Manual de solicitação de despesa
com viagem e prestação de contas
no sistema Fluig
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O procedimento abaixo não invalida nenhum outro anterior que já esteja estabelecido para o procedimento
manual da Solicitação de Despesas de Viagem. Todos os procedimentos de cadastro no Rm continuam
os mesmos (exemplo Cadastro de requisitantes)
Para que os processo de Fluxo de Viagem e Prestação de Contas possam funcionar corretamente será
necessário que todos os solicitantes estejam cadastrados tanto no Fluig quanto no RM. E configurar
o relacionamento entre os usuários dos dois sistemas.

SOLICITANTES, APROVADORES e BENEFICIADOS
Para melhor entendimento definimos os termos abaixo como:
 Beneficiados: São os colaboradores (Funcionário ou Eventuais) que a Solicitação de Despesas
de Viagem e Prestação de Contas estarão relacionadas.
 Solicitantes: São todos os usuários que terão acesso ao Fluig e por sua vez pode abrir uma
Solicitação de Despesas e Prestação de Contas para si mesmo ou para um Beneficiado. O
Solicitante por sua vez é responsável por documentar e anexar arquivos para serem analisados
pela Chefia Imediata do Beneficiado.
 Aprovadores: São as Chefias Imediatas dos Beneficiados que estarão recebendo os fluxos para
análise, onde os mesmos podem Aprovar, Reprovar ou Solicitar a Edição do Fluxo caso tenha
alguma divergência.

3

ACESSO AO FLUIG
Para inicializar o processo
http://fluig.senarbahia.org.br

é

necessário

entrar

com

um

acesso

válido

pelo

endereço

UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE SOLICITAÇÃO DE VIAGEM
Iniciar o processo de Solicitação de Despesa com Viagem conforme os passos da figura abaixo
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Ao clicar na Solicitação irá ser aberto um formulário para preenchimento das informações.

CABEÇALHO DO FORMULÁRIO
No topo do formulário temos os seguintes botões para interação com a atividade atual. (Conforme
imagem abaixo)
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1) Detalhes: Permite ver informações referente ao processo. Bem como o desenho do Fluxo e a
posição
atual
da
atividade.

2) Complementos: Mostra todos os históricos de movimentação das atividades do fluxo, bem como
informações adicionais digitadas pelo usuário.
Exemplo: Ao Cancelar a Atividade ou Retornar à informação para o Solicitante é necessário incluir
um complemento informando o motivo.
3) Anexos: Permite anexar documentos e imagens no Fluxo. Esses por sua vez poderão ser
analisados pelo Aprovador para Aprovação ou Rejeição.
4) Enviar: Envia as informações para a próxima atividade. Se a atividade for o preenchimento da
informação pelo Solicitante então envia a mesma para a Chefia Imediata para Permite anexar
documentos e imagens no Fluxo. Esses por sua vez poderão ser analisados pelo Aprovador para
Aprovação ou Rejeição (conforme a imagem abaixo)
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CORPO DO FORMULÁRIO
No Formulário de Solicitação de Viagem é necessário informar o Beneficiado (caso o Solicitante esteja
configurado com um Beneficiado as informações irão ser preenchidas automaticamente)

No grupo de Locação de Automóvel, passagem aérea e de ônibus (a solicitação de passagem de
ônibus ainda não está ativada) são escolhidos os modais de traslados bem como o preenchimento de
informações pertencentes aos mesmos
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No último bloco são lançadas as informações referente à viagem, tais como Tipo de Diária, período da
viagem e objeto da mesma

Após a aprovação da solicitação é criado uma Movimentação no RM e gerado um movimento de
Prestação de Contas para o Solicitante.
Além de disso, se estiver configurado, irá ser enviado e-mail para o setor de Transportes e para o
Financeiro com as informações da Solicitação
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UTILIZAÇÃO DO FLUXO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
A utilização do processo de Prestação de Contas com Viagem pode acontecer de duas formas:
1) Através de um processo que foi criado automaticamente pelo processo Solicitação de Despesa
com Viagem;
2) Ou manualmente, conforme os passos da figura abaixo:

Ao clicar no Processo de Prestação irá ser aberto um formulário para preenchimento das informações.

CABEÇALHO DO FORMULÁRIO
No topo do formulário temos os seguintes botões para interação com a atividade atual. (Conforme
imagem abaixo)
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1) Detalhes: Permite ver informações referente ao processo. Bem como o desenho do Fluxo e a
posição
atual
da
atividade.

2) Complementos: Mostra todos o históricos de movimentação das atividades do fluxo, bem como
informações adicionais digitadas pelo usuário.
Exemplo: a Cancelar a Atividade ou Retornar a informação para o Solicitante é necessário incluir
um complemento informando o motivo.
3) Anexos: Permite anexar documentos e imagens no Fluxo. Esses por sua vez poderam ser
analisados pelo Aprovador para Aprovação ou Rejeição.
4) Enviar: Envia as informações para a próxima atividade. Se a atividade for o preenchimento da
informação pelo Solicitante então envia a mesma para a Chefia Imediata para Permite anexar
documentos e imagens no Fluxo. Esses por sua vez poderam ser analisados pelo Aprovador para
Aprovação ou Rejeição (conforme a imagem abaixo)
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CORPO DO FORMULÁRIO
No Formulário de Prestação de Contas é necessário informar o Beneficiado.
● Caso o Solicitante esteja configurado com um Beneficiado as informações irão ser preenchidas
automaticamente;
● Se a Prestação foi criada automaticamente as informações já vêm preenchidas e não será possível
fazer alterar o Beneficiado.

No Grupo de Lançamento de Despesas Extras é possível lançar os valores de despesas extras

No grupo de Informações da Solicitação, são preenchidas as informações gerais utilizadas nas viagem
e dados financeiro
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Após a aprovação da Prestação é criado uma Movimentação no RM e enviado e-mail para o Financeiro
e para o Responsável pela Prestação com as informações
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