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A UFESP tem seu valor alterado ANUALMENTE. Consequentemente, o 
teto do vale alimentação também será alterado. 

 

Servidor docente: a Casa Civil considera os VD s abaixo, lançados na folha anterior ao 
benefício, assim como as ausências (VD 095022) e os afastamentos, para a análise de concessão do 
mesmo. São alguns dos VD s: 

002712  HORA - ATIVIDADE ETEC 

002713  HORA - ATIVIDADE FATEC 

002723  HORA - AULA ETEC 

002724  COORDENAÇÃO 

002725  HAEOUTROS 

002728  HORA - AULA FATEC 

002729  HORA JORNADA 

014033  D.S.R. 

As Horas-Aulas do mês são determinadas pela soma H.A. (semanal) + H. Atividade (%), H. 
Coordenação, HAEOUTROS, Hora Jornada, multiplicadas por 4,5 (semanas). 

A Casa Civil não reconhece para a concessão do benefício lançamento de pagamentos atrasados 
(1N), devendo a Unidade solicitar suplementação nestes casos. 

A determinação do número de vales é feita através de uma tabela abaixo de conversão de horas-
aulas- mês/dias efetivamente trabalhados. 
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EXEMPLO: 

a) Docente de ETEC: 

BENEFÍCIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 

Professor do Ensino Médio (ETEC), com carga horária semanal de 25 HA e Hora Atividade 
de 20%. 

Carga horária Cálculo Total 
HA = 25,00 semanais. 25,00 X 4,5 + 20% = 135,00 
HAEO = 10 semanais 10,00 X 4,5 = 45,00 
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Ausências = 5,00 + 20% 6,00 HA 
Horas Trabalhadas 174,00 HA 

 

Cálculo: 

a) 174,00 HA (procurar na tabela acima o percentual correspondente à quantidade 
de HA encontrada).  

b) 174,00 HA correspondentes a 85% (conforme tabela), dos dias úteis do mês de 
abril. 

c) No mês que tem 19 dias úteis (abril) = 19 X 85% = 16,15 = 16 vales. 

 

EXEMPLO: 

b) Docente de FATEC: 

Professor do Ensino Superior (FATEC), com carga horária semanal de 25 HA e hora 
Atividade de 50%. 

Carga horária Cálculo Total 
HA = 25,00 semanais. 25,00 X 4,5 + 50% = 168,75 
HAEO = 05 semanais 5,00 X 4,5 = 22,50 
Ausências = 4,00 + 50% 6,00 HA 
Horas Trabalhadas 185,25 HA 

Cálculo: 

a) 185,25 HA (procurar na tabela acima o percentual correspondente à quantidade 
de HA encontrada).  

b) 185,25 HA correspondente a 90% (conforme tabela) dos dias úteis do mês de 
abril. 

c) No mês que tem 19 dias úteis (abril) = 19 X 90% = 17 vales 

ATENÇÃO: SERVIDOR ULTRAPASSA O TETO: 185,25 X 18,00 = R$ 3.334,50 
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OBSERVAÇÃO: Dependendo dos dias úteis no mês, a quantidade de vales poderá variar. 
Um exemplo é que se o mês tiver 22 dias úteis alterando a 3ª. coluna da tabela, para o 
caso acima será: 

22 x 85% = 18,7 = 19 vales 

Vale lembrar que as faltas de um mês são lançadas na folha de pagamento do 
mês seguinte e para docentes são lançadas em horas no VD 095022 e calculadas da 
mesma forma para fins de ausência auxílio-alimentação. 

 

2.9. PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER ADOTADOS PELA UNIDADE DE 
ENSINO  
 

SITUAÇÃO  1. Servidor com afastamento médico (licença saúde)  código 05 

A Unidade deve lançar a quantidade de ausências correspondentes aos dias úteis no VD 
095022, em dias para os administrativos e em horas para os docentes (conforme cálculo explicado 
anteriormente). 

Quando o afastamento for de servidor administrativo e durar acima de 30 dias, a Unidade 
deverá lançar a quantidade fixa de 23 ausências mensais (que corresponde ao maior número de vales) 
no VD 095022 até que o servidor retorne às atividades. 

 

SITUAÇÃO  2. Servidor com troca de matrícula ou desligado 

A Unidade deve enviar à D.S.O.B. por e-mail as ocorrências de troca de matrícula de
servidor, informando a matrícula antiga e a atual, para que não haja o bloqueio do benefício, pois a Casa
Civil, quando verifica duas vezes a concessão do benefício para o mesmo CPF, bloqueia o mais 
recente. Desta forma, a matrícula atual do servidor será bloqueada. 

A Unidade deve informar também a o  D.S.O.B os desligamentos para que o servidor não 
receba indevidamente o benefício. 

 


