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NORMAS COMPLEMENTARES

BOLETIM DE SERVI~O V.l N.ll TRF-l.a REGIAO

2.1.

3.1.

Sao beneficiarios deste Projeto as servidores inscritos no PRO
SOCIAL, que estiverem matriculados em quaisquer dos seguintes cur
sos, em ordem de prioridade:

a) curso regular e supletivo de 22 grau; e
b) curso superior oficialmente reconhecido, desenvolvido sob a

forma de metodologia direta, par Institui<;oes de Ensino em seu
local de residencia.

2.2. Nao pode r-a candidatar-se ao Projeto Balsa de Estudos a servidor que:

2 - BENEFICIARIOS

Dispoe sobre 0 Funcionamento do
Projeto Bolsa de Estudos.

NORMA COMPLEMENTAR NQ 009, DE 05 DE SETEMBRO DE 1990

a) estiver em licen<;a para trato de interesse particular; e
b) for cedi do paraoutro orgao com au sem onus para a TRF, exceto

para orgaos pertencentes ao Poder JUdiciario Federal.

2.3. Nao se beneficiarao do Projeto as servidores que possuirem auxilio
financeiro para custe~o de seus estudos, oriundo de qualquer au
tra fonte governamental.

a Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL, no
usa das suas atribui<;oes, conferidas pelo Artigo 12, do Regulamento-Go
ral do Programa de Assistencia aos Servidores do Tribunal Regional
deral da 1! Regiao, aprovado pela Resolu<;ao n 2 002, de 08 de agosto de
1989, publicada no Diario da Justi<;a do dia 09 de agosto de 1989,
solve baixar a seguinte Norma Complementar:

1.1. 0 Projeto Balsa de Estudos, previsto no capitulo IV, do Regulamen
to-Geral, tern como finalidade estimular a servidor a complementar
a sua escolaridade, minimizando as custos com sua propria educe
<;ao e a melhoria de sua capacidade funcional.

Serao concedidas, a cada semestre, preferencialmente
janeiro e junho, bolsas de estudos, de acordo com as
dades de recursos e demanda dos servidores inscritos
a partir de criterios estabelecidos no item 5.

3.2. A balsa de estudos sera concedida a partir de percentuais diferen
ciados, com base na renda famili~r e numero de dependentes do se£
vidor, conforme tabela a ser divulgada semestralmente.

3.3. A balsa de estudos contempla a taxa de inscrigao e as mensalidades.

3.4. A balsa de estudos sera concedida como auxilio, nao incidindo so
bre ela nenhum reembolso ao PRO-SOCIAL, par parte do servidor.
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4.1. As despesas com 0 Projeto de Bolsa de Estudos correrao, neste exer
cicio, a conta dos recursos preprios da COD-SOCIAL, oriundos da
contribui9ao social do servidor, podendo nos exercicios sUbseqUe~
tes serem atendidas com recursos da Uniao, consignados ao Tribu
nal para atender despesas da mesma natureza.

5 - CRITERIOS DE CONCESSAO

5.1. Caso 0 numero de bolsas estabelecido seja inferior ao numero de
candidados as mesmas, a concessao sera definida a partir dos se
guintes criterios, em ordem de prioridade:

a) possuir menor renda familiar, de modo a assegurar a esses ser
vidores a garantia de conclusao de seus estudos. Renda familiar
entendida como a soma dos rendimentos brutos de todos os depen
dentes cadastrados no PRO-SOCIAL, participantes do or9amento/
despesa familiar;

b) possuir maior numero de dependentes, desde que cadastrados jU~

to ao PRO-SOCIAL;
c) possuir maior tempo de servi90 prestado ao TRF, de modo a favQ

recer primeiramente aqueles servidores que ja tenham dado maior
contribui9ao a Entidade;

d) possuir como unico empregado 0 TRF - 1~ Regiao, de modo que s~

jam favorecidos aqueles servidores que tenham maior comprometi
mento com 0 mesmo;

e) possuir maior tempo de cadastramento no PRO-SOCIAL, de modo a
favorecer primeiramente aqueles servidores, que ja tenham dado
maior contribui9ao ao Programa; e

f) nao possuir curso superior concluido, de modo a favorecer pri
meiramente aqueles servidores que ainda nao tiveram oportuni
dade de completar seus estudos.

5.2. Criterio de desempate: ocorrendo empate, sera favorecido 0 candi
dato mais idoso.
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6.1. A inscri9ao de candidatos a Bolsa de Estudos dar-se-a, sempre que
possivel, nos meses de fevereiro e junho de cada ano, no periodo
fixado pelo PRO-SOCIAL.

6.2. No ate da inscri9ao 0 servidor devera preencher FICHA DE INSCRICAO
e apresentar comprovante de rendimentos de todos os participantes
da renda familiar.

6.3. Apes 0 processo seletivo, os candidatos classificados serao convo
cados e deverao apresentar, no prazo estabelecido:

comprovando a matrtcula, 0 nome e 0 grau
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7 - CRITERIOS DE MANUTENCAO

1

7.1. Para fazerjus a manuten9ao do beneficio de Bolsa de Estudos, 0 ser
vidor devera ter cursado, no minimo, 03 (tres) disciplinas no p~
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9 - CRITERIOS DE EXCLUSAO

10 - DISPOSICOES GERAIS
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10.1. Apos analise da Ficha de Inscri<;ao e respectivos comprovantes, 0

PRO-SOCIAL divulgara a rela<;ao dos servidores que serao benefi
ciados com a Boisa de Estudos.

9.1. Sera excluido do Projeto Bolsa de Estudos 0 servidor que:

a) for reprovado em uma ou mais disciplinas cursadas no periodo
letivo anterior;

b) nao tenha cursado, no minimo, 03 (tres) disciplinas no periodo
letivo anterior;

c) comprovadamente tenha prestado, no ate da inscri<;ao, informa
<;oes falsas; e

d) abandonar 0 curso ou nao freqUenta-lo assiduamente.

riodo letivo anterior, nao podendo ter side reprovado em nenhuma
disCiplina cursada.

7.2. No periodo previsto para renova<;ao, ao final de cada semestre, d~

vera 0 servidor apresentar declara<;ao ou historico escolar que
comprove sua aprova<;ao em todas as disciplinas cursadas, no peri£
do anterior.

8 - DURACAO DO BENEFicIO

8.1. A concessao do beneficio de Boisa de Estudos nao excedera 0 perio
do de dur-ac ao regulamentar do curso, qualquer queseja 0 nivel cur
sado pelo servidor.

10.2. Para receber 0 valor financeiro da Bolsa de Estudos, 0 servidor
devera encaminhar ao PRO-SOCIAL, ate 0 dia 10 de cada mes, docu
mento que comprove 0 pagamento efetuado, sem rasuras, contendo:
a) nome completo do servidor;
b) nome completo do estabelecimento de ensino; e
c) CGC do estabelecimento de ensino.

10.3. a valor financeiro da Bolsa de Estudos sera consignado em rel~ao

propria, a ser elaborada pela COD-SOCIAL, cujos valores serao
creditados emconta bancaria, a ser fornecida pelo beneficiario,
no prazode aproximadamente 10 dias apos a data maxima para en
trega do documento.

10.4. a percentual a ser ressarcido incidira apenas sobre 0 valor da
matricula e da mensalidade, cabendo exclusivamente ao servidor a
responsabilidade pelo pagamento de quaisquer adicionais cobrados,
em decorrencia de atraso na liquida<;ao do d~o.

10.5. Sera permitidaapenas uma mudan<;a de curso ou de estabelecimento
de ensino, durante 0 periodo em que 0 servidor estiver sendo be
neficiado com a Boisa de Estudos.

10.6. a trancamento de matricula, por parte do bolsista, por qualquer
motivo, devera ser submetido a aprecia<;ao da COD-SOCIAL, antes
de sua efetivaqao, sob pena de suspensao imediata da bolsa.

!\--10.7. as casos omissos serao devidamente analisados pelo Presidente da
COD-SOCIAL.

10.8. Ficando revogada a Norma Complementar n Q 007, de 20 de junho de
1990.

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Presidente da COD-SOCIAL
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NORMA COMPLEMENTAR NQ 010, DE 05 DE SETEMBRO DE 1990

DISPOE SOBRE 0 FUNCIONAMENTO DO
PROJETO CRECHE

a Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL,
no usa de suas atribui~oes, conferidas pelo artigo 12, do Regulamento
Geral do Programa de Asslstencia aos Servidores do Tribunal Regional
Federal da 1~ Regiao, aprovado pela Resolu9ao n Q 002, de 08 de agosto
de 1989, publicada no Diario da Justi9a do dia 09 de agosto de 1989,
resolve baixar a seguinte Norma Complementar:

1. Finalidade

1.1. a Projeto Creche, previsto no Capitulo I, Titulo IV, do Regulamen
to-Geral do Programa de Assistencia aos Servidores do Tribunal Re
gional Federal da 1§ Regiao - PRO-SOCIAL, visa proporcionar aos
servidores com dependentes na faixa etaria de zero a 06 (seis)
anos de idade, um auxilio financeiro destinado a subsidiar 0 cus
to com a Assistencia Materno-Infantil.

2. Beneficiarios

2.1. a beneficio Creche sera concedido aos servidores inscritos no
PRO-SOCIAL, que satisfa9am as seguintes condi~oes:

a) estiverem em pleno gozo dos seus direitos de beneficiarioj
b) possuirem dependentes na faixa etaria de zero a 06 (seis) anos

de idade, devidamente matriculados em institui90es de ensino
materno-infantil.

2.2. a servidor perde 0 direito de usufruir dos beneficios deste Proj~
to quando:
a) obtiver licen9a para tratamento de interesses particulares;
b) for exonerado;
c) desligar-se do PRO-SOCIAL;
d) 0 dependente, apesar de estar na faixa etaria de zero a seis

anos de idade, estiver cursando 0 lQ grau.

3. Valor do Beneficio

3.1. a Projeto Creche preve a concessao de um auxilio no valor de 02
(dois) MVR, por dependente, a ser pago mensalmente ao servidor be
neficiario do Programa, mediante a apresenta9ao de recibo a ser
fornecido pela institui9ao de ensino em que 0 menor dependente es
teja matriculado.

4. Inscrigao

4.1. A inscri9aO dos dependentes, para fins de obten9aO do beneficio
Creche, sera feita mediante preenchimento de uma ficha junto ao
Posto de Atendimento do PRO-SOCIAL.
a servidor devera apresentar, no ato da inscri9ao, os seguintes
documentos:
a) xerox da carteira de dependente;
b) certificado de matricula, fornecido pelo estabelecimento, com

respectivo CGC e data;
c) declara9ao de que 0 conjuge nao recebe 0 mesmo beneficio.



6. Reembolso de Despesas

7. Disposi90es Gerais

5. Regime de Atendimento

BOLETIM DE SERVICO V.I N.II TRF-I.a REGIAO

FELIPE DOS SANTOS JACINTO
Presidente da COD-SOCIAL

5.1. a Projeto Creche· sera viabilizado atraves do processo de Livre Es
colha, no qual 0 beneficiario se utilizara dos servigos do estabe
lecimento de sua preferencia.
Havendo interesse, por parte da Administragao e dentro das dispo
nibilidades orgamentarias, poderao ser estabelecidos convenios am
institui90es particulares.
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6.1. as beneficiarios do Projeto poderao solicitar 0 reembolso atraves
de formulario proprio, fornecido pelo Posto de Atendimento do PRO
SOCIAL.
Ao formulario devera ser anexado 0 recibo de qUitagao da matricula
e/ou mensalidade, contendo:

nome completo do dependente;
nome do estabelecimento com respectivo CGC;
valor do pagamento efetuado;
data.

as pedidos de reembolso deverao ser efetuados entre os dias lQ a
07 de cada meso
a reembolso sera processado atraves de credito em folha de pag!
mento, nao sendo aceitos, para efeito de ressarcimento, comprovan
tes cuja competencia exceda a dois meses anteriores a data aCima
estabelecida.
As despesas relativas aos comprovantes do mes em que 0 dependente
completar 07 (sete) anos de idade, nao serao reembolsadas.

7.1. a Tribunal podera, a qualquer tempo, no interesse da Administra
9ao, excluir, limitar, alterar, reduzir, sus tar ou cancelar a con
cessao do beneficio previsto nesta Norma.

7.2. as casos omissos serao devidamente analisados pelo Presidente da
COD-SOCIAL.

7.3. Ficando revogada a Nonna Canplementar n Q OO~de 22 de junho de 1990.'


