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O PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais,

resolve:

Aprovar  o  Regulamento  do  PROGRAMA DE  AUXÍLIO-PRÉ-ESCOLAR,  para

vigorar a partir do primeiro semestre de 1993.

ARISTIDES JUNQUEIRA ALVARENGA

Este texto não substitui o publicado no BSMPF, Brasília, DF dez. 1992, p. 1.
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Alterada pela Portaria PGR/MPU nº 766, de 26 de outubro de 1994

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE AUXÍLIO-PRÉ-ESCOLAR

                      1. Este programa tem por objetivo auxiliar aos Membros e servidores nas despesas

com creches, maternal e jardim de infância, de seus dependentes que se situem na faixa etária de 03

(três) meses a 07 (sete) anos incompletos.

           2. Excluem-se deste programa, os dependentes que se beneficiem de assistência pré-escolar

oferecida por outros órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

           3. Não havendo dotação orçamentária suficiente para atendimento a todos os beneficiários

cadastrados, será realizado processo seletivo de caráter sócio-econômico, considerando-se a renda

familiar, número de dependentes, condições de moradia e tempo de serviço no Ministério Público

Federal.

           4. O programa de que trata este Regulamento será executado mediante reembolso parcial de

despesas com o Auxílio-Pré-Escolar, comprovadamente realizadas pelo beneficiário, observadas as

cotas-partes de que trata o item seguinte.

           5. O reembolso será calculado de acordo com a Tabela abaixo, observado o limite mensal

máximo de 1/2 (meio) Salário Mínimo por dependente.

5. O reembolso será calculado de acordo com a Tabela abaixo, observado o limite mensal

máximo de CR$ 27.000,00 (vinte e sete mil cruzeiros reais) por dependente.  (Redação dada pela

Portaria nº 30 de 31 de Janeiro de 1994)

  

5. O reembolso será calculado de acordo com a Tabela abaixo, observado o limite mensal

máximo de CR$ 42.000,00 (quarenta e dois mil cruzeiros reais) por dependente.  (Redação dada

pela Portaria nº 117 de 10 de Fevereiro de 1994)

5. O reembolso será calculado de acordo com a Tabela abaixo, observado o limite mensal

máximo  de  70,60  URV  (setenta  vírgula  sessenta  unidades  Reais  de  Valor)  por  dependente.

(Redação dada pela Portaria nº 205 de 21 de Março de 1994)
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5. O reembolso será calculado de acordo com a Tabela abaixo, observado o limite mensal

máximo de 75,00 URV (setenta e cinco vírgula zero Unidades Reais de Valor) por dependente.

(Redação dada pela Portaria nº 581, de 28 de Junho de 1994)

CATEGORIA
%   DA   COTA-PARTE
DO 
BENEFICIÁRIO

% DA   COTA-PARTE 
DO    MPF

Membros   do   MPF 

Ocupantes   de   DAS   e   CCA 

Ocupantes   de   GRG   e   FG 

Demais   servidores

35

25

15

5

65

75

85

95

6.        O  Auxílio-Pré-Escolar  será  creditado,  mensalmente,  na  conta  corrente  do

beneficiário de acordo com os critérios estabelecidos neste Regulamento.

           7. Não serão consideradas para efeito do reembolso as despesas referentes a aquisição de

material escolar ou as decorrentes de atraso no pagamento das mensalidades.

           8. A coordenação, supervisão, execução e acompanhamento do programa ficarão a cargo do

Plano de Saúde e Assistência Social (PLAN-ASSISTE).
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