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AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 

 

1.1 Legislação relativa à atividade 

Lei Complementar n° 840/2011, arts. 111 e 112; Decreto n° 33.878, de 28/08/2012. 

O valor fixo é de R$ 394,50 (trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta centavos). 

 

1.2 Quando o servidor deve solicitar? 

A solicitação deve ser feita pelo próprio servidor por meio do SEI, a partir da entrada ou de seu 

retorno à SEEDF. 

 

1.3 Sou servidor efetivo, como solicitar? 

I. Iniciar processo via SEI – Pessoal: Auxílio-Alimentação/ Refeição; 

II. Incluir Documento: Termo de Opção Auxílio-Alimentação (Formulário). 

• Observação: O Termo de Opção Auxílio-Alimentação deve ser assinado 

pelo servidor interessado e chefia imediata. 

 

1.4 Sou Professor Substituto (contrato temporário), como solicitar? 

I. Assinar Termo de Opção do Auxílio Alimentação (Formulário).  

II. A equipe gestora da unidade escolar deverá digitalizar o formulário e incluir 

em processo via SEI. 

• Observação: O Termo de Opção Auxílio-Alimentação deve ser assinado 

pelo servidor interessado e chefia imediata. 

 

1.5 Em caso de REPAG – Retificação de Pagamento 

 

❖ Se servidor efetivo - 

I. Iniciar processo via SEI – Pessoal: Auxílio-Alimentação/ Refeição; 

II. Incluir Documento: Termo de Opção Auxílio-Alimentação (Formulário): 

• se estiver em processo SEI, o servidor disporá o link do processo de 

REPAG.  

• se foi feito por meio de formulário físico, o mesmo deverá ser digitali-

zado. 
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❖ Se Professor Substituto (contrato temporário) 

I. Iniciar processo via SEI – Pessoal: Auxílio-Alimentação/ Refeição; 

II. Incluir Documento: Termo de Opção Auxílio-Alimentação (Formulá-

rio). 

III. Incluir folha de ponto referente ao mês de REPAG solicitado. 

 

1.6 Tramitação da demanda 

- Servidor lotado em unidade escolar ou CRE: encaminhar o processo 

para UNIGEP de sua CRE de lotação. 

- Servidor lotado nas Sedes: encaminhar o processo para a Gerência de 

Consignação e Benefícios – SEE/SUGEP/DIPAE/GCONB. 

 

IMPORTANTE: 

Servidor sem acesso ao SEI deverá preencher e assinar o formulário físico e en-

tregar à chefia imediata que deverá digitalizar o formulário e demais documentos, 

se for o caso, e incluir em processo via SEI. 

 


