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1                       *          MÓDULO 48: AUXÍLIO PARA FILHOS DEPENDENTES, PORTADORES DE 

NECESSIDADES ESPECIAIS 

 

 

CAPÍTULO 4 : ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS ENVOLVIDOS 

 

 

1. NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

 

1.1.  Área de Relações do Trabalho  

 
a) Administrar o benefício em âmbito nacional, orientando as Diretorias Regionais 

quanto a sua operacionalização; 
 
b) subsidiar a definição de critérios e condições para aplicação deste benefício; 
 
c) efetuar estatísticas e controle do benefício, com base nos relatórios emitidos pela 

Solução Integrada de Gestão Empresarial; 
 
d) acompanhar a operacionalização do benefício nas Diretorias Regionais, por 

intermédio da Solução Integrada; 
 
e) atualizar, na Solução Integrada, a tabela de valores limites do benefício, sempre 

que ocorrer reajuste;  
 
f) fornecer à Área de Administração de Recursos Humanos os elementos 

necessários ao pagamento do benefício por intermédio de folha de pagamento; 
 
g) divulgar em, âmbito nacional, a concessão do benefício; 
 
h) elaborar relatórios gerenciais (sintéticos e analíticos) para subsidiar a Política de 

concessão do benefício 

   

1.2. Área de Tecnologia e de Infra-Estrutura  

 
a) Elaborar, em consonância com a Área de Relações do Trabalho, cronograma 

anual de execução do benefício, com vistas à operacionalização das rotinas na Solução 
Integrada, pelas Diretorias Regionais; 

 
b) atender e dar suporte às Diretorias Regionais, quanto à Solução Integrada; 

 
c) emitir relatórios relacionados ao benefício, de acordo com as solicitações da Área 

de Relações do Trabalho; 

 
d) promover modificações nas rotinas automáticas de processamento do benefício, 

sempre que solicitadas pela Área de Relações do Trabalho. 
               

 

2.  NO ÂMBITO DAS DIRETORIAS REGIONAIS 

 RT  

 RT 

   * 
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2.1. Área de Recursos Humanos 

 

a) Efetuar a operacionalização das rotinas do benefício, na Solução Integrada 

de Gestão Empresarial, notadamente no que diz respeito a: 
 

I) cadastramento da pessoa jurídica e/ou física escolhida pelo empregado  
beneficiário; 

 
II) cadastramento do empregado beneficiário; 
 
III) atualizar, anualmente, os dados cadastrais da Instituição e dos laudos,  

atestando a deficiência do beneficiário;    
 
IV) inclusão dos valores, constantes nos recibos apresentados no mês, 

separadamente, observando a data do cronograma de execução. 
 

b) controlar a correta aplicação de critérios e condições de utilização do benefício, no 
âmbito da jurisdição regional; 

 
c) divulgar a concessão do benefício, orientando os empregados da Regional no que 

couber; 
 

                d) consultar a Área de Relações do Trabalho, quanto à operacionalização e ao 
correto fornecimento do benefício, para obter esclarecimentos complementares; 

 
e) manter contato com a Área de Sistemas da Regional, sempre que houver 

necessidade, para solucionar os problemas relacionados com os equipamentos e meios 
de  transmissão de dados, utilizados pela Solução Integrada; 

 
f)  fornecer à Área de Administração de Recursos Humanos da Regional os 

elementos necessários ao pagamento do benefício por intermédio de folha de 
pagamento.  

 
 

* * * * * 
 


