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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança

Superintendência de Gestão por Processos

 
BASE DE CONHECIMENTO

A base de conhecimento é um importante espaço dentro do SEI-RJ, onde são encontradas as informações essências para adequada instrução
processual. Como boa prática, todo o processo é mapeado para que todos possam entender o funcionamento do fluxo de trabalho de ponta a ponta. Dessa forma, nem
todas as atividades descritas nesta Base de Conhecimento são executadas exclusivamente no SEI-RJ. A maioria dos processos envolvem a utilização de outros
sistemas corporativos e atividades manuais. Por isso, na base de conhecimento, as atividades serão identificadas conforme mostra a tabela abaixo:

 

Tipo de Identificação Descrição

Atividade executada manualmente, sem a utilização de um sistema.

Atividade executada exclusivamente no SEI!RJ.

Atividade executada no SEI!RJ e nos sistemas identificados.
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Solicitante
Fazer o requerimento por meio do formulário padrão; e
Juntar eventuais certidões de tempo de serviço que ainda não tenham sido registradas na pasta funcional.

Atividade executada apenas no sistema identificado, sem a utilização do SEI!RJ.

QUAL É O PROCESSO?

O processo administrativo abono de permanência trata desde a solicitação do abono de permanência até a efetiva implantação em folha de pagamento.

O benefício de Abono de Permanência consiste no pagamento do valor equivalente a sua contribuição previdenciária, desde que o servidor tenha reunido os requisitos
mínimos para sua aposentadoria, observando a sua prescrição quinquenal, até completar as exigências para aposentadoria compulsória.

Este benefício é condicionado pela Constituição Federal de 1988, Emenda Constitucional Nº 41/2003, Portaria MPS no. 154/08, Orientação Normativa SPS/MPS no. 02
/98, Emenda Constitucional no. 20/98 e Decreto no. 2.479/79.

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES
 

 
Papel   Descrição de Responsabilidades
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Unidade de Pessoal

Verificar requerimento;

Levantar os requisitos para concessão do benefício nas bases de dados cabíveis;
Efetuar a análise do direito;
Adotar as providências cabíveis para autorização do abono; e
Implantar no sistema de folha o benefício.

Papel   Descrição de Responsabilidades
 

Superior Imediato Autorizar a concessão do abono de permanência.
 

MACROPROCESSO
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Processo que descreve as atividades realizadas no levantamento de informações pertinentes à concessão do benefício no histórico funcional do
requerente e verificação do enquadramento da requisição às regras de concessão bem como ao prazo prescricional.

Processo que descreve as atividades realizadas na autorização propriamente dita com base no parecer emitido pela área responsável e implantação do
benefício propriamente dito.

 

 

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo   Descrição do Processo
Solicitar abono de
permanência Processo que descreve as atividades realizadas na solicitação do benefício e encaminhamento do processo para a análise.

Analisar
solicitação

 

Conceder abono
de permanência

 

1. Solicitar abono de permanência
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Descrição das atividades

 
Atividade Descrição da Atividade
SEI-Autuar processo Diante da necessidade de reconhecimento do abono de permanência, o solicitante deverá autuar processo administrativo no Sistema SEI! RJ.
SEI-Solicitar abono O servidor deve apresentar documento de identificação e CPF, além de preencher o formulário padrão.
SEI-Verificar documentação A Unidade de Pessoal recebe o formulário e verifica se há necessidade de correção.
SEI-Informar servidor A Unidade de Pessoal solicita, por meio de despacho, que o solicitante junte ao processo algum documento faltante.
SEI-Anexar documentos Uma vez informado sobre a pendência de documentação, o solicitante deverá anexar os referidos documentos ao processo administrativo.
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2. Analisar solicitação
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Descrição das atividades

 
Atividade Descrição da Atividade

SEI - Verificar
requisitos

Por meio de consulta aos assentamentos funcionais, a Unidade de Pessoal irá verificar o tempo de efetivo exercício/ de contribuição, tempo no cargo e
eventuais tempos fictos até 1998 que constituirão informações relevantes para fins de elaboração do MTS – Mapa de Tempo de Serviço que será utilizado para
emissão de parecer quanto ao enquadramento da solicitação aos requisitos exigidos.

SEI - Comunicar
servidor Caso ainda não esteja enquadrado o servidor é dada ciência ao interessado.

SEI - Encerrar
processo Após comunicar o servidor sobre o não enquadramento, a Unidade de Pessoal deve encerrar o processo, gerando o Termo de Encerramento de Processo.

Verificar prazo
prescricional Caberá à Unidade de Pessoal analisar o momento em que o benefício foi solicitado e verificar se houve prescrição, seja ela total ou parcial.

Computar período Caso a Unidade de Pessoal constate a ocorrência de prescrição parcial, o beneficiário não terá direito ao benefício no período entre a data da elegibilidade e a
solicitação do benefício. Nesse caso, o servidor deverá ser comunicado por meio do Sistema SEI! RJ e o processo administrativo encerrado.

SEI – Solicitar
autorização

Ao constatar a existência do direito ao benefício, a Unidade de Pessoal deverá emitir despacho solicitando que o Superior Imediato autorize a implantação do
abono de permanência.
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Atividade Descrição da Atividade
SEI – Autorizar a
concessão do Abono
de Permanência

Considerando as análises e parecer anteriormente emitido, o Superior Imediato autoriza, por meio de despacho, a concessão do benefício.

 
 
 
 
3. Conceder abono de permanência
 

 
 

Descrição das atividades
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Atividade Descrição da Atividade
SEI-Publicar concessão de
abono

Autorizada a concessão do abono de permanência, a Unidade de Pessoal deverá providenciar a publicação no DOERJ e, em seguida, anexá-la ao
processo administrativo no Sistema SEI! RJ.

SEI-Atualizar histórico
funcional Após a publicação da concessão, a Unidade de Pessoal atualiza o histórico funcional do servidor no Sistema SIGRH.

Atualizar pasta funcional A Unidade de Pessoal insere uma cópia da publicação na pasta funcional do servidor.
Notificar servidor sobre
publicação Atualizada a pasta funcional, a Unidade de Pessoal enviará e-mail ao servidor informando sobre a publicação do ato de concessão.

SEI – Encerrar processo Uma vez notificado o servidor, a Unidade de Pessoal encerrará o processo administrativo, gerando o Termo de Encerramento de Processo.
 
 
 
 
 
 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Atividade Nome do documento Descrição do
documento

SEI-
Solicitar
abono

Formulário Padrão
Formulário
disponível no
Sistema SEI! RJ.

SEI-
Informar
servidor

Despacho

Documento gerado
pela Unidade de
Pessoal, cuja
finalidade é solicitar
ao servidor que junte
ao processo
administrativo os
documentos
pendentes.
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Atividade Nome do documento Descrição do
documento

SEI -
Verificar
requisitos

Mapa de Tempo de
Serviço

Planilha na qual são
inseridas informações
sobre o histórico
funcional do
requerente no que
concerne aos
requisitos para
aquisição do direito
ao benefício
apontando a partir de
quando será elegível
ou se já pode
solicitar.

SEI -
Verificar
requisitos

Expediente
Verificação do Direito

Indica à luz de
fundamentação legal
mencionada se o
requerente faz à
concessão do abono.

SEI -
Solicitar
autorização

Despacho

Documento emitido
pela Unidade de
Pessoal atestando a
existência do direito
ao abono de
permanência e
solicitando a
autorização do
Superior Imediato
para sua devida
implantação.

SEI -
Autorizar a
concessão
do Abono de
Permanência

Despacho

Autoriza a concessão
do abono e
encaminha para
publicação.

SEI –
Encerrar
processo

Termo de
encerramento de
processo

Documento que
formaliza o
encerramento do
processo.

   

BASE LEGAL:
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Este benefício é condicionado pela Constituição Federal de 1988, Emenda Constitucional Nº 41/2003, Portaria MPS no. 154/08, Orientação Normativa SPS/MPS no. 02
/98, Emenda Constitucional no. 20/98 e Decreto no. 2.479/79.
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