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ANEXO V 

 TERMO DE COMPROMISSO 

PROCESSO SELETIVO PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO-CRECHE 

 

Pelo presente TERMO DE COMPROMISSO, eu, 

___________________________________________________________________, 

nacionalidade ______________________, estado civil _______________________,  

residente e domiciliado (a) _____________________________________________ 

___________________________________________________________________, 

portador (a) da Carteira de Identidade n.º__________________, Órgão Expedidor 

______________, CPF n.º__________________________, ocupante do Cargo 

____________________________________________lotado(a) no Órgão 

___________________________________________________________________,  

tendo sido convocado (a) em Processo Seletivo para a Concessão do Auxílio-

creche, assumo voluntariamente o compromisso de: 

1 - Sob pena de devolução dos valores, recebidos indevidamente, deverá informar, 

o limite de idade para o gozo do benefício, ao Gabinete de Gestão de Serviços 

Públicos e Qualidade no Atendimento, em até (05) cinco dias úteis da data em que o 

dependente beneficiário completar a idade limite conforme o artigo 19 do decreto n° 

8.056/2013. 

2 - Sob pena de suspensão do benefício apresentar, trimestralmente, à Unidade de 

Recursos Humanos de seu respectivo órgão de lotação, atestado de freqüência, 

fornecido em papel timbrado, com assinado pelo responsável da instituição 

contratada e comprovantes dos pagamentos das mensalidades do respectivo 

trimestre. 

3 - Caso não apresente os documentos exigidos no caput do artigo 20, do Decreto 

n° 8.056/2013, no prazo de trinta dias após o trime stre, o auxílio-creche será 

excluído definitivamente. 
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4 - O não comparecimento do dependente na Instituição contratada, por um período 

superior a 30 (trinta) dias ininterruptos, sem motivo comprovado, poderá ser causa 

de suspensão do benefício a partir da data da ocorrência do fato e, após o devido 

processo legal, ensejará, caso comprovado, a exclusão do servidor da lista de 

beneficiários do auxílio-creche.   

5 - O auxílio poderá ser suspenso, a pedido do beneficiário, por até 01 (um) 

semestre seguido ou alternado, mediante requerimento escrito à administradora do 

benefício, com a necessária justificativa. 

6 - Constatados indícios de infração ou situação excludente, a SEGPLAN 

suspenderá imediatamente o pagamento do benefício, restabelecendo-o 

integralmente ao final do procedimento administrativo, se comprovada à inexistência 

de infração ou situação excludente. 

7 - Na ocorrência de falsa declaração ou fraude visando à obtenção ou concessão 

do auxílio-creche, o responsável estará sujeito a sanções penais e demais 

cominações legais cabíveis; 

8 - A exclusão do beneficiário será precedida de procedimento administrativo, 

observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. 

9 - Outras irregularidades ou denúncias deverão ser apuradas pelo Gabinete de 

Gestão de Serviços Públicos e Qualidade no Atendimento da SEGPLAN. 

10 - O período para a manutenção do Auxílio-creche será anual, em data e 

condições a serem fixadas em Edital. 

11 - A transferência do dependente de uma Instituição para outra deverá atender ao 

disposto no Inciso III, do Artigo 3º do Decreto 8.056/2013, e sua aprovação pelo 

Gabinete de Gestão de Serviços Públicos e Qualidade no Atendimento.  

12 - O servidor cedido ou requisitado para os Poderes Judiciário, Legislativo, para 

órgãos ou entidades da União, Municípios e Distrito Federal ou ainda, para outras 

unidades da federação terão o benefício mantido desde que atendidas todas as 
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condições previstas neste Edital e no Decreto n° 8. 056/2013, e que o ônus seja para 

a origem do servidor cedido.  

Declaro conhecer e estar de acordo com o teor deste  instrumento. 

Fica eleito o Foro de Goiânia-GO para dirimir todas  as questões 

porventura decorrentes deste Termo de Compromisso. 

 

 

________________________________________ 

Assinatura do(a) Servidor (a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


