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Transportes Metropolitanos
GABINETE DO SECRETÁRIO
Portaria STM - 001, de 26-11-2009
Regulamenta a concessão de auxílio-creche às
servidoras em exercício na Secretaria dos Transportes
Metropolitanos, nos termos da Resolução STM 55 de
2009
A Chefe de Gabinete da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, resolve:
Artigo 1º - O auxílio-creche destina-se ao atendimento das servidoras em exercício
na Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que tenham filhos ou beneficiários
legais com até 7 anos de idade.
§ 1º - Os servidores em exercício que, por motivo de viuvez, invalidez do cônjuge
ou separação judicial, comprovarem que têm a guarda dos filhos, também fazem jus
ao benefício.
§ 2º - Ficam excluídos servidoras/servidores que estejam de licença médica, por
período superior a 120 (cento e vinte) dias.
Artigo 2º - O benefício será pago diretamente à servidora/servidor, na forma de
reembolso, mediante a apresentação do comprovante de pagamento original,
fornecido pela instituição de ensino.
Parágrafo Único - O servidor beneficiário deverá apresentar, impreterivelmente, até
o dia 15 (quinze) de cada mês o comprovante de pagamento original, sob pena de
suspensão do benefício até regularização.
Artigo 3º - O benefício deve ser requerido ao Centro de Recursos Humanos da
Pasta, pela Diretoria em que a servidora/servidor estiver locado.
§ 1º- O requerimento deve atender os seguintes requisitos:
I - requisição preenchida pela servidora/servidor;
II - apresentação do original e cópia: da certidão de nascimento, e quando for o
caso, do termo de guarda ou tutela, laudo médico emitido por junta médica oficial,
atestado de óbito do cônjuge, regulamentação de guarda, ou de guarda provisória e
responsabilidade, relativo ao procedimento de adoção;
III - apresentação do original e cópia do contrato firmado entre a servidora/servidor
beneficiária e a instituição de ensino, contendo, obrigatoriamente:
a) nome, endereço e número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),
da Instituição de Ensino CONTRATADA;
b) nome completo da servidora/servidor CONTRATANTE;
c) nome completo do(s) filho(s), e a modalidade de ensino;
d) valor da anuidade, correspondente ao ano letivo de janeiro a dezembro, bem
como o número de parcelas mensais a serem pagas, não superior a 12 parcelas
anuais;
e) local, data e assinatura das partes;

IV - apresentação de declaração expedida pelo empregador do cônjuge, em papel
timbrado, contendo o nome completo e cargo deste, informando que o mesmo não
recebe benefício semelhante;
§ 2º - Em se tratando de mais de um filho, por servidora/servidor, deverá ser feito
um requerimento para cada filho, separadamente, limitando-se este benefício a 2
filhos por servidor.
§ 3º - A cada exercício, deverá ser feito novo requerimento, nos moldes e condições
descritas no parágrafo 1º deste artigo.
Artigo 4º - Após a análise do pedido, pelo Centro de Recursos Humanos, o
benefício será concedido no mês seguinte ao do requerimento, desde que requerido
até o dia 20 do mês anterior.
Artigo 5º - As faltas do aluno beneficiário não poderão exceder 50% (cinqüenta por
cento) no semestre.
§ 1º - As faltas que excederem 50% (cinqüenta por cento) e não forem devidamente
justificadas, acarretarão a suspensão do benefício para o exercício seguinte.
§ 2º - As faltas do aluno serão justificadas nos seguintes casos:
I - doença da criança, que deverá ser comprovada por meio de atestado médico,
constando a quantidade de dias e o motivo do afastamento da criança;
II - licença da servidora/servidor por motivo de saúde, gestante, adoção ou
tratamento de pessoa da família, constituindo documento comprobatório a cópia da
publicação no Diário Oficial, ou o documento com visto da Diretoria;
III - férias regulamentares e/ou licença prêmio da servidora/servidor, constituindo
documento comprobatório a cópia do comunicado de férias/licença, devidamente
protocolado;
§ 3º - Os documentos comprobatórios mencionados no Parágrafo 2º deste artigo,
devem ser encaminhados ao Centro de Recursos Humanos no decorrer do mês em
que se derem as faltas da criança.
Artigo 6º - A cada final de semestre, a servidora/servidor beneficiária fica obrigada a
encaminhar ao Centro de Recursos Humanos, a freqüência fornecida pela escola
contratada, sob pena de suspensão do benefício.
Artigo 7º - São atribuições do Centro de Recursos Humanos da Pasta:
I - receber e analisar preliminarmente a requisição do benefício do auxílio-creche,
realizando uma conferência nos dados da servidora/servidor e do dependente junto
ao banco de dados;
II - colher, junto ao Grupo de Planejamento Setorial da Pasta, a programação do
pagamento, que devem estar alocados no orçamento da Pasta;
III - providenciar a autorização do benefício;
IV - providenciar a suspensão do benefício quando:
a) a criança completar 7 anos de idade;
b) a servidora/servidor apresentar o Requerimento de Desistência;
c) da aposentadoria ou cessão do vínculo funcional com a Secretaria dos
Transportes Metropolitanos;
d) o período de afastamento médico da servidora ultrapassar 120 (cento e vinte)
dias;
V - receber mensalmente os comprovantes de pagamento no prazo estipulado no
artigo 2º desta Portaria, tomando as medidas cabíveis quando do não cumprimento;
VI - a qualquer tempo, promover diligencias às escolas contratadas, a fim verificar
as informações prestadas, bem como a freqüência dos alunos beneficiários;
VII - analisar as faltas não justificadas do aluno beneficiário, que excederem 50%
(cinqüenta por cento) no semestre, bem como, analisar as justificativas de faltas.
VIII - propor abertura de sindicância, quando necessário;

IX - manter organizados/atualizados os processos referentes à concessão do
benefício para periódico exame pela Chefia de Gabinete;
Artigo 8º - Somente serão beneficiados as servidoras/servidores que atenderem
integralmente as exigências dispostas na presente Portaria.
Artigo 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

