VALE REFEIÇÃO - PERGUNTAS FREQUENTES

Quem tem direito ao vale-refeição?
Docentes ativos, em RTC e RDIDP e servidores técnicos e administrativos ativos, em
jornada de trabalho igual ou superior a 30 horas semanais
Como ficam os casos de acumulação de cargos dentro da USP?
O benefício será concedido uma única vez.
No caso em que as duas jornadas sejam reduzidas, elas serão somadas e, alcançando o
mínimo de 30 horas, o benefício, único, será concedido em um dos dois contratos.
Neste caso, é necessário que o servidor tenha freqüência diária nos dois contratos.
Quantos vales os servidores tem direito?
A quantidade mensal de vales será de acordo com os dias efetivamente trabalhados
por cada servidor beneficiário no período de 21 do mês anterior ao dia 20 do mês
atual, mesmo período de apuração do boletim de frequência. Será considerado o
calendário oficial de cada Campi.
Quanto será descontado do servidor?
De acordo com a Portaria GR Nº 5594/2012, o desconto será de 20% do valor total
recebido, descontado no demonstrativo do próprio mês.
O servidor tem que autorizar o desconto do vale-refeição no seu demonstrativo?
Não. O Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT, do Ministério do Trabalho,
autoriza o desconto do vale-refeição em folha de pagamentos.
E quando ocorrerá o crédito?
No 4º dia útil de cada mês, da mesma forma que ocorre com o pagamento dos salários
e do auxílio-alimentação.
Que tipo de ocorrência na freqüência tira o direito ao vale-refeição?
O servidor terá direito ao vale referente ao dia efetivamente trabalhado, incluindo
nessa situação o Afastamento Sem Prejuízo de Vencimentos. As demais ocorrências
serão deduzidas.
Afastamentos por motivo de saúde e férias darão direito ao Vale?
Não. O vale-refeição é devido somente nos dias efetivamente trabalhados.
Nos dias em que o servidor receber diárias vai ter direito ao vale-refeição?
Não. O valor da diária já inclui as despesas com refeição. Desta forma, na apuração da
quantidade de vales do mês, o sistema deduzirá a quantidade de diárias recebidas pelo
servidor em dias úteis.
Quem já possui o cartão Sodexo Refeição vai receber um novo cartão?
Não, quem já recebia o vale-refeição permanecerá recebendo o benefício no mesmo
cartão.

O cartão Sodexo Pass Refeição tem as mesmas características do cartão
Alimentação?
Não.
São benefícios e cartões distintos com finalidades e uso em locais diferentes.
O cartão Alimentação equivale à cesta básica, é para utilização em mercados e
similares, para a compra de gêneros alimentícios.
O cartão Refeição é para compra de refeição pronta, em restaurantes, lanchonetes e
similares.
No dia do pagamento eu já posso usar o cartão Refeição?
Antes de usar o cartão para pagar alguma refeição, o servidor precisa primeiro
carregar o seu crédito do mês.
Para dar mobilidade ao cartão e aumentar as possibilidade de locais de uso, a
tecnologia do cartão Refeição é diferente do cartão Alimentação.
Enquanto o cartão Alimentação é “on line”, ou seja, o servidor possui uma “conta” na
Sodexo e cada vez que passa o cartão no mercado, há uma consulta via “linha
telefônica” para confirmar o saldo e a senha na “conta” do servidor lá na Sodexo, com
o cartão Refeição é diferente.
O cartão Refeição possui um “chip”. Então, no dia do crédito do benefício, ou
posteriormente, o servidor deve procurar um Posto de Benefícios Smart para carregar
o seu cartão. O crédito do mês vai ser transferido da Sodexo para o seu cartão e,
então, ele pode utilizá-lo nos estabelecimentos conveniados.
Onde os servidores podem carregar os seus cartões Refeição?
Os Postos de Benefícios (P.B.) são máquinas instaladas nas praças de alimentação dos
Shoppings Centers, em grandes redes de lanchonetes, nas grandes redes de
supermercados, em algumas padarias e lanchonetes, etc. O servidor pode consultar o
local mais próximo que tenha os Postos de Benefícios através do site da Sodexo, que
consta do folder que acompanha o cartão Refeição.
O cartão Refeição já vem com a senha?
Não.
Quando o servidor for fazer a 1ª carga do crédito, a máquina do P.B. solicitará que o
servidor crie uma senha de 4 dígitos.
Existe validade para utilização dos créditos?
Enquanto o cartão Refeição não for carregado, o valor do benefício estará na Sodexo.
No momento em que o servidor fizer a carga do crédito, aparecerá uma data de
validade de 90 dias. Mas toda vez que o servidor inserir o cartão numa máquina Posto
de Benefícios, mesmo que ele não tenha crédito para carregar, o sistema revalidará o
saldo que existir no cartão para mais 90 dias.

Atenciosamente,
RH Benefícios

