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REQUERIMENTOS GERAIS – Auxílio alimentação / refeição 

Passo 01 – Acesse o SIGAC através do link https://gestaodeacesso.planejamento.gov.br ou digite no seu 

buscador a palavra “SIGAC” e entre no link correspondente. 

 
Pesquisando SIGAC no seu site de busca. 

Passo 02 – Informe seu cpf e sua senha para acessar o sistema. 

 
Formulário de acesso ao sistema 
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Passo 03 – Clique na opção “Início” ou no ícone localizado no lado direito da tela. 

 
Tela inicial do SIGAC 

Passo 04 – Clique na opção “Sigepe Servidor e Pensionista”. 

 
Relação de sistemas. 
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Passo 05 – Clique na opção “Requerimentos Gerais”. 

 
Área de trabalho do servidor. 

Passo 06 – Clique na opção “Requerimento”. 

 
Tela inicial do SIGEPE Requerimentos 
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Passo 07 –Clique na opção “Incluir Requerimento”. 

 
Função Solicitar Requerimentos. 

Passo 08 – Selecione o tipo de documento relacionado à sua solicitação. 

 
Tipos de requerimentos. 
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Passo 09 – Selecione o tipo de operação (inclusão ou suspensão do benefício) que deseja efetuar e 

informe a data para inclusão ou suspensão . 

 

Passo 10 –Após finalizar o preenchimento do formulário, clique na opção “Gerar Documento”. 

 
Opção “Gerar Documento” para gerar o requerimento. 

Passo 11 – A próxima tela exibirá um resumo com as informações preenchidas no formulário. 

 
Resumo das informações do requerimento. 

Passo 12 – Clique na opção “Gravar” para salvar o requerimento. 

 
Gravar requerimentos. 

Passo 13 – O próximo passo é assinar o requerimento. Para assiná-lo, informe os dados de acesso ao 

sistema (cpf e senha). Após informar os dados clique na opção “Assinar”. 
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Assinando o requerimento. 

 

Passo 14 –Marque a opção “Registrar Ciência”. 

 
Campo de declaração de ciência. 

Passo 15 –Para finalizar sua solicitação, clique na opção “Enviar para Análise”. Se desejar salvá-la para 

concluí-la posteriormente, clique na opção “Gravar Rascunho”. 

 


