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AUXÍLIO FUNERAL 

O que é? 

Benefício devido à família ou a terceiro que tenha custeado o funeral de 

servidor falecido em atividade ou aposentado, em valor equivalente a um mês da 

remuneração ou provento. 

Informações gerais: 

1  O auxílio-funeral é devido à família do servidor falecido na atividade ou 

aposentado, em valor equivalente a um mês da remuneração ou provento a 

que o servidor faria jus se vivo fosse, no mês do falecimento, 

independentemente da “causa mortis”.  

2 Consideram-se da família do servidor, além do cônjuge e filhos, quaisquer 

pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento 

individual.  

3   Equipara-se ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove união 

estável como entidade familiar.  

4  No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio será pago somente em razão 

do cargo de maior remuneração.  

5 Em caso de falecimento do servidor em serviço, fora do local de trabalho, 

inclusive no exterior, as despesas de transporte do corpo correrão por conta da 

Instituição. 

 

6 Não há previsão legal para pagamento de Auxílio-Funeral em virtude do 

falecimento de dependente(s) do servidor, tampouco pelo falecimento de 

pensionista(s). 

7  Se o funeral for custeado por terceiro, o auxílio corresponderá ao valor efetivo 

dos custos havidos na forma de indenização mediante comprovação por meio 

de notas fiscais até o limite da remuneração ou provento. 

8  A solicitação desse benefício prescreve em 5 anos. 
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Procedimento e documentação necessária: 

O servidor deverá requerer o benefício no Protocolo Geral, mediante 

preenchimento de formulário específico, anexando obrigatoriamente, os seguintes 

documentos: 

1. Cópia da Certidão de óbito do servidor ou aposentado; 

2. Último comprovante de rendimentos – contracheque ( cópia )  

4. Nota fiscal ORIGINAL referente às despesas do funeral. A nota fiscal deverá 

ser nominal ao solicitante do auxílio funeral; 

5. Certidão de Casamento ou Temo de União Estável; (quando requerido pelo 

cônjuge ) 

6. Cópia do RG e CPF do requente;  

7. Comprovante de residência do requerente; 

8. Conta corrente individual do requerente; 

Fluxo: 

Passo Setor: Procedimento: 

1 Protocolo O Servidor apresenta a documentação necessária para a 
abertura do processo de auxílio funeral no Protocolo. 

2 Protocolo Envio do processo ao Departamento de Recursos Humanos 
para análise. 

3 DICAD Instrução do processo. 

4 SAPEN Conferência e análise preliminar do pedido. 

5 DILEN Análise e fundamentação do pedido. 

6 DRH Ratificação da concessão. 

7 SAPEN Analisa o pagamento do auxílio funeral e informa os dados 
bancários para pagamento. 

8 DEPAF Realiza o pagamento do auxílio funeral e devolve o processo 
ao DRH. 

9 DICAD Arquivamento na pasta funcional do servidor. 

 


