
PROPOSTA:  

REAJUSTE NO VALOR DO VALE REFEIÇÃO PARA R$783,64 

A publicação pelo STF (Supremo Tribunal Federal) da Portaria nº 19/15 que 

legitimamente atualizou o valor do auxílio-alimentação dos servidores da Casa para 

R$799,00, retroativo a 1º de janeiro deste ano, amplia ainda mais a diferença entre os 

valores praticados no Executivo, Legislativo e Judiciário.  

A Condsef, que defende o princípio isonômico, chama a atenção para o preocupante 

distanciamento entre os valores praticados entre os 3 poderes, gerando uma injustiça que 

deve ser combatida. Os empregados da EBSERH estão entre os que recebem o menor 

valor pago na administração pública federal, especialmente se consideradas as empresas 

estatais federais, conforme tabela apresentada em anexo.  

Pesquisa do DIEESE (ver ANEXO) indica que o valor médio que deveria ser pago a um 

trabalhador para se alimentar com dignidade seria de R$30,14/dia. Isso implicaria em um 

valor mensal de pelo menos R$663,08 para o auxílio-alimentação, considerando um 

total de 22 dias de trabalho por mês. Entretanto, muitos empregados da EBSERH 

lotados nos HUs Filiais trabalham bem mais do que 22 dias/mês. Se considerados os dias 

dos plantões, são 26 dias de trabalho por mês.  

Assim, o que se pleiteia é que o valor do vale refeição seja aumentado para R$783,64 

(R$30,14*26), de modo a garantir uma refeição digna para o empregado EBSERH em 

todos os dias que ele está à disposição da empresa, vendendo a sua força de trabalho. 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO VALOR DE R$308,19 

 

A cesta básica é um conjunto de produtos disponibilizados para uma família durante o 

mês. Nessa cesta há, em geral, alimentos, produtos de higiene pessoal e de limpeza. 

Apesar de não existir um consenso sobre os produtos que formam a cesta básica, o 

DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) propõe 

que a Cesta Básica nacional (ou Ração Essencial Mínima) possua treze gêneros 

alimentícios. No entanto a quantidade dos gêneros na cesta pode variar de acordo com 

cada região. Os produtos presentes na cesta são: 

 Leite 

 Feijão 

 Arroz 

 Farinha 

 Batata 

 Tomate 

 Pão Francês ou de Forma 

 Café em Pó 

 Açúcar 

 Óleo ou banha 

 Manteiga 

 Frutas/Banana / Maçã 

 



Valores da Cesta Básica 
 

De certa forma, o valor da cesta básica tem sofrido alterações, devido ao aumento do preço 

dos alimentos essenciais. No ano de 2015, a cesta básica recebeu aumento em seu valor 

em dezessete de dezoito capitais onde o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos) realizou pesquisa. Confira esses valores na tabela abaixo: 

 

Valores da Cesta Básica  

Localidade 
Variação 

Anual (em %) 

Valor da 

Cesta (em 

R$) 

Brasília 13,79 329,66 

Aracaju 13,34 245,7 

Florianópolis 10,58 353,1 

Goiânia 9,66 301,21 

São Paulo 8,24 354,19 

Rio de Janeiro 7,13 338,03 

Porto Alegre 5,89 348,56 

João Pessoa 5,1 272,02 

Curitiba 4,82 315,84 

Recife 4,26 286,39 

Manaus 4,22 320,7 

Belém 3,81 307,63 

Vitória 3,66 333,15 

Fortaleza 2,53 280,39 

Campo Grande 2,36 308,32 

Belo Horizonte 1,22 316,06 

Salvador 1,01 267,82 

Natal -1,7 268,71 

Total 308,19 

Fonte: DIEESE.   

 

 

ANEXOS 

http://www.valorsalariominimo.org/quanto-custa-uma-cesta-basica-no-brasil/

