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MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÂO
Secretaria de Recursos Humanos

Coordenaçâo-Geral de Elaboraçâo, Sistematizaçâo e Aplicaçâo de Normas
Esplanada dos Ministérios, bloco o'C", 8o andar, sala 805

Cep: 7 0046-900 - Brasilia-DF
Telefones: (61) 313-1382 - Fax: (61) 313-1721

Ementa : Trata-se de consulta sobre a concessâo de Auxilio pré-escolar a servidor que detém a
guarda provisôria de uma criança de 4 anos.

Oficio n" 83 /2004/COGES/SR[VMP

Brasilia, 07 de abril de 2004
A Sua Senhoria a Senhora
ADRIANA DE OLIVEIRA RESENDE
Coordenadora de Recursos Humanos Substituta
Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro
Rio de Janeiro-RJ

Assunto : Auxilio pré-escolar

Senhora Coordenadora,

Refiro-me ao Oficio n" 015 dessa procedência, que originou o Documento no
04500.00127412004-78, consultando sobre a concessâo do auxflio pré-escolar a servidor que detém
a guarda provisôria de uma criança de 4 anos de idade.

Sobre o assunto, cabe esclarecer que o auxilio pré-escolar é o beneficio financeiro
concedido ao servidor ativo para auxiliar nas despesas pré-escolares de filhos ou dependentes, sendo
requisito bâsico que o servidor ou servidora tenha filho ou dependente na faixa etâria compreendida
do nascimento até 7 (sete) anos incompletos.

E necessârio requerer junto ao setor de Recursos Humanos, apresentando côpia da
certidâo de nascimento do dependente, do Termo de Adoçâo ou do Termo de Guarda e

Responsabilidade, e laudo médico, no caso de dependente excepcional com idade mental de até 7
anos incompletos.

Dessa form4 nâo encontramos ôbice para o pagamento de auxflio pré-escolar ao
servidor que detenha a guarda da criança, ainda que provisoriq por se configurar um instituto
mais abrangente que a tutel4 de que trata o Decreto n" 9'17, de 1993, conforme entendimento
contido no PARECER n" 486/CONJUR/SAF, côpia anexa.

Atenciosamente,

CYNTHIA BELTRÂO DE SOUZA GUERRA CT.JRADO
Coordenadora Geral de Elaboraçâo, Sistematizaçlo e Aplicaçâo de Normas
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