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Solicitar auxílio transporte: 
 

1º passo: Fazer login no site do SOUGOV (https://sougov.economia.gov.br/sougov/).  

 
 

2º passo: Em “SOLICITAÇÕES” escolher a opção ‘AUXÍLIO TRANSPORTE”. 

 

3º passo: Nesta tela aparece o valor da sua participação. Se desejar continuar com a 
solicitação, clique em “SOLICITAR AUXÍLIO TRANSPORTE”. 

  



4º passo: Confirme seu endereço residencial e de exercício. Havendo necessidade de 
alteração, clique no lápis e informe o endereço correto. Após, clique em avançar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5º passo: Informe o(s) percurso(s) de IDA (Casa x Trabalho). A cada percurso incluído clicar 
em “ADICIONAR +”. Após incluir todos os trajetos clicar em avançar. 
*Lembrando que não serão pagos dois trajetos de ônibus urbano em cidades que possuem sistema de 
integração. E ainda, que ônibus de transporte coletivo de passageiro, mesmo se fretamento, não é considerado 
especial e sim comum.  
Para os casos de fretamento você pode dividir o valor total da despesa pela quantidade de deslocamentos para 
informar o valor do percurso (por exemplo: 22 dias trabalhados são 44 deslocamentos, se o custo do fretamento for 
R$440,00/mês você informa o valor do percurso R$10,00). O valor informado nesse campo vai ser multiplicado 
automaticamente pelos dias de deslocamento no final. 

 
 

6º passo: Informe o(s) percurso(s) de VOLTA (Trabalho x Casa). A cada percurso incluído 
clicar em “ADICIONAR +”. Após incluir todos os trajetos clicar em avançar. 
*Lembrando que não serão pagos dois trajetos de ônibus urbano em cidades que possuem sistema de integração. 
E ainda, que ônibus de transporte coletivo de passageiro, mesmo se fretamento, não é considerado especial e sim 
comum. 
Para os casos de fretamento você pode dividir o valor total da despesa pela quantidade de deslocamentos para 
informar o valor do percurso (por exemplo: 22 dias trabalhados são 44 deslocamentos, se o custo do fretamento for 
R$440,00/mês você informa o valor do percurso R$10,00). O valor informado nesse campo vai ser multiplicado 
automaticamente pelos dias de deslocamento no final. 
 



 
 

 
7º passo: Confira sua solicitação e informe os dias de deslocamento (por mês). Após, 
clicar em avançar. 

 
*** PRONTO! Sua solicitação foi encaminhada *** 

 
 


