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DISPOE SOBRE 0 FUNCIONAMENTO DO
PROJETO CRECHE

a Presidente da Diretoria Executiva da COD-SOCIAL,
no usa de suas atribui~;es, conferidas pelo artigo 12, do Regulamento
Geral do Programa de Assistencia aos Servidores do Tribunal Regional
Federal da 1~ Regiao, aprovado pela Resolu~ao n Q 002, de 08 de agosto
de 1989, publicada no Diario da Justi~a 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 Regulame~
to-Geral do Programa de Assistencia aos Servidores do Tribunal R~

gional Federal da 1~ Regiao - PRO-SOCIAL, visa proporcionar aos
servidores com dependentes na faixa etaria de zero a 06 (seis)
anos de idade, urn auxilio financeiro destinado a subsidiar a cus
to com a Assistencia Materno-Infantil.

2. Beneficiarios

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

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

de idade, devidamente matriculados em institui~;es de ensino
materno-infantil.

2.2. a servidor perde a direito de usufruir dos beneficios deste Proj~

to quando:
a) obtiver licen~a para tratamento de interesses particulares;
b) for exonerado;
c) desligar-se do PRO-SOCIAL;
d) a dependente, apesar de estar na faixa etaria de zero a seis

anos de idade, estiver cursando a 1 Q grau.

3. Valor do Beneficio

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

4.1. A inscri9ao dos dependentes, para fins de obten~ao do beneficia
Creche, sera feita mediante preenchimento de uma ficha junto ao
Posta de Atendimento do PRO-SOCIAL.
a servidor devera apresentar, no ato da inscri~ao, as seguintes
documentos:
a) xerox da carteira de dependente;
b) certificado de matrtcula, fornecido pelo estabelecimento, com

respectivo CGC e data;
c) declara9ao de que a conjuge nao recebe a mesmo beneficia.



6. Reembolso de Despesas

5. Regime de Atendimento
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5.1. a Projeto Creche. sera viabilizado atraves do processo de Livre
colha, no qual 0 beneficiario se utilizara dos servicos do establ
lecimento de sua preferencia.
Havendo interesse, por parte da Administra9ao e dentro das di
nibilidades or-camen t ar-I as , pode r-ao ser estabelecidos convenLos 0:.111

institui90es particulares.

6.1. as beneficiarios do Projeto poderao solicitar 0 reembolso atraveB
de formulario proprio, fornecido pelo Posto de Atendimento do PRO
SOCIAL.
Ao formulario devera ser anexado 0 recibo de quita9ao 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 n
07 de cada meso
a reembolso sera processado atraves de credito em folha de pag~

mento, nao sendo aceitos, para efeito de ressarcimento, comprovall
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 Norma Canplementar n!! OO~ de 22 de junho de 1990.'


