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AUXÍLIO-CRECHE 

 

1.1 Legislação relativa à atividade 

Lei nº 792, de 10/11/1994, e Portaria nº 63 de 09/04/2016. 

 

1.2 Quando o servidor deve solicitar? 

I. Quando o filho ou menor sob guarda ou tutela do servidor efetivo, que 

se encontra na faixa etária de 0 a 6 anos, estiver matriculado em creche 

privada; 

a. Também se aplica a dependentes com deficiência mental, 

mediante laudo médico atualizado, informando a idade mental do 

dependente, se matriculados em creche privada; 

b. Na hipótese de divórcio ou separação judicial o benefício 

será concedido ao servidor que mantiver a guarda da criança; 

I. O valor do Auxílio-Creche é de R$ 95,00, retirando a cota parte que varia 

de acordo com a remuneração. 

II. O Auxílio-Creche é pago até os 6 (seis) anos de idade do dependente, 

desde que não esteja matriculado na Rede Pública de Ensino do Distrito Fe-

deral; 

III.  Semestralmente, é feito recadastramento para comprovação da necessi-

dade do recebimento do Auxílio. 

 

1.3 Como solicitar? 

I. Abrir processo Via SEI – Tipo Pessoal Auxílio-Creche/Pré-Escola. 

II. Incluir documento – Requerimento Auxílio-Creche. 

III. Anexar os documentos já citados no subtítulo anterior. 

IV. O servidor deverá assinar o requerimento e autenticar os documentos 

anexados. 

 

1.4 Documentos necessários 

I. Requerimento do Auxílio-Creche que consta no SEI, preenchido e assi-

nado pelo servidor; 
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II. Certidão de nascimento do dependente autenticada pelo SEI; 

III. Declaração de escolaridade do dependente atualizada, emitida pela ins-

tituição educacional privada; 

IV. Comprovante de dependência no caso de termo de guarda e tutela; 

V. Laudo médico atualizado informando a idade mental do dependente 

com deficiência mental. 

 

1.5 O Auxílio-Creche não será concedido nos seguintes casos 

I. Servidores aposentados e contratos temporários não fazem jus ao bene-

fício; 

II. Cumulativamente ao servidor que exerça mais de um cargo na adminis-

tração pública; 

III. Simultaneamente ao servidor e cônjuge, ou companheiro(a); 

IV. Cumulativamente ao servidor que tenha o dependente assistido em cre-

che pública ou mantido pelo poder público. 

Observação: É feito o lançamento na tela CADHIS 99, informando quando o benefício foi im-

plantado e para qual dependente. 

 

1.6 Tramitação da demanda 

Encaminhar o processo para a Gerência de Consignação e Benefícios – SEE/SUGEP/CO-

PRE/DIPAE/GCONB. 

 


