
Da Seção de Registro e Acompanhamento Funcional

- SERAF -

Art. 10. Compete à SERAF:

I - Cadastrar e manter atualizados os dados funcionais de membros, servidores e

respectivos  dependentes, resguardando o devido sigilo das  informações  sob sua

responsabilidade;

II - Efetuar os registros e controles relativos à movimentação de membros e servidores, a

serviços extraordinários, férias, licenças e afastamentos, bem como benefícios previstos

em lei e em regulamentos;

III - Registrar as admissões de servidores no Sistema de Apreciação e Registros dos

Atos de Admissão e Concessões - SISAC, do Tribunal de Contas da União;

IV - Instruir os processos administrativos relativos a:

a) Adicionais e auxílios;

b) Admissão de servidores;

c) Desligamento de membros e servidores;

d) Pedidos de licenças e afastamentos;

e) Remoção por permuta, cessão e requisição de servidores;

f) Lotações  provisórias  para  exercício  de função,  acompanhamento  de cônjuge,

necessidade da Administração e outros previstos em lei;

g) Aposentadorias e abono de permanência; e

h) Demais assuntos afetos à área que exijam manifestação da PR/DF e

posterior encaminhamento às secretarias nacionais, tais como pedidos de pagamento de

serviços extraordinários e de indenização de férias;

V - Administrar o sistema de controle de frequência, bem como dar suporte aos usuários;

VI - Realizar os procedimentos necessários para o cadastramento e consequente

percepção dos  valores  relativos  ao auxílio-natalidade, auxílio pré-escolar  e auxílio-

transporte;

VII - Prestar informações relativas à frequência dos servidores cedidos às respectivas



entidades cedentes;

VIII - Acompanhar as publicações oficiais relativas a membros e servidores,

providenciando os  devidos  registros  funcionais, bem  como a comunicação aos

interessados;

IX - Realizar o recadastramento anual dos membros e servidores aposentados e

pensionistas, assim como prestar atendimento especial ao respectivo público;

X - Expedir certidões e declarações pertinentes à área;

XI - Incluir programação de compensação de horas de acordo com a gratificação por

encargo de curso ou concurso;

XII - Registrar, no sistema de frequência, o serviço extraordinário eleitoral;

XIII - Instruir os pedidos de permuta, de lotação provisória por carência de pessoal

ou para exercício de função de confiança no âmbito da mesma unidade administrativa;

XIV - Elaborar as portarias de nomeação e designação para cargos em comissão e

funções de confiança de titulares e substitutos;

XV - Elaborar relatórios operacionais e gerenciais relativos às atividades da área;

XVI - Providenciar o  envio  de comprovantes  de  rendimentos  aos servidores  desligados,

aposentados e pensionistas;

XVII - Gerenciar requerimentos de averbação de tempo de serviço;

XVIII - Gerenciar requerimentos de licenças-prêmio;

XIX - Providenciar solicitações de confecção de identidades funcionais;

XX - Prestar informações e orientações para correta aplicação da legislação de pessoal; e

XXI - Desenvolver outras atividades inerentes a sua finalidade, quando determinadas

pela chefia imediata.
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