
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 
Fundação Municipal de Saúde



 
 

SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE 
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

 

CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO DENTRO DO PAÍS E DE CURTA 
DURAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS. 

 

1. OBJETIVOS 

1.1 Conceder ajuda de custo para viagens dentro do país e de 

curta duração (menos de 5 dias). 

 

2. ABRANGÊNCIA 

2.1 FMS 

 
 

3. UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS 

3.1 Conselho Municipal de Saúde - 2267; 

3.2 VIPACAF – 2206; 

3.3 VIPAHE – 2205; 

3.4 Gabinete (COEXE) - 2200; 

3.5 DEAD - 2339; 

3.6 SUFIN/DEFIN - 2337; 

3.7 SUFIN/Controle Orçamentário - 2275; 

3.8 Controle Interno - 137; 

3.9 Tesouraria - 102; 

3.10 Prestação de Contas - 2342; 

3.11 SEPLAG – 1320. 

 
 

4. PRODUÇÃO DOCUMENTAL  

 

• Ficha de Solicitação de Ajuda de Custo (Anexo II); 

• Despachos; 

• Solicitação de compra; 

• Nota de Empenho; 

• Liquidação de Empenho; 

• Relatório de Atividades: Comprovação de Ajuda de Custo (Anexo III) 



• Comprovação de presença; 

• Comprovação de embarque; 

• Documento de quitação de viagem. 

 
 

5. LEGISLAÇÃO PERTINENTE 
 

• DECRETO Nº 12.525/2017, estabelece normas para a concessão de 
ajuda de custo aos servidores públicos do Município de Niterói em 
viagem a serviço e dá outras providências. 

• Decreto nº. 13.281/2019 - Dispõe sobre a observância da ordem 
cronológica de pagamentos do poder executivo do Município de Niterói. 

 
6. PROCEDIMENTOS CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO 

E.I. – Anexo II preenchido junto aos comprovantes (Unidade solicitante). 

T01 – Elabora ofício de solicitação de ajuda de custo (Unidade solicitante). 

Elabora ofício de solicitação de ajuda de custo junto ao anexo II e documento de 
qualificação de servidor emitido pelo CORHU/DIPES. 

 
T02 – Analise (Gabinete - 2200). 

Realiza analise da conformidade dos documentos e autorização da solicitação. 

 

T03 – Abre o processo (Gabinete COEXE - 2200). 

Faz a abertura do processo no sistema. 

 
T04 – Verifica o orçamento (SUFIN/Controle Orçamentário - 2275). 

Faz a verificação do saldo orçamentário para a despesa da solicitação. 

 

T05 – Faz a solicitação de compras (Unidade Solicitante). 

Realiza uma solicitação de compra no sistema e-Cidade. 

 
T06 – Insere o orçamento (SUFIN/Controle Orçamentário - 2275). 

Insere a dotação orçamentária na solicitação de compra. 
 
T07 – Analise (Controle Interno - 137). 

Realiza a analise da conformidade do processo. 

T08 – Analise e aprovação (Gabinete - 2200). 

Realiza a avaliação e a aprovação do processo para a ajuda de custo. 

 
T09 – Envio a SEPLAG (1320) para análise (Gabinete) 

Faz o envio do processo a SEPLAG para liberação da solicitação. 



 
T10 – Empenha (SUFIN/DEFIN - 2337). 
 
Realiza a autorização de empenho e o empenho. Processo de recurso do 

tesouro é necessária à abertura de processo para solicitação de repasse 

financeiro para SMF. 

 
 
T11 – Liquida (SUFIN/DEFIN - 2337). 

Procede com a liquidação da despesa. 

 
T12 – Efetua pagamento (Tesouraria - 102). 

Com base na liquidação enviada, a Tesouraria inclui o processo em questão 

na rotina de pagamentos para o efetivo pagamento. 

 
T13. – Acompanhamento da execução (Unidade Solicitante). 

Volta ao solicitante de origem para acompanhamento da execução da ajuda de 

custo. 

T14. – Emissão de relatório de atividades (Unidade Solicitante). 

Volta ao solicitante de origem para emissão de relatório de atividades e 

comprovação de ajuda de Custo (anexo III). 

T15. – Análise (SEPLAG - 1320). 

Para análise dos relatórios e documentos de comprovação e devolve para o 

solicitante de origem. 

T16. Envio para lançamento no sistema (Solicitante) 

O solicitante envia o processo ao setor de prestação de contas para 

lançamento no sistema contábil 

T17. – Lançamento no sistema (SUFIN/Prestação de contas - 2342). 

Lançamento dos dados no sistema e-cidade. 

T18. – Análise e parecer (Controle Interno - 137). 

Para análise e parecer técnico. 

T19. – De acordo (Gabinete - 2200). 

Análise do parecer do controle interno e assinatura do secretário. 

E.F – Arquivamento (Gabinete - 2200). 

Arquivamento do processo. 
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