contribuição durante o período trabalhado na SEDF em data posterior a 

31/12/1990. 

21.12.1. Legislação relativa à atividade 
Portaria MPS nº 154, de 15/05/2008. 

21.12.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O ex-servidor da SEEDF deverá solicitar a CTC quando for averbar o período em 

seu novo órgão. 

21.12.3. Como solicitar? 

I. É necessário se dirigir a um protocolo da SEEDF nas Regionais de Ensino ou 

na Sede II; 
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II. Iniciar um processo SEI, solicitando por meio de requerimento próprio a 

emissão de Certidão de Tempo de Contribuição; 

III. Anexar: Documento de identificação com foto e CPF e comprovante de 

residência atualizado.  

 Quando a solicitação for feita por terceiros, esse deverá estar munido de 

PROCURAÇÃO registrada em cartório para solicitação, acompanhamento e 

retirada da Certidão de Tempo de Contribuição junto à SEEDF. 

21.12.4. Tramitação da demanda  

DICAF/ GTES/ GCONB/ IPREV/DF. 

 

 

Coordenação de Pagamento e Registro – COPRE  

Diretoria de Cadastro Funcional – DICAF 

Gerência de Concessão de Aposentadoria e Pensão – GCAP 
 

 

22. Concessão de Aposentadoria e Pensão 

22.1. Atribuições Regimentais 

Art. 127. À Gerência de Concessão de Aposentadoria e Pensão – GCAP, unidade 

orgânica de execução, diretamente subordinada à Diretoria de Cadastro Funcional, 

compete: 

I. Gerenciar e executar, no âmbito da Secretaria, ações relativas à concessão, ao 

controle e à avaliação dos procedimentos referentes às aposentadorias, às 

pensões, e às suas retificações; 

II. Manter atualizado o cadastro de aposentados e pensionistas; 

III. Acompanhar, definir e direcionar os processos de aposentadorias e de pensões 

aos setores competentes, para registros e lançamentos pertinentes; 

IV. Avaliar e direcionar processos administrativos referentes à isenção de imposto 

de renda de aposentados e pensionistas, à reversão de aposentadoria, e à revisão 

de aposentadoria e pensão; 

V. Orientar, controlar e acompanhar as diligências e os documentos judiciais 

referentes aos processos de aposentadoria e pensão. 

VI. Executar outras atividades que lhe forem atribuídas na sua área de atuação. 

 
 

22.2. Revisões de Proventos e Isenção do Imposto de Renda 

22.2.1. Legislação relativa à atividade  
Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1998 e Lei Complementar nº 840/2011; Lei nº 

8.112/1990; Art.47 do Decreto nº 34.0123/2012; Lei Complementar nº 469/2008. 

22.2.2. Quando o servidor deve solicitar? 
Deve ser solicitado se o servidor aposentado ou pensionista vier a ser acometido 

de doença especificada em lei. 
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22.2.3. Como solicitar 
Abrir processo via SEI – Tipo:  SUBSAUDE Isenção de Imposto de Renda. 

Aconselha-se consultar a ferramenta denominada Base de Conhecimento – BA 

para maior esclarecimento; ou ainda utilizar o requerimento geral a ser autuado 

pela Gerência Gestão Processual e de Arquivo – GEPA. 

 Deverão ser juntados os seguintes documentos:  

Relatório Médico detalhado e atualizado; exames compatíveis com o pleito.  

22.2.4. Tramitação da demanda 
I. O processo autuado via SEI deverá ser encaminhado para a GCAP para 

instrução e encaminhamento à SUBSAUDE/GEPROC ou o processo autuado 

pela GEPA deverá ser encaminhado à GCAP para o mesmo fim; 

II. A GEPROC convocará o interessado para realização de perícia médica; 

III. A GEPROC restituirá o processo à GCAP após a emissão do Laudo Médico 

Pericial; 

22.2.4.1. Se for favorável 
I. A GCAP procederá à exclusão do desconto do Imposto de Renda; 

II. Após, encaminhará o processo à GCONB para proceder ao acerto 

financeiro, considerando o exercício vigente; 

III. Posteriormente, será expedido documento denominado 

“apostilamento”, com o qual o servidor/pensionista poderá pleitear 

a devolução dos valores relativos ao desconto de Imposto de Renda 

dos anos anteriores, junto à Receita Federal. 

IV. No caso de revisão dos proventos da aposentadoria, haverá 

necessidade de publicação do ato de revisão e posteriormente o 

processo será encaminhado à GGONB e à GAP, para as 

providências quanto aos acertos financeiros. 

22.2.4.2. Caso o laudo médico seja desfavorável 
I. O processo será restituído à GCAP que convocará o 

servidor/pensionista para ciência e posterior arquivamento/ 

conclusão; 

II.  O prazo para solicitação de reconsideração à decisão da Perícia 

Médica Oficial – GEPROC é de 30 (trinta) dias, a contar da ciência 

do interessado. 

 
 

22.3. Alteração de Endereço e Dados Pessoais 

Alterar e atualizar os endereços de aposentados e pensionistas, bem como dados 

pessoais (RG, estado civil, nome); Cadastramento de dependentes menores ou sob 

guarda. 

22.3.1. Legislação relativa à atividade 
Lei Complementar nº 840/2011.  

22.3.2. Quando o servidor deve solicitar? 
Sempre que o aposentado/ pensionista alterar o endereço, dados pessoais e 

qualquer outra informação referente ao seu cadastro junto à SEEDF. 

22.3.3. Como solicitar? 
Por meio do SEI – Tipo de Processo – Requerimento. Aconselha-se consultar a 

ferramenta denominada Base de Conhecimento – BA para maior esclarecimento, 

ou, ainda, utilizar o requerimento geral a ser autuado pela GEPA. 
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22.3.4. Tramitação da demanda  
I. O Processo autuado pelo SEI deverá ser encaminhado à GCAP, para proceder 

à alteração solicitada junto ao Sistema SIGRH ou o processo autuado pela 

GEPA será encaminhado à GCAP, para o mesmo fim; 

II. Depois de efetuada a alteração, o processo será arquivado/concluído. 

 
 

22.4. Cadastro de dependente para fins de Imposto de Renda 

22.4.1. Legislação relativa à atividade 
Art. 35 da Lei nº 9.250/1995. 

22.4.2. Como solicitar? 
I. Por meio do Através do SEI – Requerimento específico para inclusão de      

dependente IR. 

22.4.3. Tramitação da demanda  
I. O Processo autuado pelo SEI deverá ser encaminhado à GCAP que procederá à 

alteração solicitada junto ao Sistema SIGRH; 

II. Depois de efetuada a alteração, o processo será arquivado/concluído. 

 
 

22.5. Processo de aposentadoria Voluntária – Fluxo de Processo 

22.5.1. Legislação relativa à atividade 
Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB – art. 41 e seguintes; 

Emenda Constitucional nº 41 de 31/12/2003; 

Emenda Constitucional nº 47, de 05/07/2005. 

22.5.2. Quando o servidor deve solicitar? 
Quando preencher todos os requisitos para a aposentadoria. 

22.5.3. Como solicitar? 
I. Por meio do SEI; 

II. Tipo de Processo – Aposentadoria.  

 Aconselha-se consultar a ferramenta denominada Base de Conhecimento – 

BA para maior esclarecimento; o servidor deverá preencher devidamente o 

formulário, bem como os dados que são solicitados quanto à Declaração de 

Bens e Declaração de Acumulação/ Não acumulação de proventos; 

deverão anexar a Carteira de Identidade ou CNH legível e o último 

contracheque. 

 No caso de aposentadoria especial de magistério deverão ser anexadas 

declarações expedidas pelas UEs onde teve lotação em Regência de 

Classe e Readaptação, bem como nas quais houve incorporação das 

gratificações: GAA; GAZE, GAZR, GADEED, GADERL e GAEE.  

22.5.4. Tramitação da demanda  
I. Iniciado o processo pelo SEI, o mesmo deverá ser encaminhado para 

DICAF, para instrução quanto às informações cadastrais do servidor; 

II. SUBSAUDE – para instrução quanto aos afastamentos decorrentes de 

licenças médicas; 

III. GSELP – para instrução quanto às informações referentes concurso de 

ingresso do servidor; 

IV. GLM – para instrução quanto às informações referentes às lotações do 

servidor e carga horária; 
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V. GTES – Para elaboração do Demonstrativo de Tempo de Serviço – DTS; 

VI. GEVOF – Para instrução quanto aos quinquênios, progressão e promoção 

na carreira; 

VII. CORRED – Para instrução quanto à existência ou não de Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD; 

VIII. GCAP – Para análise geral da documentação necessária para compor o 

processo e posteriormente elaborar o ato de concessão para publicação no 

DODF; 

IX. GAP – Para elaboração do Contracheque dos proventos do servidor 

aposentado. Após os processos são encaminhados à CGDF para análise e 

pronunciamento e futura homologação pelo TCDF. 

 
 

22.6. Processo de Aposentadoria por Invalidez – Fluxo do Processo 

22.6.1. Legislação relativa à atividade 

Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB – art. 41 e seguintes; 

art. 6º da Lei nº 7.713/1988; Lei Complementar nº 840/2011. 

22.6.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Neste caso, o processo será iniciado pela SUBSAUDE/GEPROC, com Laudo 

Médico Pericial, informando se a doença é ou não especificada em lei. 

22.6.3. Tramitação da demanda  

Uma vez inaugurado o processo pela SEI, o mesmo deverá ser encaminhado 

para:  

I. DICAF – para instrução quanto às informações cadastrais do servidor; 

II. SUBSAUDE – para instrução quanto aos afastamentos decorrentes licenças 

médicas; 

III. GSELP – para instrução quanto às informações referentes concurso de 

ingresso do servidor; 

IV. GLM – para instrução quanto às informações referentes às lotações do 

servidor e carga horária; 

V. GTES – Para elaboração do Demonstrativo de Tempo de Serviço – DTS; 

VI. GEVOF – Para instrução quanto aos quinquênios, progressão e promoção na 

carreira; 

VII. CORRED – Para instrução quanto à existência ou não de Processo 

Administrativo Disciplinar – PAD; 

VIII. GCAP – Para análise geral da documentação necessária para compor o 

processo e posteriormente elaborar o ato de concessão para publicação no 

DODF; 

IX. GAP – Para elaboração do Contracheque dos proventos do servidor 

aposentado. Após os processos são encaminhados à Controladoria-Geral do 

DF – CGDF, para análise e pronunciamento, e futura homologação pelo 

TCDF. 

 
 

22.7. Renúncia de Aposentadoria 

22.7.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 769/2008. 
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22.7.2. Quando o servidor deve solicitar? 

Quando houver interesse do servidor. 

22.7.3. Como solicitar? 

Por meio do SEI – Requerimento Geral, anexando documento – Certidão de 

Nada Consta de Débitos – expedido pela Secretaria da Fazenda do Governo do 

Distrito Federal. 

22.7.4. Tramitação da demanda  

GAP – para informar a inexistência de débito na SEEDF; GCAP – para 

publicação do ato de renúncia no DODF; GTES – para elaboração de Certidão de 

Tempo de Serviço. Após o processo é encaminhado à CGDF para análise do 

feito. 

 A Declaração é confeccionada pela GTES e, em seguida, o servidor é 

notificado para comparecer à GTES para retirar a Certidão de Tempo 

de Serviço carimbada e assinada, conforme exigências do INSS. 

 
 

22.8. Reversão de Aposentadoria por Invalidez 

22.8.1. Legislação relativa à atividade 

Art. 34 da Lei Complementar nº 840/2011; art. 44 do Decreto nº 34.023 de 

10/12/2012. 

 Observação: O art. 34 da Lei Complementar nº 840/2011 faculta a reversão 

da aposentadoria voluntária, desde que haja manifesto interesse da 

Administração Pública. 

22.8.2. Quando o servidor deve solicitar? 

O servidor aposentado deverá requerer quando estiver apto para retorno às 

atividades. 

22.8.3. Como solicitar? 

I. Abrir processo via SEI – Requerimento – Reversão ou utilizar o requerimento 

geral a ser autuado pela GEPA; 

 Deverão ser juntados os seguintes documentos:  

a. Relatório Médico detalhado e atualizado; 

b. Exames compatíveis com o pleito. 

II. O processo autuado via SEI deverá ser encaminhado à GCAP, para 

instrução e encaminhamento à SUBSAUDE/GEPROC, ou o processo 

autuado pela GEPA será encaminhado à GCAP, para o mesmo fim; 

III. A GEPROC convocará o interessado para realização de perícia médica; 

IV. A GEPROC restituirá o processo à GCAP após a emissão do Laudo 

Médico Pericial. 

22.8.3.1. Se for favorável 

Será providenciado o ato de reversão e posterior encaminhamento para 

publicação no DODF. Após a referida publicação o processo será 

enviado à GLM para elaboração do Memorando de apresentação para 

a CRE. 

22.8.3.2. Se for desfavorável 

A GCAP convocará o servidor para ciência do interessado e 

posteriormente arquivará/concluirá o processo. 
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22.9. Pensão por óbito de servidor 

Pensão por óbito de servidor, processo de pensão civil. 

22.9.1. Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar nº 769/2008; Lei Complementar nº 818/2009; Lei 

Complementar nº 840/2011. 

Observação: A pensão será analisada com base na legislação vigente à época do 

óbito do servidor. Sendo assim, poderão ser aplicadas leis diferentes das citadas 

acima. 

22.9.2. Quando solicitar? 

No caso de falecimento do servidor, são beneficiários de pensão: 

I. o cônjuge; 

II. a pessoa separada judicialmente, divorciada ou cuja união estável foi 

legalmente dissolvida, com percepção de pensão alimentícia;  

III. o companheiro(a) que comprove união estável (equiparam-se a esta 

condição, os parceiros homoafetivos que mantenham relacionamento civil 

permanente, desde que devidamente comprovado);  

IV. A mãe ou o pai com percepção de pensão alimentícia;  

V. A filho(a) ou o enteado até completar 21 anos, ou, se inválidos, enquanto 

durar a invalidez;  

VI. O menor sob tutela ou irmão não emancipado até completar 21 anos, ou, se 

inválido, enquanto durar a invalidez, que perceba pensão alimentícia.  

22.9.3. Como solicitar? 

Via SEI, pelo próprio requerente, ou ainda, o requerente pode se dirigir às CREs, 

bem como à GEPA, para apresentação da documentação necessária. 

22.9.3.1. Documentos necessários para abertura do processo de pensão: 

I. requerimento (documento individual para cada requerente); 

II. declaração de beneficiários (discriminar também os que não fazem jus 

ao benefício); 

III. declaração de não acumulação de mais de duas pensões (documento 

individual para cada requerente);  

IV. original e cópia da Certidão de Óbito;  

V. original e cópia da Identidade e CPF do(a) falecido(a); 

VI. original e cópia do contracheque do(a) falecido(a) (referente ao mês 

imediatamente anterior ao do óbito);  

VII. original e cópia da Certidão de Casamento constando a averbação do 

óbito do instituidor da pensão; 

VIII.  original e cópia da Certidão de Nascimento de todos os filhos 

solteiros, da Certidão de Casamento dos filhos casados ou a Certidão de 

Óbito dos filhos falecidos do(a) servidor(a); 

IX. original e cópia da Identidade e do CPF do requerente (inclusive os 

menores de idade); 

X. original e cópia do Título de Eleitor do requerente;  

XI. original e cópia do Certificado de Reservista do(a) requerente; 
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XII. original e cópia do comprovante de residência do requerente (com 

CEP cadastrado nos Correios);  

XIII. Comprovante de abertura de conta corrente no Banco de Brasília 

(BRB) do requerente; 

 (O encaminhamento para abertura de conta corrente no BRB será 

entregue pela GCAP, após a análise do processo). 

 Atenção:  
Alguns documentos que podem servir de indício de prova material da 

união estável e/ou da dependência econômica: 

I. Certidão de filho havido em comum; 

II. Certidão de casamento religioso; 

III. Declaração de Imposto de Renda do ex-servidor, em que conste o 

interessado como seu dependente; 

IV. Disposição testamentária; 

V. Anotação constante da Carteira Profissional – CP ou na Carteira de 

Trabalho e Previdência Social – CTPS, feita pelo órgão 

competente; 

VI. Declaração especial feita perante tabelião; 

VII. Designação junto ao órgão de origem do ex-servidor; 

VIII. Prova de mesmo domicílio; 

IX. Prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade 

ou comunhão nos atos da vida civil; 

X. Procuração ou fiança reciprocamente outorgada; 

XI. Conta bancária conjunta; 

XII. Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o 

interessado como dependente do ex-servidor; 

XIII. Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados; 

XIV. Apólice de seguro na qual conste o ex-servidor como instituidor 

do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária; 

XV. Ficha de tratamento em instituição de assistência médica na qual 

esteja indicado o ex-servidor como responsável pelo dependente; 

XVI. Escritura de compra e venda de imóvel pelo ex-servidor em 

nome do dependente; 

XVII. Outros documentos que possam levar à convicção da 

dependência. 

22.9.4. Tramitação da demanda 

I. Após a autuação da documentação individualmente via SEI, ou por meio 

das CREs ou pela GEPA, o processo será encaminhado à GCAP, para 

análise da solicitação. 

II. Depois da avaliação por parte da GCAP, caso o requerente comprove a 

condição de beneficiário, as providências pertinentes serão tomadas para 

incluí-lo como beneficiário de pensão junto a SEEDF. Posteriormente, os 

processos serão encaminhados à CGDF para análise e pronunciamento e 

futura homologação pelo TCDF. 

III. A não comprovação da condição de beneficiário resultará no 

indeferimento/negativa da solicitação. 
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