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ASSUNTO: VANTAGENS E BENEFÍCIOS

Tendo em vista as dúvidas suscitadas por diversos órgãos sobre a concessão do auxílio
alimentação a servidor que se encontra afastado do exercício efetivo do cargo e quanto à possibilidade
de ser feita a sua concessão em pecúnia, quando por falha administrativa deixou de ser efetuada na
forma de tíquete, na época devida, bem como explicitar qual o procedimento a ser adotado com o
servidor que acumula licitamente dois cargos públicos para efeito da respectiva concessão,
esclarecemos que:

O art. 22 da Lei n° 8.460, de 1992, com a redação dada pelo art. 3° da Medida Provisória
n° 1.573 -12, de 29 de setembro de 1997, determina que somente poderá ser concedido o benefício da
espécie nos dias trabalhados.

Entende-se como dias trabalhados aqueles em que o servidor compareceu ao local de
trabalho e desempenhou suas atribuições.

É considerado como dia trabalhado a participação do servidor em programa de
treinamento regularmente instituído, conferências, congresso, treinamentos ou outros eventos similares,
sem deslocamento da sede, face a autorização expressa no referido diploma legal.

Também são considerados como dia trabalhado os afastamentos do servidor por motivo
de prestação de serviço à Justiça, como jurado ou testemunha, por tratar-se de uma imposição legal, de
cuja obrigação o servidor não poderá eximir-se.

Assim, não se concederá o benefício aqui tratado nos dias em que o servidor se
encontrar afastado, por qualquer outro motivo, por falta de amparo legal.

No que se refere à concessão do benefício em pecúnia, quando por falha administrativa
deixou de ser efetuada na forma de tíquete na época devida é de se esclarecer que até outubro de 1996,
o artigo 22 da Lei 8460/92, na sua redação original, vedava expressamente a concessão do benefício em
forma de pecúnia.

(continuação da Orientação Consultiva nº 006-DENOR/SRH/MARE)

http://www.pdfdesk.com


2

Concernente ao procedimento na forma de conceder a auxílio ao servidor que acumula
dois cargos licitamente, informamos que, de acordo com o citado art. 22, cabe ao mesmo optar pelo
órgão onde deseja receber o benefício, no qual perceberá o valor correspondente a uma jornada de 40
(quarenta) horas semanais.

Brasília, 29 de setembro de 1997.

Alzirene Soares Souto Gonçalves Lourdes Elizabeth Braga de Araújo
TAE - Matr.0659607 Chefe da DIORC

De acordo.
Encaminhe-se a presente Orientação Consultiva à DISLE com vistas a sua

sistematização e divulgação, via Comunica SIAPE, para conhecimento de todos os órgãos integrantes
do SIPEC.

JANDIRA SIQUEIRA RODRIGUES DE MOURA
Coordenadora - Geral de Sistematização e Aplicação de Legislação
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