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AUXÍLIO-TRANSPORTE 

 

1.1 Legislação relativa à atividade 

Lei nº 840/2011, arts. 107 a 110. 

 

1.2 Quando o servidor deve solicitar? 

O Auxílio-Transporte é concedido a partir da data da solicitação ou a partir da entrada ou retorno 

do servidor à SEEDF. 

 

1.3 Como solicitar? 

I. Abrir processo via SEI – Tipo pessoal; Auxílio-Transporte; 

II. O requerimento deve ser assinado pelo servidor interessado e pela che-

fia imediata; 

III. Para concessão do Auxílio-Transporte, deverão ser anexadas ao pro-

cesso toda a documentação necessária. 

 

1.4 Anexar à solicitação do Auxílio-Transporte 

I. Comprovante de residência mediante a apresentação da cópia autenti-

cada, anexando via SEI um dos seguintes documentos, no qual conste ex-

pressamente o nome do servidor: 

a. contrato de locação de imóvel em que figure como locatário; 

b. conta de luz, água ou telefone correspondente ao último mês; 

c. Ficha de Itinerário –  

• para os servidores de contrato temporário, impressa; 

•  para os efetivos, já consta a solicitação no SEI. 

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 anexada toda a docu-

mentação, bem como conferir o endereço residencial para que não haja diver-

gência de endereço como as linhas de transporte concedidas. 
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1.5 Servidores que residem nas regiões que compõem a Rede Integrada de Desenvolvi-

mento Econômico do Distrito Federal (RIDE) 

Conforme os 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 Ca-

dastro 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 car-

tão de crédito, documento expedido pelo Departamento de Trânsito do muni-

cípio 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. 

 

1.6 REPAG (Retificação de Pagamento) de Auxílio-Transporte para a RIDE (Rede In-

tegrada de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal) 

O servidor deverá solicitar o REPAG por meio do SEI e encaminhar para a UNIGEP, que cal-

culará os valores a serem devolvidos e encaminhará para a GCONB para que sejam efetivados 

os lançamentos. 

 

1.7 Tramitação da demanda 

- Servidor lotado em unidade escolar ou CRE: encaminhar o processo 

para UNIGEP de sua CRE de lotação. 

- Servidor lotado nas Sedes: encaminhar o processo para a Gerência de 

Consignação e Benefícios – SEE/SUGEP/COPRE/DIPAE/GCONB. 

 


