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Secretaria-Geral de Administração

15 de janeiro

Decreto 8540/2015– Brasília

E

m atendimento ao Decreto 8.540 de 09/10/2015, a Imprensa Nacional informou sobre a
redução de seu contrato de segurança e, consequentemente, houve a necessidade de
adequação dos postos de vigilâncias das portarias. Dessa forma. ficou acordado entre a
Imprensa e a AGU o seguinte:

- Portão principal da Imprensa Nacional – funcionamento normal – 24 horas;
- Portão Leste – acesso ao Sudoeste – funcionamento de 07 às 19 horas;
- Portão Norte (divisa Imprensa Arquivo Nacional) - ficará fechado 24h para o transito
de veículos, sendo permitido apenas caminhões de entrega e serviços;
- Portaria que da acesso ao restaurante (AGU/Imprensa) – funcionamento de 08 às 19
horas;

Auxílio-Alimentação e SCDP

F

oi publicada no DOU de 14/1/2016
a Portaria Nº 11/GM, Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, que
reajusta o valor mensal do auxílio-alimentação de
que trata o art. 22 da Lei nº 8.460, de 17 de
setembro de 1992, a ser pago aos Servidores da
administração pública federal direta, autárquica e
fundacional, passa a ser de R$ 458,00 (quatrocentos e cinquenta e oito
nacional, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2016.

reais) em todo o território

Para os afastamentos a serviço cadastrados no mês de janeiro/2016 no SCDP, a integração com
o SIAPE ainda não traz esse valor, mas sim o anterior. Portanto, até que a integração dos Sistemas
regularize o valor do desconto, a Gestão Central do SCDP solicita que no cadastro das PCDPs de
Servidores no mês de janeiro/2016 seja observado o valor do auxílio-alimentação e, enquanto
necessário, seja feita a alteração do valor para R$ 458,00, para que o desconto da diária seja realizado
corretamente. Para isso, clicar no ícone do cadastro do Proposto e proceder com a alteração.
Quanto aos afastamentos a serviço já cadastrados, o procedimento é posicionar a PCDP em
Solicitação > Cadastrar/Alterar Viagem ou Solicitação > Viagem > Antecipar/Prorrogar/ Complementar
Viagem, clicar no ícone do cadastro do Proposto e proceder com a alteração. Se a viagem foi
encerrada, ajustar a PCDP por meio da funcionalidade Prestação de Contas > Ajustar PCDP > Ajustar,
executar o mesmo procedimento.
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