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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Fazenda

Superintendência de Gestão do Processo Digital
 

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.

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

QUAL É O PROCESSO?
O auxílio funeral é um benefício assistencial concedido à pessoa que comprovar a realização das despesas com o sepultamento do servidor falecido. 
O processo conceder auxílio funeral consiste na apresentação da documentação obrigatória por parte do requerente, na verificação do direito e na efetivação do pagamento.
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Dono do Processo: Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUBGEP

Responsável pelas informações contidas nesta base: Superintendência de Recursos Humanos - SRH

                                                                                         Superintendência de Administração e Finanças - SUPAFI

Nível de Acesso: Restrito

Hipótese Legal: Informação Pessoal

PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

Papel Descrição de Responsabilidades

Solicitante Apresentar a documentação obrigatória;

Protocolo/Atendimento/Setor equivalente
Receber a documentação e verifica-la;
Encaminhar documentos para a unidade de pessoal;
Autuar processo no SEI-RJ;

Unidade de Pessoal

Analisar a solicitação de auxílio funeral;
Identificar pendências na documentação e saná-las com o solicitante;
Comunicar o indeferimento da solicitação ao interessado;
Providenciar a publicação do indeferimento no Diário Oficial;
Comunicar o pagamento do auxílio ao solicitante;
Encerrar o processo;

Titular da unidade de pessoal
Analisar a solicitação de auxílio funeral;
Emitir ato de concessão, quando delegada a competência para tal;

 

Chefe de Gabinete /Assessor do Presidente/Equivalente Analisar a solicitação de auxílio funeral.

 

Secretário do Órgão/Presidente/Equivalente Analisar a solicitação de auxílio funeral.

 

Setor financeiro

Classificar despesas;
Anexar NE;
Emitir documento de liquidação;
Solicitar autorização para emissão de PD;
Emitir PD;
Pagar o auxílio quando aprovado;

Ordenador de despesas Aprovar a emissão de PD.

Titular do Setor Financeiro Formalizar a liquidação.

Analista de Contabilidade Analisar conformidade da NE
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Papel Descrição de Responsabilidades

Titular de contabilidade Finalizar análise de conformidade da NE.

 
 
 

MACROPROCESSO

DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS

Processo Descrição do Processo
Solicitar auxílio funeral Processo que descreve as atividades necessárias á solicitação do auxílio funeral.
Conceder auxílio funeral Processo que descreve as atividades realizadas na concessão do auxílio por parte do órgão de pagamento.

 
PROCESSO SOLICITAR AUXÍLIO FUNERAL
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
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Atividade Descrição da Atividade

Solicitar auxílio funeral

O processo solicitar auxílio funeral é iniciado por meio da apresentação no protocolo/setor de atendimento/setor equivalente da seguinte documentação:

Original e cópia da certidão de óbito do ex-servidor;

 Cópia do contracheque do ex-servidor;
Original e cópia da identidade e do CPF do requerente e, daquele a quem for transferido o direito de requerer, quando for o caso;
Originais e cópias das notas de despesas com a funerária, constando o nome do ex-servidor e da pessoa que efetuou o pagamento, quando for o caso de transferência de direito.
Original e cópia de comprovante de conta corrente no Banco Bradesco S/A, se o requerente for correntista.

Verificar documentação O setor responsável recebe a documentação e acessa o SEI-RJ para verificar se já existe processo autuado para aquela solicitação.

SEI - Autuar processo Caso não haja processo autuado, o processo será iniciado no SEI-RJ e a documentação obrigatória será inserida no processo.

Encaminhar documentos Caso já exista processo autuado, os documentos recebidos serão encaminhados para a unidade de pessoal.

SEI - Anexar documentos ao processo Os documentos recebidos no protocolo/setor de atendimento/setor equivalente são anexados ao processo já aberto.

SEI - Analisar solicitação de auxilio funeral A unidade de pessoal analisa a documentação verificando se as informações estão completas e se o requerente faz jus ao benefício de acordo com a documentação apresentada.

Comunicar pendências Caso existam pendências na documentação apresentada, a unidade de pessoal entra em contato com solicitante para saná-las.

Tratar indeferimento Processo que trata as atividades realizadas no indeferimento de solicitações de auxílio funeral.

 

PROCESSO CONCEDER AUXÍLIO FUNERAL
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade

SEI - Analisar solicitação de auxilio
funeral

Com a solicitação aprovada pela unidade de pessoal, o titular da unidade analisa novamente a solicitação para tomar sua decisão. O titular em sua análise pode solicitar ajustes, aprovar ou reprovar a solicitação.
Nos casos de aprovação, onde o titular da unidade de pessoal tiver delegação de competência para formalizar o direito ao benefício, o ato de concessão de auxílio funeral será emitido. Caso essa delegação não exista, outras
etapas de aprovação serão necessárias.

SEI - Realizar ajustes O analista realiza os ajustes solicitados pelo titular da unidade de pessoal.
Tratar indeferimento Processo que trata as atividades realizadas no indeferimento de solicitações de auxílio funeral.
SEI - Analisar solicitação de auxilio
funeral O chefe de gabinete/assessor do presidente/equivalente analisa a solicitação de auxílio funeral. A solicitação pode ser aprovada ou reprovada.

SEI - Analisar solicitação de auxilio
funeral O Secretário do órgão ou equivalente analisa a solicitação de auxílio funeral. A solicitação pode ser aprovada ou reprovada.

Providenciar publicação Para os casos de aprovação pelas autoridades competentes, a unidade de RH providencia a publicação no diário oficial.
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Atividade Descrição da Atividade
Pagar despesas Processo que trata as atividades realizadas no pagamento de despesas com auxílio funeral.
Finalizar pagamento Processo que trata as atividades realizadas na disponibilização do benefício ao solicitante.
Reconhecer dívida do exercício
anterior Processo que trata as atividades realizadas no pagamento de dívidas de exercício anteriores – não abordado nesta base de conhecimento.

 

PROCESSO TRATAR INDEFERIMENTO

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
Comunicar indeferimento Com a solicitação indeferida, a unidade de pessoal comunica o indeferimento ao solicitante.
Providenciar publicação O indeferimento é publicado no Diário Oficial.
SEI – Encerrar processo Após a publicação, o processo é encerrado.

 

PROCESSO PAGAR DESPESAS DE AUXÍLIO FUNERAL
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
Classificar despesa A assessoria de planejamento financeiro classifica a despesa com o auxílio funeral nas opções disponíveis.
SEI- Anexar NE A assessoria de finanças anexará a Nota de empenho, solicitando a análise da conformidade da NE.
SEI - Analisar conformidade da NE O analista da ASCON analisará a conformidade da nota de empenho anexada.
SEI - Finalizar análise de conformidade O titular da ASCON verificará a conformidade da nota de empenho anexada.
SEI - Emitir DL A assessoria de finanças emite o Documento de Liquidação - DL.
SEI - Formalizar liquidação O responsável pela assessoria de finanças formaliza a liquidação.
SEI - Certificar regularidade da liquidação A assessoria de contabilidade verifica a regularidade da liquidação aos aspectos legais que tratam os artigos 90 e 91 da Lei 287 de 04 de dezembro de
SEI - Verificar DL O analista a assessoria de finanças verifica o resultado da análise do titular, e conforme este direcionamento solicita o cancelamento do DL, ou solicitar a autorização da emissão do DL.
SEI - Corrigir DL Caso a divergência encontrada seja na numeração do NL, o próprio analista corrige e autoriza a emissão do NL.
SEI - Solicitar autorização para emissão de PD O analista financeiro solicita a autorização para emissão de PD ao ordenador de despesas.
SEI - Analisar solicitação para emissão de PD O ordenador de despesas analisa a solicitação, podendo aprovar ou não a emissão de PD.
Emitir PD Com a aprovação do ordenador, o analista financeiro emite a PD.
Gerar programação de desembolso É gerada a programação de desembolso.

 

PROCESSO FINALIZAR PAGAMENTO
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DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCESSO

Atividade Descrição da Atividade
Realizar depósito Para os solicitantes titulares de conta no banco Bradesco, o setor financeiro realizará o depósito.
Gerar ordem de pagamento Para os solicitantes que não tiverem conta no banco Bradesco, será emitida uma ordem de pagamento, por meio da qual, o solicitante poderá sacar o dinheiro no banco informado.
SEI - Comunicar pagamento O setor financeiro comunica a unidade de pessoal à efetivação do pagamento do auxílio.
Comunicar pagamento ao
requerente

A unidade de pessoal comunica ao solicitante a realização do pagamento, para os casos de ordem bancária, informa a necessidade de o solicitante realizar o saque do dinheiro em 30 dias, ou será necessária uma nova
solicitação.

Verificar resgate O setor financeiro verificar se o auxílio foi resgatado e caso tenha sido, encerra o processo. Caso o resgate não tenha sido realizado, o solicitante deverá entrar em contato para que a despesa seja novamente autorizada e
paga.

Pagar despesas Processo que trata as atividades realizadas no pagamento de despesas com auxílio funeral.
 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS TRAMITADOS NO PROCESSO

Processo Atividade Documento Descrição
Solicitar
auxílio

Solicitar auxílio Funeral Original e cópia da certidão de óbito do ex-servidor Documentação obrigatória.
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Processo Atividade Documento Descriçãofuneral

Cópia do contracheque do ex-servidor
Original e cópia da identidade e do CPF do requerente e, daquele a
quem for transferido o direito de requerer, quando for o caso.
Originais e cópias das notas de despesas com a funerária, constando o
nome do ex-servidor e da pessoa que efetuou o pagamento.
Original e cópia de comprovante de conta corrente no Banco Bradesco
S/A, se o requerente for correntista.

SEI – Analisar
solicitação de auxílio
funeral.

Parecer sobre solicitação de auxílio funeral Documento contendo o resultado da análise da documentação apresentada.

Conceder
auxílio
funeral

SEI - Analisar
solicitação de auxilio
funeral

Ato de concessão de auxilio funeral assinado Documento que formaliza a concessão do auxílio.
Despacho sobre solicitação de auxilio funeral Documento solicitando a aprovação superior da concessão do auxílio.
Despacho de indeferimento de pagamento de auxilio funeral Documento indeferindo a solicitação de auxílio funeral.

Tratar
indeferimento SEI – Encerrar processo Termo de Encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo.

Pagar
despesas
 
 
 
 

SEI - Anexar NE
 

NE – Nota de empenho Documento detalhando os dados necessários a execução orçamentária.
Despacho de Solicitação de Análise da NE Documento solicitando a análise da NE.

SEI - Analisar
conformidade da NE Parecer de Análise de Conformidade da Nota de Empenho Documento informando o resultado da análise da NE.

SEI - Verificar
conformidade da NE Parecer de Análise de Conformidade da Nota de Empenho Documento informando o resultado da análise da NE.

SEI - Emitir NL
NL – Documento de Liquidação Documento que registra fatos tanto de natureza orçamentária quanto extra-orçamentária. Ele é utilizado para registo de liquidações de despesa,

apropriação de obrigações, fatos administrativos, entre outros.
Liquidação (Anulação)  

SEI – Formalizar
liquidação
 

Despacho de Formalização de liquidação de Despesa Documento formalizando a liquidação da despesa.

Despacho de Solicitação de correção de DL Documento solicitando correção da DL.

SEI – Certificar
regularidade da
liquidação

Declaração de conformidade documental Documento declarando que o processo foi instruído corretamente.

SEI - Verificar NL

Despacho de Solicitação de Cancelamento de Liquidação de Despesa Documento solicitando o cancelamento da liquidação de despesa.
Despacho de solicitação de  autorização para Emissão de Programação
de Desembolso emitido Documento solicitando a autorização da emissão da PD ao ordenador

Despacho de Autorização para Emissão de Programação de
Desembolso Documento autorizando a emissão da PD.

SEI - Corrigir NL Despacho de informação sobre correção do NL Documento informando a correção da NL.
SEI - Analisar
solicitação para emissão
de PD

Despacho de Análise de Solicitação para Emissão de Programação de
Desembolso Documento informando o resultado da análise da emissão de PD.

SEI - Emitir PD Programação de desembolso Documento que permite efetuar a programação de desembolso logo após a liquidação da despesa possibilitando ao gestor financeiro
programar seu fluxo de caixa, com base no cronograma de controle de vencimento disponibilizado por esta programação.

Finalizar
pagamento

Gerar ordem de
pagamento Ordem de pagamento Documento que permite a uma pessoa retirar uma quantia de uma conta de banco sem que a mesma precise ser titular de uma conta.

SEI - Comunicar
pagamento Despacho de informação sobre pagamento de auxílio funeral Documento informando a unidade de pessoal à realização do pagamento do auxílio.

SEI – Encerrar processo Termo de encerramento de processo Documento que formaliza o encerramento do processo.
 
BASE LEGAL:
Decreto nº 32.720/2003 (D.O. de 31/01/2003)
Decreto nº 2479/79 - arts. 249 e 250  Decreto Lei nº 220/75 - art. 33, inciso VIII
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Resolução SARE nº 3005/2003 (D.O. de 27/05/2003)
Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998 - DOU de 28/11/98
Lei nº 285, de 03 de dezembro de 1979 (alterações pela Lei nº 1488, de 28 de junho de 1989)
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