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AUXÍLIO FUNERAL 

1 - CONCEITO 

• É uma ajuda pecuniária concedida à família do servidor público1 falecido, ativo 
ou inativo, para cobertura das despesas com o funeral, correspondente ao 
vencimento ou à remuneração do mesmo, no mês anterior ao do falecimento, 
abatidos os descontos legais até o limite disposto na Portaria2/SEAD, vigente no 
mês do falecimento, que dispõe sobre a correção anual de limite de concessão 
e do pagamento de valor do Auxílio Funeral. 

 

 

2 - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

• Art. 315, da Lei nº 2.148/1977, de 21 de dezembro de 1977, alterado pela Lei 
Complementar n°64/2001, combinado com o art. 192 da Lei Complementar nº 
16, de 28 de dezembro de 1994;  
 

• Portaria SEAD, que dispõe sobre a correção anual de limite de concessão e do 
pagamento de valor do Auxílio Funeral, vigente no mês do falecimento. 
 

• Arts. nº 44 a 48, da Lei nº 5.699, de 17.08.05, alterada pela Lei nº 6.660, de 

24.07.09. 

• Parecer nº 7708/2015- PGE 

• Parecer nº 1916/2015- PGE 

 

3- REQUERENTE E/OU BENEFICIADO       

A pessoa da família que custeou as despesas do funeral do servidor falecido, cujo nome 

esteja na Nota Fiscal, ou quem o represente desde que apresente procuração pública.  

Exceção: Caso a pessoa que faleceu seja contratado temporariamente ou ainda seja 

pensionista, de qualquer tipo, o indivíduo que custeou as despesas do funeral não tem 

direito ao benefício.3 

 

                                                 
1 - “... pessoa legalmente investida em cargo público e que mantenha com o Estado vínculo de  
profissionalidade de natureza administrativa e não-contratual.” . Lei nº 2.148/77- art.2°, Inciso I. 
2 - Valor corrigido, anualmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA. ou outro índice 
correspondente que legalmente venha a lhe substituir. 
3
 Parecer nº 7708/2015-PGE 
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4 - QUANTIA CONCEDIDA AO REQUERENTE 

• Comumente, são os valores percebidos a título de remuneração e/ou proventos 
do funcionário falecido, calculados com base no contra cheque do mês anterior 
a sua morte, abatidos os descontos legais até o limite disposto na                    
Portaria 4/SEAD, que dispõe sobre a correção anual de limite de concessão e do 
pagamento de valor do Auxílio Funeral, vigente no mês do falecimento. 

 

5- PROCEDIMENTOS 

I) A pessoa da família, apresentando a nota fiscal que comprova o pagamento do funeral 

do servidor, deve protocolar o requerimento do auxílio-funeral nesta SEAD, desde que o 

servidor falecido, seja ele(a) Ativo ou Inativo, pertença a um órgão da Administração 

Direta (Secretarias).  

 

    Exceção 1: Se o servidor falecido, Ativo ou Inativo, pertencer a um órgão da 

Administração Indireta (Autarquias e Fundações- ver item 4). Neste caso, a pessoa da 

família, cujo nome esteja na nota fiscal que comprova o pagamento do funeral do 

servidor, deve protocolar o requerimento do auxílio-funeral no órgão do servidor 

falecido; 

 

II) A pessoa da família, apresentando a nota fiscal que comprova o pagamento do 

funeral do servidor, ao preencher o requerimento, deve anexar, obrigatoriamente, 

os seguintes documentos: 

a) Cópia da Certidão de óbito; 

b) Comprovante de parentesco (Cópia da Certidão de casamento, 

Declaração de União Estável, Certidão de Nascimento). 

c) Cópia do RG e do CPF do Requerente e do servidor falecido; 

d) Cópia do contracheque do mês anterior ao falecimento do servidor; 

e) Nota Fiscal das despesas em nome do requerente;  

f)  Cópia do comprovante da conta bancária do requerente; 

g)  Cópia do comprovante de residência do requerente; 

h) Certidão negativa de débito Estadual e Federal do requerente 

                                                 
4 Valor corrigido, anualmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA ou outro 
índice correspondente que legalmente venha a lhe substituir. 
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4 – OBSERVAÇÕES: 

 

1) A falta de alguns dos documentos descritos acima acarretará à invalidade do 
requerimento. 
 

2) As cópias dos documentos devem ser autenticadas ou podem ser cópias 
simples, desde que acompanhadas dos respectivos documentos originais; 
 

3) A nota fiscal comprova apenas a pessoa que custeou as despesas do funeral do 
servidor falecido, não sendo objeto de cálculo para pagamento do 
correspondente ao auxílio, cujo valor é calculado com base no contra cheque do 
mês anterior ao falecimento do servidor, abatidos os descontos legais até o 
limite disposto na Portaria/SEAD; 
 

4) Caso o servidor falecido estivesse na condição de afastado do serviço público 
com pedido de licença para trato de interesse particular, o valor pago será 
“referente a remuneração  percebida no último mês efetivamente laborado 
pelo servidor ”5, abatidos os descontos legais até o limite disposto na 
Portaria/SEAD6, que dispõe sobre a correção anual de limite de concessão e do 
pagamento de valor do Auxílio Funeral, vigente no mês do falecimento; 
 
 

5) Auxílio Funeral requerido e concedido no próprio órgão (AUTARQUIAS E 
FUNDAÇÕES): 

- CORPO DE BOMBEIROS; 
- POLICIA MILITAR; 
- DEFENSORIA PÚBLICA; 
- IPESAÚDE, ADEMA, DETRAN, ITPS, DER, IPH, FUNDAÇÃO RENASCER, SEGRASE,    
  CEHOP, ENGETIS, ENDAGRO, COHIDRO, HEMOSE, ENSETUR, BANESE, CODISE,    
  FAPITEC, JUCESE, PRONESE.                                                          

                                                 
5 Parecer nº 1916/2015- PGE 
6 Valor corrigido, anualmente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Ampliado – IPCA ou outro índice 
correspondente que legalmente venha a lhe substituir. 


